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Notulen van de openbare vergadering van de gemeenteraad, gehouden op 28 juni 2007 

om 13.00 uur in het gemeentehuis te Emmeloord. 

 

Aanwezig zijn: de dames H. Binksma-Martens (VVD), M.T.B. Droog-Smit (CDA),  

E. van Elk (PU), J. Faber-Slootheer (PvdA/GroenLinks), A.J. Geluk-Geluk (VVD),  

H. van Mook (PvdA/GroenLinks) en S.J. Schrijver-Brouwer (PvdA/GroenLinks) en de  

heren J.W. Bakker (PvdA/GroenLinks), E. van de Belt (Fractie Van de Belt), P.N. Blauw 

(VVD), F. Boundati (PvdA/GroenLinks), A.W. van Daalen (VVD), W.C. Haagsma (PU), 

L.G.M. Hermus (CDA), H.R. Kalk (CDA), H.A.J.G. Kreeft (ONS), L.H.M. Lammers (ONS), 

T. Nijdam (PvdA/GroenLinks), H.L. Meijering (CDA), A. Poppe (CU-SGP), P.J. Sanderse 

(CDA), J. Simonse (CU-SGP), H.H. Suelmann (CDA), H. Torenbeek (CDA), T. Tuinenga 

(PU), J.J. van der Velde (CDA), G.J. Veldkamp (CU-SGP), L.G. Voorberg (CU-SGP) en  

R.F. Wassink (CU-SGP) 

 

Voorzitter:   de heer W.L.F.C. ridder van Rappard, burgemeester 

Wethouders:  de heren J.M. van der Est (PvdA/GroenLinks), W.P. Keur 

(VVD), A.H.T. van Meijel (CDA), W.J. Schutte (CDA) en  

F.K. Zeilstra (PvdA/GroenLinks) 

Griffier:  de heer J. Even 

Gemeentesecretaris:  de heer H. van Boven 

 

 

I. Opening 

 

De voorzitter: Dames en heren, hartelijk welkom. Als ik zo de kring rondkijk dan is de 

raad vrijwel compleet. De heer Van Daalen komt nog. Ook wethouder Keur komt nog.  

De vergadering is geopend.  

 

II. Vaststelling agenda 

 

De heer Haagsma: Op zich is de agenda duidelijk. We zitten met het probleem dat we 

een middagsessie en een avondsessie hebben. Ik kan mij voorstellen dat u straks ver-

dergaat met de punten 1 tot en met 7. Hebben mensen die vanavond willen inspreken 

hun beurt voorbij laten gaan? Ik zou ervoor willen pleiten dat vanavond een inspreek-

moment voor de agendapunten van vanavond kan worden ingelast.  

 

De heer Voorberg: Wij ondersteunen dit verzoek.  

 

De voorzitter: Niet om flauw te zijn, als men zich heeft aangemeld om in te spreken, 

dan moet het 24 uur van tevoren worden gedaan. Daarvoor heeft niemand zich aange-

meld.  

 

De heer Haagsma: Het is ook voor buitenstaanders duidelijk op de website te lezen dat 

je 24 uur voor de vergadering moet melden als je wilt inspreken. Iedereen is gewend: 

vijf uur voor aanvang en dan schieten ze de voorzitter aan. 

 

De voorzitter: We hebben die regel en daaraan wil ik vasthouden. Ik begrijp dat het 

vervelend is en dat er ook nu mensen zijn die denken dat Kraggenburg op de agenda 

staat. Daarmee wordt gesproken dat de agenda is omgezet.  

 

De heer Haagsma: Ik zou er geen problemen mee hebben dat u een keer de hand over 

het hart strijkt. Ik laat dat aan de voorzitter over. 

 

De voorzitter: Ik begrijp dat en zo zit ik primair zelf ook in elkaar. Het betekent dat we 

dan feitelijk het Reglement van Orde aanpassen. Daarover wil ik met elkaar spreken en 

het niet ad hoc doen.  
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De griffier zegt ook dat iemand binnen 24 uur heeft gebeld en te horen heeft gekregen 

dat het niet kan. Het klinkt ontzettend formeel, maar regels geven ook zekerheid.  

 

III. Notulen van de vergadering van 24 mei 2007 

 

Tekstueel: 

- pag. N104: "wij hebben als raad "een" stuurgroep ingesteld" in plaats van "en" stuur-

groep. 

- pag. N104: "die we met elkaar hebben ingesteld" in plaats van "ingestemd". 

- pag. N107: de concrete vraag die de stuurgroep namens ons zou moeten stellen is "zijn 

de IJsselmeerziekenhuizen bereid te ontvlechten"  

 

Naar aanleiding van: 

De voorzitter: tijdens de vorige vergadering is er een enigszins scherp gesprek geweest 

tussen de heer Wassink en wethouder Keur. Ik heb dat gesprek in de vergadering afge-

kapt. We hebben er met zijn drieën verder over gesproken. De conclusie van dat gesprek 

was dat het soms niet handig is om in openbaarheid te zeggen waarmee je bezig bent. 

Het is voor raadsleden niet altijd herkenbaar, was ook een constatering. We zijn er op 

een goede manier uitgekomen. Als college kun je lopende onderhandelingen minder open 

zijn om te zeggen waarmee je bezig bent. Er was wederzijds begrip voor. Het betekent 

dat wethouder Keur afziet van publieke excuses van de heer Wassink. De heer Wassink 

heeft begrip voor de manoeuvreerruimte van de wethouder. We zijn er samen goed uit-

gekomen. De heer Wassink knikt mij bemoedigend toe dat het een goede samenvatting 

is. Ik neem van wethouder Keur ook aan dat het zo is. Daarmee is dat punt gesloten.  

 

Zonder hoofdelijke stemming worden de notulen vastgesteld rekening houdend met de 

wijzigingen.  

 

IV. Ingekomen stukken  

 

De voorzitter: bij de ingekomen stukken is ook een stuk van de heer Mintjes gevoegd.  

 

De heer Poppe: Mijnheer de Voorzitter. Ik wil een korte opmerking maken over de brief 

van de heer Mintjes. Ook bij de algemene beschouwingen komen de BOA's aan de orde. 

Wij zijn van mening dat de motie nog niet tot zichtbaar resultaat heeft geleid. Wij willen 

in de commissie van 20 augustus a.s. over deze brief spreken. We willen ervoor pleiten 

dat in de vakantietijd beter wordt gehandhaafd in de nachtelijke uren rond sluitingstijd, 

met name in het centrumgebied.  

 

De voorzitter: In het overleg met de politie heeft het altijd de aandacht om overlast zo 

veel mogelijk te voorkomen. Ik zal er extra aandacht voor vragen. 

 

De heer Voorberg: Mijnheer de Voorzitter. We hebben de ingekomen brief van de 

VROM-inspectie aandachtig gelezen. Bij ons ontstaat enige zorg over de dingen die wij 

als gemeente hadden moeten doen bij milieuhandhaving, andere handhaving en naleven 

van bouwvergunningen. Wij spreken daarover onze zorg uit. Het is niet de eerste keer 

dat de VROM-inspectie een dergelijke brief schrijft. We vragen u hieraan de nodige aan-

dacht te besteden en wachten met spanning af welk antwoord u gaat geven. Ik hoop dat 

het hoopvol zal zijn voor de toekomst.  

 

De voorzitter: Ik denk dat deze aansporing voldoende is.  

 

De heer Boundati: Ik stel voor punt 6 van de ingekomen stukken, de motie van de ge-

meente Opsterland – ondersteuning van de actiegroep die zich richt op het vervroegen 

van de horecasluitingstijden en het tegengaan van overmatig drankgebruik onder jonge-

ren – mee te nemen bij de discussie, in september a.s., over drugs en alcohol.  

 



2007  N. 121 

De voorzitter: Dat lijkt mij verstandig.  

 

Zonder hoofdelijke stemming wordt over afdoening van de ingekomen stukken besloten 

als is voorgeteld, rekening houdend met de gemaakte opmerkingen.  

 

V. Mededelingen 

 

Er zijn geen mededelingen.  

 

VI. Spreekrecht 

 

De heer Krops: Mijnheer de Voorzitter. Geacht college en leden van de raad. Mijn naam 

is Jan-Hendrik Krops. Ik wil u toespreken namens Dorpsbelang Nagele. 

De reden van mijn bezoek mag duidelijk zijn. U kunt zich wel voorstellen dat wij hele-

maal niet gelukkig zijn met het voorstel van de wethouder van Sportzaken, dat hier nu 

ligt. Dit voorstel komt neer op het verwijderen van het oormerk, dat hoort bij het eerder 

toegezegde en gereserveerde bedrag, bestemd voor een gymzaal in Nagele. Wij zijn door 

dit voorstel overvallen en zijn wij ontstemd. 

Ten eerste, omdat er totaal niet gecommuniceerd is, niet met het bestuur van Dorpsbe-

lang Nagele en ook niet met de stichting Wijksportgebouw, de eigenaar van de huidige 

gymzaal. 

Ten tweede, omdat wij nauwelijks een rol hebben kunnen spelen in dit proces. In de af-

gelopen weken hebben wij meerdere malen contact gezocht met de wethouder, maar de-

ze aanvragen voor een gesprek zijn keer op keer niet gehonoreerd. Desgevraagd, konden 

we ook niet terecht bij een andere wethouder. 

Ten derde: Tot voor kort wees alles erop dat Nagele wel degelijk kon rekenen op het ge-

oormerkte bedrag van € 800.000,00. Destijds – in oktober 2006 – kwam de wethouder 

persoonlijk met het verzoek om verder na te denken over nadere invulling van de bouw-

plannen voor een nieuwe sportzaal. Tot op dat moment ging zowel de gemeente, als 

Dorpsbelang Nagele ervan uit dat de huidige 40-jarige sportzaal vervangen zou worden. 

Nu worden wij – plotsklaps – geconfronteerd met het feit dat betreffende wethouder aan 

de hand van arbotechnisch en technisch onderzoek concludeert dat eventuele nieuwbouw 

voor onbepaalde tijd kan worden opgeschort.  

De zaal mag dan aan de eisen voldoen, in de ogen van Dorpsbelang Nagele is die abso-

luut niet functioneel. 

 

Ter uwer info: 

Het gaat hier om een 40-jarige gymzaal die trouw dienst heeft gedaan, maar naar huidi-

ge maatstaven de nodige tekortkomingen kent. Het gebouw is op geen enkele manier 

geïsoleerd, heeft enkel glas, forse energierekeningen en een verwarmingssysteem dat al 

jaren geleden is afgeschreven. 

In de zomer is het echt veel te heet, in de winter is het er steenkoud. Verder is er onvol-

doende ventilatie in de doucheruimtes en kleed- en doucheruimtes worden door de ge-

bruikers als behoorlijk onhygiënisch ervaren. 

Tot slot heeft het gebouw een onverantwoord smalle entree. 

Bezoekers kunnen alleen via een omweg en dwars door de kleedkamers naar de zaal en 

dat maakt de zaal – volgens ons – ook onveilig in verband met brand. 

 

Kortom, onze observaties stroken dus niet met de conclusie uit het door de wethouder 

genoemde rapport. Wij vinden dat Nagele wel degelijk op korte termijn een eigentijdse 

sportzaal nodig heeft. Waarom? 

a. voor onze drie basisscholen 

b. voor onze verenigingen 

c. voor de sociale cohesie van het dorp 
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Wat dat laatste punt betreft: Wij denken dat we de leefbaarheid mede op peil kunnen 

houden met een laagdrempelige, openbare ruimte/annex sportgelegenheid, waar mensen 

elkaar kunnen ontmoeten. 

Gezien de huidige situatie in Nagele kan de situatie ontstaan dat we deze 40-jarige gym-

zaal intensiever moeten gaan gebruiken, ook voor andere functies.  

Maar juist dat is een probleem. Wij vinden namelijk – als gebruikers van dit gebouw – 

dat deze nu al niet voldoet, laat staan dat dit gebouw noodgedwongen nog intensiever 

gebruikt zal worden. 

 

Kortom, 

- Wij vinden dat het voor Nagele gereserveerde geld zijn oormerk absoluut moet behou-

den. 

- Wij vinden uitstel evenmin verantwoord. 

- Wij vinden verder dat we recht hebben op een gesprek met de wethouder en op inzage 

in de genoemde rapporten. 

- Wij verzoeken de raadsleden daarom om de wethouder te bewegen om met Dorpsbe-

lang Nagele en met stichting Wijksportgebouw in gesprek te gaan, alvorens dit soort gro-

te en ingrijpende beslissingen in de raad genomen wordt. 

 

Daar schriftelijke communicatie eveneens geen resultaat gaf, voelden wij ons helaas ge-

noodzaakt langs deze weg te reageren.  

Bedankt voor uw aandacht. 

 

De voorzitter: Zijn er raadsleden die vragen willen stellen? 

 

De heer Lammers: Mijnheer de Voorzitter. Het betoog van de heer Krops is helder en 

duidelijk. Zijn stelling ook. U stelt wel dat u een aantal malen heeft geprobeerd om met 

de wethouder indirect of direct in contact te willen komen en – ik citeer – dat dat werd 

niet gehonoreerd. Bedoelt u dat u geen reactie hebt gekregen? Heeft u geprobeerd tele-

fonisch een afspraak te maken? 

 

De heer Krops: Ik kon geen afspraak maken met de heer Van der Est vanwege vakan-

tieplanning. Dat was mij duidelijk. Op dat bericht heb ik een gesprek met de heer Van 

Meijel aangevraagd en daarvan werd mij op het secretariaat te kennen gegeven dat het 

niet de bedoeling was. Ik heb later wel een vluchtig contact met de heer Van Meijel ge-

had.  

 

De heer Lammers: De indruk die ik dus heb dat er eigenlijk geen contact vanuit het col-

lege zou zijn richting u als voorzitter, is eigenlijk onterecht. Er is wel een lijn gelegd. 

 

De heer Krops: Nee, vanuit het college is er absoluut niet geprobeerd contact met ons 

op te nemen. 

 

De heer Simonse: Mijnheer Krops, ik heb deze vraag. U noemt een toegezegd bedrag. 

Was dat gerelateerd aan een bepaald jaar?  

 

De heer Krops: Bij mijn weten is er niet gesproken over een bepaald jaar. In gesprekken 

is alleen gesproken over de wenselijkheid van een gymzaal in zowel Tollebeek als Nagele. 

De volgorde zou zijn Tollebeek en aansluitend Nagele. 

 

Mevrouw Binksma: Mijnheer Krops, misschien is het al een beetje gezegd. Hoe lang is 

het u bekend dat er eventueel een nieuwe sportvoorziening in Nagele zou komen? 

 

De heer Krops: Wij hebben een wisseling van de wacht gekregen op voorzittersniveau. 

Ik weet dat er in het verleden gesprekken zijn geweest tussen de heer Van der Sar met 

de heer Van der Est over de beschikbaarheid van gelden voor een sportzaal in Nagele, 

maar mijn laatste gegevens komen uit oktober 2006.  
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Daar heb ik in een gesprek met de heer Van der Est de toezegging gehad dat er gelden 

waren gereserveerd voor een gymzaal in Nagele.  

 

Mevrouw Van Elk: We hebben de vraag over de miscommunicatie al in de commissie-

vergadering aan de wethouder gesteld. Daarop heeft hij ons een ander antwoord gege-

ven. Eigenlijk zou ik nu de wethouder willen vragen om het antwoord nog eens te herha-

len.  

 

De voorzitter: Ik wil zo vragen of de wethouder feitelijkheden heeft te melden. Geen 

beleidsinhoudelijke dingen, maar procedure.  

 

Mevrouw Droog: Zijn in het gesprek van oktober 2006 ook vervolgafspraken gemaakt. 

Ik heb bijvoorbeeld aangekondigd dat er een inspectieonderzoek zou plaatsvinden? 

 

De heer Krops: Nee, er is geen concrete afspraak die daar is gemaakt is, dat er gereser-

veerd geld was en dat we ons als Dorpsbelang Nagele met alle betrokken partijen in Na-

gele zouden gaan oriënteren wat de beste plaats of beste invulling van een gymzaal in 

Nagele zou worden. 

 

De heer Van de Belt: Er zijn geregeld inspecties voor de gymzaal. Wat zegt de inspectie 

de laatste jaren over de situatie van de gymzaal.  

 

De heer Krops: Er is mij niets bekend over inspecties. Inspectierapporten, zoals de heer 

Van der Est die in bezit heeft, zijn mij niet bekend. Ze zijn niet aan Dorpsbelang Nagele 

en aan de Stichting Wijksportgebouw Nagele verstrekt, niet over de technische staat, 

maar ook niet over de arbotechnische staat van het gebouw. Ik praat hier vanuit Dorps-

belang Nagele. Het gaat over de functionaliteit en niet over de technische staat. 

 

De heer Van de Belt: Wat was de verwachting die u had over het moment dat in Nagele 

een gymzaal zou komen? Ik begrijp dat bij u een verwachting is gewekt voor een bepaald 

jaar. 

 

De heer Krops: Ik heb meer een verwachting gehad voor een periode. Ik heb gekeken 

naar de situatie Tollebeek. Er is altijd de link gelegd, dat eerst aan de slag wordt gegaan 

met Tollebeek. De bewoners van Tollebeek krijgen de gelegenheid om een passende in-

vulling voor de sportzaal in Tollebeek te vinden. Aansluitend daaraan zal een oplossing 

voor Nagele worden gevonden. Ikzelf heb het geïnterpreteerd als een aantal jaren, twee, 

drie jaar. Ik heb absoluut niet geïnterpreteerd, zoals ik het nu in de krant lees dat het de 

bedoeling is om niet voor 2010 te bouwen.  

 

Wethouder de heer Van der Est: Ik wil aangegeven dat ik nooit een gesprek heb gehad 

met de heer Van der Sar. De heer Van Meijel heeft teruggebeld. Ik was op vakantie.  

Wij hebben nooit klachten gekregen over deze gymzaal. Er is nooit iets gezegd over een 

tijdpad, 2010, 2009. Wel is gesproken – en dat heeft de commissie ook aangegeven – 

dat het goed zou zijn als ieder dorp over een goed geoutilleerde gymzaal zou beschikken. 

Het is ook gemeentelijk beleid om alle gymzalen in het dorp zelf in de hand te hebben. 

Dat is het probleem geweest in Tollebeek. Of het geoormerkt was, is de vraag. Het colle-

geprogramma en ooit in de collegeonderhandelingen is sprake geweest van een groslijst 

van al onze plannen. Daar stond Nagele bij. Tollebeek stond er ook bij.  

Er is een afspraak geweest waarbij we gezegd hebben dat, omdat het op de beleidsplan-

ning staat om de scholen daar tegen het licht te houden omdat er leegstand is en groot-

onderhoud moet plaatsvinden bij de katholieke en de openbare school. Als we op een be-

paald moment denken aan een gymzaal in het dorp Nagele dan moeten we multifunctio-

neel denken. Met ieder dorpsbestuur dat bij me komt, praat ik daarover op dezelfde ma-

nier. Die opdracht is meegekregen. Denk er eens over na. We gaan niet zo maar een 

gymzaal daar of daar bouwen. Daarmee zijn ze aan de slag gegaan.  
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Misschien is men met verwachtingen aan de slag gegaan, dat Nagele na Tollebeek aan de 

beurt zou komen. Die verwachting heb ik niet gewekt. Ik heb gezegd, dat ik in 

2008/2009 pas met de besturen van de scholen ga praten.  

 

De heer Krop: Ik wil in ieder geval nog een reactie geven dat de heer Van Meijel mij 

heeft gebeld. Dat is wel via-via en na de nodige boze telefoontjes van mijn kant. Ik heb 

min of meer een reactie afgedwongen. Deze is niet geheel vrijwillig van het college naar 

ons toegekomen. Daarnaast wil ik stellen dat als er plannen worden gemaakt en ik word 

naar huis gestuurd met de boodschap: ga eens goed nadenken over de bouw van een 

zaal, dan schept dit verwachtingen. Ik denk niet dat de heer Van der Est kan stellen dat 

ik onterecht met verwachtingen naar huis ben gegaan in oktober 2006.  

 

Wethouder de heer Van der Est: Dat klopt ook. Het is alleen zo dat ik uit ervaring weet, 

nu ook onder andere met Tollebeek, dat het jaren kan duren voordat er een goed plan is. 

Ik heb het er ook bijgezegd: het duurt jaren voordat u een goed idee en een goed plan 

heeft. 

 

De heer Krops: daarmee kan ik akkoord gaan, maar ik wil wel de ruggesteun hebben 

van het college van de gemeente Noordoostpolder, dat als wij serieus plannen maken het 

ergens op is gestoeld en we niet na jaren plannen maken tot de conclusie komen dat we 

geen steun hebben. 

 

Wethouder de heer Van der Est: Ik heb dit gezegd met in het achterhoofd de weten-

schap dat het gemeentelijk beleid zal opleveren dat er ooit een gymzaal in Nagele komt.  

 

De voorzitter: U gaat nu herhalen. De heer Krops heeft zijn punt gemaakt. Daarop is 

gereageerd. Volg het op een andere manier, iets later vandaag.  

 

De heer Krops: Ik dank u voor de aandacht en wens u veel wijsheid.  

 

Mevrouw Van Elk: Mag ik nog even reageren op wat de heer Van der Est net zei dat 

geen oormerk op zou zitten. Op pagina 10 in het boek dat we voor ons hebben staat dat 

wordt voorgesteld bij de navolgende budgetten de oormerking te verwijderen. Het moet 

er dan toch op zitten. 

 

De voorzitter: Ik stel voor dat we dat zo meteen bij de plannen voor de toekomst doen. 

Als ik het gevonden zou hebben zou ik het ook hebben gezegd, maar u krijgt niet de 

ruimte om erover door te gaan.  

 

VII. Vragenuur 

 

Hiervan wordt geen gebruik gemaakt.  

 

VIII. Agendapunten 

 

 1. Verantwoording ten aanzien van Jaarstukken 2006 

 

De voorzitter: Voordat we tot behandeling overgaan wil ik de voorzitter van de rekenin-

gencommissie, mevrouw Faber, het woord geven om de bevindingen aan de raad over te 

brengen.  

 

Mevrouw Faber: Mijnheer de Voorzitter.  

 

De commissie van onderzoek van de gemeenterekening 2006 van de gemeente Noord-

oostpolder is in vergadering bijeen geweest op 7 juni 2007; 
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gelet op het ontwerpraadsbesluit van de gemeenteraad van Noordoostpolder van 28 juni 

2007, nr. 120608, gelezen het door het college van burgemeester en wethouders op 22 

mei 2007 aangeboden jaarrekening over het dienstjaar 2006; 

 

gelezen het rapport aangaande de controle jaarrekening 2006, gedateerd 22 mei 2007, 

uitgebracht door Deloitte te Utrecht; 

 

gehoord de mondelinge toelichting van de heren Dijkgraaf en Alting van Deloitte; ge-

hoord de mondelinge toelichting van wethouder Van Meijel, gehoord de mondelinge toe-

lichting van diverse medewerkers van de Bestuursdienst, gehoord de gezamenlijke be-

raadslaging op 7 juni 2007; 

 

adviseert de gemeenteraad het voorstel van het college van burgemeester en wethou-

ders gedateerd 22 mei 2007 nr. 10608, over te nemen en tot vaststelling van de jaarre-

kening over het dienstjaar 2006 over te gaan.  

 

De voorzitter: We hebben twee soorten algemene beschouwingen: een terugblik naar 

2006, waarvan mevrouw Faber de conclusies heeft verwoord. We gaan het nu doen. Het 

tweede deel van de middag bespreken we de toekomstvisie voor 2007 en verder. De 

Voorjaarsnota. We hebben afgesproken dat – om de vergadertijd wat in de hand te hou-

den –de fracties in deze ronde per fractie één minuut krijgen om een kernopmerking te 

maken waar het over de jaarstukken gaat. U hebt mij gevraagd daar streng maar recht-

vaardig mee om te gaan. Streng, een beetje soepel, maar toch rechtvaardig, mijnheer 

Wassink. Tien procent overschrijding zal ik u niet aanmeten, maar als u daarover heen 

gaat, proberen we daarover een opmerking te maken.  

Ik wil beginnen met de kleinste fractie en geef de heer Van de Belt het woord.  

 

De heer Van de Belt: Mijnheer de Voorzitter. Geachte aanwezigen. Ik kan kort zijn. Alle 

jaarverslagen en jaarrekeningen zijn goed en overzichtelijk. Er is veel aandacht aan be-

steed. Waardering voor degenen die hieraan hebben meegewerkt. Alle verslagen zijn 

goedgekeurd door de accountant. Van mijn kant geen opmerkingen. Ook het burgerjaar-

verslag geeft een goed overzicht van het afgelopen jaar.  

 

De heer Lammers: Mijnheer de Voorzitter. De fractie van ONS Noordoostpolder is ver-

heugd dat in 2006 wederom een positief resultaat is geboekt. Bijna € 4 miljoen. Echter, 

een aantal zaken is doorgeschoven en dat baart onze fractie zorgen, namelijk achterstal-

lig onderhoud van wegen, bermen en parken. Het college heeft aangegeven zeer ambiti-

eus te zijn. Er is veel geld nodig. Dat zal later ook blijken. Wat ons betreft mogen ambiti-

euze plannen geld kosten, maar ze dragen ook een zeker risico met zich. We kunnen veel 

doen voor de € 3,9 miljoen die wordt weggeschreven naar de reserve beleidsplan. Om 

dan vervolgens voor te stellen € 5 miljoen uit de algemene reserve te halen voor het ko-

mende jaar moet financieel goed worden onderbouwd. Cijfers en bereikte maatschappe-

lijke effecten kunnen op bepaalde onderdelen beter worden getoond. Denk aan gezond-

heid, uitgevoerde activiteiten, zoals preventieactiviteiten. Het is niet vast te stellen of de 

zaken die gepland waren ook altijd zijn bereikt. Mijn fractie vindt nog steeds dat nog 

weinig wordt teruggevorderd. Ik kom er in een later stadium op terug, bij het onderdeel 

W&I. Daar staat nog steeds € 1,3 miljoen open. Mijn fractie mist de bijlage van de ge-

haalde subsidiedoelstellingen. We geven geld uit. Wat is ermee gedaan. We wachten met 

belangstelling op de resultaten van de Rekenkamercommissie. Ondanks dat het jaar 

2006 positief wordt afgesloten blijft waakzaamheid op haalbaar-, schaalbaar- en betaal-

baarheid geboden.  

 

De heer Haagsma: Mijnheer de Voorzitter. Ik denk dat de griffie, en dat is een opmer-

king vooraf, de spijker op de kop heeft geslagen door te zeggen: we gaan een snellees-

cursus houden. Die komt ons vandaag wel van pas. 
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Voorzitter, leden van de raad. Voor het vijfde achtereenvolgende jaar sluit de gemeente 

Noordoostpolder de jaarrekening af met een positief resultaat; 2004 was het laagste be-

drag (€ 300.000,00), 2003 het hoogste (€ 7,8 miljoen) en in 2006 € 3,9 miljoen. 

De Politieke Unie is blij met het behaalde resultaat, maar blijft pleiten voor een realisti-

sche begroting en verantwoorde HARO-tarieven. Wij zijn van mening dat het verhogen 

van de tarieven voor de burgers geen automatisme mag zijn en dat er van de heffingen 

zeker geen grote reservepotten, zonder investeringdoel mogen worden opgebouwd.  

In 2006 is het college door de raad met een groot aantal moties geconfronteerd. De raad 

is het hoogste orgaan en indien een meerderheid van de raad een motie aanneemt, moet 

het college die motie uitvoeren en anders gemotiveerd ter zijde leggen. 

Tijdens de voorjaarsrapportage 2006 heeft de Politieke Unie een motie ingediend ten 

aanzien van de HARO-tarieven. Het resultaat daarvan is dat de aanslagen drie jaar lang 

een tegemoetkoming van € 10,00 per jaar, totaal € 30,00 ontvangen. Ook is een motie 

ingediend ten aanzien van de gemeentelijke regelgeving. Raadsbreed is toen het besluit 

genomen dat het college via een plan van aanpak zal werken aan het verminderen van 

de gemeentelijke regelgeving met 25%. 

College, graag horen we tijdens deze verantwoordingssessie wat u passend bij de slogan 

'Puur energiek' aan deze opdracht van de raad hebt gedaan. De concrete vraag is dus: 

welke gemeentelijke regels hebt u geschrapt? Hebt u de beoogde 25% ook gehaald? 

 

De heer Van Daalen: Mijnheer de Voorzitter. Vooraf, het bleek toch weer een uitdaging 

te zijn om de 900 pagina's aan tekst die wij tot ons moesten nemen voor deze vergade-

ring samen te vatten tot drie of vier A4'tjes.  

De jaarrekening 2006 vertoont qua begroting en realisatie een verschil van zo'n € 20 mil-

joen. Dat is in de ogen van de fractie van de VVD te veel. Er lijkt meer begrotingsdiscipli-

ne nodig te zijn. De risico's van dergelijke afwijkingen op het totaal van € 80 miljoen en 

de resultaten van ruim € 3 miljoen zijn te groot. College, bent u het met ons eens, dat 

een betere begrotingsdiscipline noodzakelijk is.  

Over het algemeen is goed terug te vinden waaraan de budgetten zijn besteed en hoe 

het komt dat bepaalde begrotingsoverschrijdingen of -onderschrijdingen zijn ontstaan. 

Soms duren zaken langer als nieuwe inzichten, die van invloed zijn op toekomstige ont-

wikkelingen, op het pad komen. Daarmee moeten we flexibel kunnen omgaan, zoals bij-

voorbeeld bij Onderwijs in beweging. 

We stemmen in met de voorstellen om een plafond te leggen in de egalisatiereserves. 

Echter, laten we ook blij zijn met die reserves. We noemen de reserves die we hebben 

opgebouwd voor de riolering. We kunnen daaruit nu een groot deel van de kosten beta-

len. Doorschuiven van veel achterstallig onderhoud en vooral inzicht in de daarmee ge-

paard gaande kosten is voor de VVD-fractie een zorgelijke ontwikkeling. Het jaar 2006 is 

mooi afgesloten. Ook zien we dat een aantal zaken niet is uitgevoerd en opnieuw moet 

worden geraamd. Er zijn nog veel ambities. Dus het blijft een kwestie van kiezen.  

Communicatie met inwoners en de inwoners op tijd informeren is een doorlopend proces. 

Een proces dat vraagt om blijvende aandacht. Met een klantvriendelijke en gastvrije ge-

meente komen we verder. Daarvan gaat een stimulerende werking uit, zowel voor bewo-

ners, bedrijven maar ook voor de werkers binnen de gemeentelijke organisatie. Openblij-

ven staan voor initiatieven vanuit de samenleving, op mogelijkheden wijzen en waar het 

kan faciliteren. Alleen op die manier ontstaat er genoeg draagvlak. Ook de nadruk blijven 

leggen op de eigen verantwoordelijkheid van de inwoners. Een gemeente moet zorgen 

voor de inwoners, maar hoeft niet alles voor hen te regelen.  

 

De heer Wassink: Mijnheer de Voorzitter. Opnieuw een jaar dat de gemeente Noord-

oostpolder goed heeft gedraaid. Ten minste, voor de oppervlakkige lezer. Kort enkele 

kanttekeningen. Het is opvallend dat er opnieuw een fors bedrag niet is uitgevoerd, na-

melijk voor ruim € 2 miljoen, waarvan € 1,7 miljoen wordt doorgeschoven om in 2007 uit 

te voeren. Reeds jaren achtereen vindt dit doorschuiven van budgetten plaats, met name 

voor onderhoud. Hieraan moet een einde komen. Om dit verschijnsel te voorkomen kan 

het college beter werken met een voorziening voor onderhoudskosten. Een kritische be-

nadering blijft op zijn plaats, want wij moeten niet meer heffen dan noodzakelijk is.  
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Er blijft niet alleen bij onderhoud veel geld op de plank liggen, het gebeurt ook bij ver-

keer en vervoer en bij het project NOP D'rop. Geld overhouden is mooi, behalve als er 

voor die onderdelen werk niet wordt uitgevoerd, dat wel was gepland. Dit gebeurt ook bij 

economische ontwikkelingen. 

Er zijn winstnemingen gedaan uit verschillende fasen van deze en andere complexen in 

het afgelopen jaar. Voor het herstel van het nu reeds ontstane achterstallige onderhoud 

in deze nieuwe wijken moet wel voldoende budget aanwezig blijven. Het is nu de ge-

woonte dat het onderhoud van nieuwe wijken nog tien jaar wordt betaald uit de grond-

exploitatie en daarna uit het reguliere onderhoud wordt bekostigd. In wezen moeten alle 

onderhoudskosten in een begrotingspost zichtbaar worden gemaakt, waarbij de voeding 

uit de grondexploitatie wel gehandhaafd blijft.  

We hebben moeten constateren dat met een aantal moties die eerder zijn ingediend niets 

of weinig is gedaan en dat door het college geen verantwoording daarvan aan de raad is 

afgelegd. Het gaat dan om de moties over biobrandstof, Randmeer, overleg met buur-

gemeenten en de BOA's. Wij zouden graag zien dat het college daadkrachtig aan het 

werk gaat met aangenomen moties.  

 

Mevrouw Schrijver: Mijnheer de Voorzitter. Allereerst willen wij onze complimenten ma-

ken over de stijgende lijn voor wat betreft de leesbaarheid van de jaarrekening en het 

jaarverslag. We zijn ook tevreden over de goedkeuring van de accountant. Als aan-

dachtspunt willen we u nog wel meegeven: let heel goed op het weerstandsvermogen. 

Wij zijn blij met de toezegging van het college om te kijken naar de mogelijkheid voor 

een plafond voor de egalisatiereserve en om de financiële plaatjes toe te voegen aan de 

Buraps. Ook dit jaar is er weer sprake van een aanzienlijke onderschrijding in de uitvoe-

ring van maar liefst € 1,7 miljoen. De fractie van de PvdA/GroenLinks vindt dit niet ac-

ceptabel dat onder andere het geld dat beschikbaar wordt gesteld voor de sociale minima 

niet volledig wordt besteed voor deze doelgroep. Dit moet echt anders. Verder is er veel 

achterstallig onderhoud van de wegen, maar het beschikbare budget wordt niet gebruikt. 

Wij kunnen dit dus niet rijmen. Wij willen hiervoor meer aandacht en vinden dat voor de 

komende jaren anders moet worden begroot. 

Al met al zijn wij, ondanks deze punten van aandacht, positief gestemd en of dit voor de 

komende jaren ook zo is, zult u horen bij de voorjaarsrapportage. 

 

De heer Torenbeek: Mijnheer de Voorzitter. Allereerst wil ik erop wijzen dat in het 

raadsbandje een fout is opgetreden. De verantwoording vindt in het tweede gedeelte 

plaats. De Voorjaarsnota vooraan. Het is dus omgedraaid. Het staat er verkeerd boven. 

Het gaat nu over de verantwoording, maar u vindt het onder het kopje voorjaarsrappor-

tage in de tweede helft. Ik denk dat het een fout is geweest bij de griffie. Ja, zegt de 

heer Even. U kunt het dan meelezen als u ten minste iets mee te lezen hebt.  

In een minuut probeer ik samen te vatten wat u allemaal hebt kunnen lezen. Er zijn tach-

tig persberichten gepland over het afgelopen jaar en 245 uitgegaan. Wij vinden dat een 

teken van de ambitie van dit college. Een positieve overschrijding, mijnheer Haagsma.  

De verslaglegging in jaarverslag en jaarrekening is verbeterd en kan nog beter. Onze 

fractie biedt aan eventueel mee te werken aan die verbetering.  

Dan zijn er bedragen die niet zijn uitgegeven, maar zijn doorgeschoven naar 2007. Dat 

kan allerlei oorzaken hebben. Wat is de oorzaak van het niet-uitgeven? Wat denkt u 

daaraan te gaan doen?  

Er is weer winst gemaakt op begraven. We hebben daar ook vorig jaar bezwaar tegen 

aan getekend. Wij vragen het college: welke maatregelen gaat u nemen om deze winst in 

de toekomst te voorkomen?  

 

De voorzitter: Het college heeft gemeend zo veel mogelijk met één woordvoerder op te 

treden ten aanzien van rekening en verantwoording. Wethouder Van Meijel zal naar wij 

aannemen driekwart van de reactie voor zijn rekening nemen. Daar waar hij dingen laat 

liggen, waarvan de portefeuillehouders vinden dat zij die moeten noemen, zullen zij aan-

vullend reageren, maar ook dat blijft binnen de afgesproken tijd.  
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Wethouder de heer Van Meijel: Mijnheer de Voorzitter. Eerst een algemene reactie en 

dan ga ik tijdens mijn bijdrage in op een aantal vragen dat is gesteld en op wat u naar 

voren hebt gebracht.  

Het college is blij met de in algemeenheid positieve reacties op wat het college heeft ge-

presenteerd bij deze jaarstukken. Toch komt er ook een beetje een ondertoon uit, dat 

een aantal zaken wat onduidelijk is en kennelijk niet goed is overgekomen. Ik denk dat 

het ook te maken heeft met waarop we terugkijken. We hebben een aantal bezuinigings-

ronden gehad. Een aantal van u weet dat we een paar jaar met twee bezuinigingsronden 

een aantal miljoenen hebben moeten bezuinigingen, waardoor uiterst terughoudend is 

omgegaan met financiële zaken. Vandaar ook, in dat perspectief plaatsend, kan het col-

lege begrijpen dat een aantal zaken minder duidelijk is. Dat voorzichtige financiële beleid 

heeft wel als resultaat gehad dat de toezichthouder uiterst tevreden is. Daarvoor hoeven 

wij het niet te doen, maar wat wij wel zien is dat een aantal gemeenten onder preventief 

toezicht is geplaatst, tijdens die periode dat er moeilijkheden waren en nu nog onder 

preventief toezicht staat. Dat beperkt behoorlijk de vrijheid van wat wel en wat niet kan. 

Ik denk dat wij nu de vruchten kunnen plukken van een aantal jaren terughoudend fi-

nancieel beleid. Dat maakt ook, dat wij nu ook de mogelijkheden hebben, en er zijn altijd 

beperkingen, om verder te bouwen aan de Noordoostpolder.  

Het college is ook blij – en dat blijkt met name uit de vragen in de voorronde – dat u met 

zijn allen (of het 900 pagina's waren; volgens mij waren het er niet meer dan 500) dit 

kritisch heeft bestudeerd. Wij kunnen het merken aan de vragen die in de voorronde zijn 

gesteld.  

Dan wil ik ingaan op een aantal punten dat terugkeert. Bij de meeste fracties wordt inge-

gaan op het doorschuiven van bedragen. Dat is al even wat langer aan de orde. De 

ChristenUnie/SGP suggereert om daarvoor een voorziening in te stellen. Het college 

neemt de suggestie over. Wij gaan daarvoor een voorziening instellen. Dat werkt veel 

gemakkelijker. Het kon niet eerder omdat de beheerplannen en de beleidsplannen op or-

de moeten zijn. Dan kun je voor het onderhoud een voorziening instellen. U hebt straks 

nog een klein hobbeltje te nemen en dan is het rond. We kunnen dan een voorziening 

opnemen.  

U hebt de accountant aangesteld. Onze accountant is er bijzonder scherp op. In de prak-

tijk blijkt dat verschillende accountants dat wel eens wat anders uitleggen. Wij hebben de 

accountant die wij hebben. Die gaat er in zoals hij er in gaat. 

Verschillende opmerkingen zijn gemaakt over het begroten. Het college constateert met 

u dat de methode van begroten, zoals wij die hier toepassen, aan herziening toe is. Op 

dit moment wordt ernaar gekeken hoe we dat het allerbeste kunnen invullen. We hebben 

te maken met een hele reeks voorschriften, maar het college wil zich inspannen om te 

kijken of we het voor de volgende begroting ingevoerd kunnen krijgen.  

Een derde post is, als voorbeeld is de MKB-regeling het meest duidelijk. Het geld is gere-

serveerd; het is geoormerkt. Wij moeten het aan de provincie betalen en die heeft nog 

geen rekening gestuurd. Zo lang wij het op de rekening hebben staan, passen we er 

goed op. Het levert ook nog een klein beetje op.  

Het begroten. Waar het heel lastig is aan te sluiten bij de voorschriften van het BBV. Be-

groten is zonder meer moeilijk, want je moet vooruitkijken. Er zijn veel zaken die onder-

weg aan de orde komen. Zeker in het politieke bedrijf zien we dat sommige dingen in 

een keer aan de orde komen, waarmee je in de begroting geen rekening hebt gehouden.  

U hebt wel recht op een zo goed mogelijke begroting. Daarvoor staat het college. Het 

college wil daarvoor de uiterste inspanning doen. Het college wil ook geen tarieven onno-

dig verhogen. Echter, dat bepaalt u samen. Het college stelt voor en als u in de herfst de 

begroting vaststelt, dan stellen we ook vast welke tariefstijgingen er zijn. We zijn er sa-

men bij. Het college onderschrijft dat wij het niet onnodig moeten doen. 

Dan een punt: het begraven. Het CDA is daarin redelijk consequent. Het is een terugke-

rend onderwerp. Het college is in deze situatie blij dat dit onvoorspelbaar is hoeveel 

daarop tekort wordt gekomen of overschot is. Gelukkig zijn er dingen die niet planbaar 

zijn. Het is wel de realiteit dat het erg wisselend is. Het college geeft in overweging om 

daarvoor een egalisatiereserve in te stellen, zodat wij ook veel stabielere bedragen kun-

nen hebben.  
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U heeft in de planning gezien dat er een aantal investeringen aan komt, mogelijk met 

een egalisatiereserve, zodat zij mogelijk zonder grote consequenties voor de tarieven 

kunnen worden doorgevoerd.  

Er blijkt onduidelijkheid te zijn over het onderhoud en de nazorg van afgesloten grondex-

ploitaties. Met name ChristenUnie/SGP is daarop ingegaan. Ik denk dat er een kleine on-

duidelijkheid is. Als wij kijken naar complexen die wij zelf als gemeente exploiteren dan 

wordt bij het afsluiten van een complex daarna nog een vol jaar het onderhoud of de na-

zorg meegenomen. We praten dan over een scheve straatlantaarn of dat er toch uitein-

delijk blijkt dat op een kruispunt een hoek er iedere keer wordt uitgereden, omdat deze 

te krap is. Voor dat soort zaken is er nog een jaar nazorg. Na dat jaar komt het in de al-

gemene dienst. De financiering komt uit het Gemeentefonds. We hebben dan areaaluit-

breiding. Daarin wordt het meegenomen. 

Iets anders is het als de grondexploitatie gebeurt door een ontwikkelaar. Wij kunnen dan 

het voorbeeld noemen van de A6. Daar worden afspraken gemaakt, ook over de kwaliteit 

van de openbare ruimte. Daar wordt in de overeenkomst met de ontwikkelaar over gesp-

roken. In het algemeen is het zo dat een periode van tien jaar wordt afgesproken over de 

nazorg, maar ook over het onderhoud van het strooien en alles. Na tien jaar komt het 

over naar de gemeente. Dat is ook een deel om te voorkomen dat er lichtvaardig mee 

wordt omgegaan en dat de kosten bij de gemeente komen.  

Als er klachten zijn over het strooien en dergelijke, dan gaat men niet naar de ontwikke-

laar, maar men komt bij de gemeente. In een latere fase wordt het afgekocht. Dat is ook 

op de A6 gebeurd. Je gaat dan kijken wat het voor de gemeente betekent en voor de 

ontwikkelaar. Je maakt dan een afspraak om in feite een en ander af te kopen.  

Dan hebben we het verhaal compleet zoals het met onderhoud en nazorg gaat. 

ONS heeft opmerkingen gemaakt over € 3,9 miljoen weggeschreven en vervolgens – vrij 

vertaald – een greep uit de algemene middelen. De positie van het reservebeleidsplan en 

de algemene reserve is een heel andere positie. Dat moeten we niet verwarren. Ik kan 

een heel verhaal houden, maar denk dat het op dit moment geen goede zaak is. 

Hetzelfde geldt voor de opmerking van de VVD over de € 20 miljoen. Dat is een fors be-

drag. Als het zo zou zijn, zoals de gedachte is: € 20 miljoen op een begroting van € 80 

miljoen dan is het heel veel; veel te veel. Alleen het is begroting en realisatie. Dat is wat 

anders, want er zijn grote bedragen die niet via de begroting lopen. Het is een heel ande-

re systematiek dan we kennen in het bedrijfsleven. We hebben hier te maken met een 

BBV. We werken hier met een gemodificeerd stelsel van baten en lasten. Dat is techniek. 

Het lijkt me niet verstandig daarover nu een verhaal te houden. 

Mijn laatste punt. Uit de bijdragen blijkt dat op nogal wat onderdelen onduidelijkheid is 

over de voorschriften waarmee de gemeente te maken heeft, met name het BBV. Het 

college is bereid om in een commissie of in een aparte bijeenkomst daarop terug te ko-

men. Er zijn nogal wat vragen. We zijn vaak geneigd een vergelijking te trekken met het 

bedrijfsleven, maar er zijn forse afwijkingen. Er kan dan ook worden gesproken over de 

positie van de verschillende reserves. Hoe de regels zijn, maar ook de CDA-fractie heeft 

een suggestie gedaan over kengetallen en misschien zaken beter invullen.  

Het college staat open voor goede suggesties en wil voorstellen in een aparte bijeen-

komst daarbij stil te staan. Het college heeft er behoefte aan dat u het werk goed kunt 

doen. Het werk is controleren van de afspraken met u die het college moet uitvoeren.  

 

De voorzitter: Hebben collegeleden nog aanvullingen op punten vanuit hun portefeuil-

les? 

 

Wethouder de heer Schutte: Mijnheer de Voorzitter. Ik denk dat de meeste fracties wel 

hebben opgemerkt, met name als het gaat om onderhoud wegen e.d., dat er forse be-

dragen worden doorgeschoven. Dat klopt. Het heeft te maken met het financiële systeem 

dat wij hanteren. Het wil natuurlijk niet zeggen dat al het geld niet is uitgegeven. Het 

wordt alleen zeer vertraagd uitgegeven, althans voor een fors deel. Ik pleit er ook voor 

dat binnen een voorziening te brengen, zodat je niet iedere keer het idee hebt van "het 

werk wordt niet gedaan, terwijl er meer geld wordt gevraagd."  
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De voorzitter: Als lid van het college wil ik een onderwerp voor mijn rekening nemen. 

Het gaat om de opmerkingen over het al of niet afdoen van moties. Een aantal fracties 

heeft daarover vragen gesteld en opmerkingen gemaakt: als daarvan wordt afgeweken, 

doe het en meld de voortgang of het gebrek aan voortgang. Ik denk dat het een volstrekt 

juiste opmerking is. Ik kan het alleen maar beamen. Als een college pertinent niet van 

plan is een motie uit te voeren, dan moet dit snel aan de raad worden gemeld omdat het 

een politiek feit is. Er is een aantal moties, bijv. over het Randmeer, en dat soort zaken. 

U heeft een en andermaal tussentijds bericht gekregen dat het loopt. Alleen, sommige 

dingen ben je niet alleen probleemhouder, maar heb je met meerdere provincies, ge-

meenten en dergelijke te maken. Het is verstandig om ook daar dingen in de week te 

leggen voordat je de voortgang hier kunt melden. Dat is meer een vertraging dan dat het 

niet gebeurt. De opmerking in algemeenheid is prima. Voor wat mijn portefeuille betreft: 

de BOA's en de toezichthouders. Ik heb in de commissie, zelfs nog in de laatste commis-

sie, uitgelegd waarin de vertraging zit. We maken er in principe dus wel melding van. 

Een opmerking nog over de concrete vraag van de Politieke Unie over de afname met 

25% van de regeldruk. Wat wordt geschrapt? Mogen we daarover iets horen. We hebben 

twee bijeenkomsten gehad met bedrijfsleven en particulieren, waar we suggesties heb-

ben gevraagd en een aantal keuzen hebben voorgelegd.  

Daar is veel informatie uit gekomen. De VNG is bezig met een aantal zaken. We kijken 

ook naar stukken van andere gemeenten. Schrappen is één, maar als je het via de ande-

re kant weer met regeltjes terugkrijgt dan schiet je er niets mee op. Er zit voortgang in. 

Of we de 25% afname echt halen, is maar net wat afname is. Als je het op een andere 

manier regelt dan is het in onze optiek afname, maar het kan zijn dat de heer Haagsma 

dan zegt: ja, ik vind het geen afname, het is een verandering. Dus die discussie komt 

vanzelf. Het streven is er duidelijk op gericht om zakelijker de regeldruk te laten afne-

men, zodat we er voordeel van hebben en geen spijt van krijgen.  

Dit waren mijn opmerkingen. 

 

De heer Haagsma: Voorzitter, het gaat heel snel. Ik ken de procedure niet helemaal uit 

mijn hoofd, maar mogen wij nog op de reactie van het college reageren? U stelt het niet 

voor, maar ik kan mij voorstellen dat we het doen.  

 

De voorzitter: Dat lijkt me heel verstandig. Daarna is de raad aan zet om tot conclusies 

te komen. 

 

De heer Haagsma: Ik heb met belangstelling uw antwoord beluisterd en geprobeerd 

daar een concrete afname van regels, zoals we als complete raad hadden voorgesteld, in 

te beluisteren. Ik ben er nog niet van overtuigd dat we al een concrete lijst hebben. Ik 

heb ook eens in de vergadering de suggestie gedaan om ergens hier in het gemeentehuis 

een bord op te hangen waarop de afname van de regels concreet wordt gemaakt, zodat 

iedereen de vorderingen kan volgen. Nu gaat dat misschien een beetje ver, maar bij de 

ingekomen stukken lag een prachtige brief van VNO-NCW, waarin wordt gerefereerd aan 

het blad Forum. Een ondernemer zegt: "Twee kasten vol papier voor één wildwaterbaan, 

is dat niet een beetje veel?" Ik heb ook met plezier kennisgenomen van de notitie Dere-

gulering van verordeningen van de gemeente Noordoostpolder. Een prachtig stuk van 

iemand die hier stage heeft gelopen, denk ik. De bijeenkomsten van burgers en bedrijfs-

leven waaraan u refereert, daarin wordt een waslijst genoemd van zaken waarvan de 

burgers en de bedrijven zeggen: dat zou minder kunnen. De bedoeling van ons als raad, 

vorig jaar om deze tijd, is geweest: kom nu concreet met het afschaffen van regels. Ik 

heb er tot op dit moment eigenlijk nog niet een gehoord. We hebben in de tussentijd één 

keer een vergadering gehad. Toen ging het over optochten en wel of niet op wagens mo-

gen zitten en dat soort zaken. Het blijkt heel erg lastig te zijn, maar ik wil er nogmaals 

voor pleiten dat de gemeente Noordoostpolder zo ver komt, dat we concreet een aantal 

regels afschaffen, in samenwerking met die instanties. We zijn nu een jaar verder, maar 

er is nog geen regel afgeschaft.  
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De heer Poppe: Voorzitter, u sprak net over de BOA's en de vertraging daaromtrent. Het 

komt er allemaal nog aan. Onze gedachte is, dat het niet alleen een vertraging is, maar 

een andere invulling van de motie, die is aangenomen. 

 

De heer Voorberg: Voorzitter, even nog een reactie op wat de heer Van Meijel zei over 

het onderhoud van nieuwe wijken of industrieterreinen. Ik begrijp dat wij een ding niet 

goed hebben gesteld, dat er nog tien jaar onderhoud zou worden gepleegd voor rekening 

van de grondexploitatie. Dat is misschien niet juist, maar wij hebben het volgende willen 

zeggen. Bijvoorbeeld de woonwijk De Erven; daarmee is begin negentiger jaren mee be-

gonnen. Die wordt dit jaar afgesloten, heb ik begrepen. In die tijd is voor zover mij be-

kend het onderhoud helemaal uit de exploitatie gekomen. Nu komt het volgend jaar in de 

reguliere dienst. Je krijgt dan toch even een hele verandering van financiering. Die is niet 

helemaal helder. Om de kosten van onderhoud van dat soort zaken inzichtelijk te hebben 

en ook om een vloeiende overgang te krijgen naar de reguliere dienst was de achter-

grond van onze opmerking. Misschien dat de heer Van Meijel daarop nog even wil ingaan. 

 

De voorzitter: Naar de heer Haagsma. De vraag is niet of u het te zien krijgt; de vraag 

is wanneer u het te zien krijgt. Mijn opmerking strekt ertoe dat we het goed, breed voor-

bereiden. Afschaffen van regels is één, maar je moet wel zien welke belangen er achter 

zitten. Als je één regel afschaft, dan zijn er altijd anderen die je daarmee minder dient. 

Een regel dient altijd voor het beschermen van een bepaald belang. Dat willen we goed 

in kaart hebben, die samenhang. Daarnaar wordt serieus gekeken. Inzet is absoluut, of 

het nu 25%, 30% of iets anders is, regeldruk voor bewoners en bedrijven terug te ne-

men, maar wel op een manier dat we onze verantwoordelijkheid over en weer waar kun-

nen maken. Het komt er absoluut aan. De vraag over de andere invulling van de BOA's. 

Dat is zo, maar het is niet nieuw voor u. U heeft de motie aangenomen; er was een rela-

tie met het wegvallen van de stadswachten en het verhoogde toezicht dat we moesten 

hebben in de Lange Nering, in het centrum van Emmeloord e.d. We hebben toen gecon-

stateerd, dat de stadswachten geen enkele opsporingsbevoegdheid hadden. Als je een 

vuist wilt maken, dan moet je mensen met opsporingsbevoegdheid hebben. Dat kan met 

stadswachten. We hebben organisatorisch gekeken: wil je die mensen zelf in dienst heb-

ben of wil je dat niet? Of wil je die laten aansturen door een organisatie die daarvan ver-

stand heeft en ervaring mee heeft? Ook met onregelmatige diensten en dat soort zaken. 

Wij hebben ervoor gekozen – en dat is uitvoering – om zo efficiënt mogelijk te zijn. Onze 

ambtenaren werken meestal tijdens kantooruren. Juist het toezicht is benodigd in uren 

dat de kantoren hier gesloten zijn, om het zo te zeggen. Daar zit het voordeel. Vandaar 

het aanhaken bij de politie; politiecapaciteit inhuren. Ik heb u dat volgens mij een paar 

keer verteld. We geven uitvoering aan de strekking van de motie. De uitwerking feitelijk 

is dat we er meer rendement van hebben dan zich aanvankelijk liet aanzien.  

 

Wethouder de heer Van Meijel: Excuses dat het college de vraag over de grondexploita-

ties niet helemaal goed heeft opgepakt. Bij Emmelhage, daar praat je over een vrij lange 

uitvoeringsperiode, worden in de grondexploitatie middelen gereserveerd voor onder-

houd. Daarnaast is ook de ingroei vanuit het Gemeentefonds meegenomen, waardoor wij 

geen hikken krijgen. Het is niet zo dat we zeggen van: niets reserveren en van de ene op 

de andere dag iets moeten doen. Dan zou u gelijk hebben dat er een enorme hik is in het 

totaal. Het Gemeentefonds groeit er in en in de exploitatie wordt daarin voorzien. Er is 

een geleidelijke overgang. U merkt daar niets van met het onderhoudsniveau. Het on-

derhoudsniveau geldt overal voor.  

 

De voorzitter: Wilt u nog reageren op de antwoorden van het college of zullen we door-

gaan? Nee? Dan is het woord aan de raad voor de concluderende ronde. Mag ik vragen 

wat de raad met de voorstellen over de jaarrekening wil besluiten? Het besluit ligt in con-

cept bij de stukken. Als u zich daarin kunt vinden, dan kunt u dat verklaren. Kunt u zich 

er niet in vinden dan kunt u het ook verklaren. Dat vraag ik aan u.  

 

De heer Torenbeek: Mijnheer de Voorzitter. Wij kunnen ons daarin vinden. 
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De voorzitter: Geldt het voor fracties niet? Nee? Mag ik dan constateren dat u instemt 

met het besluit, zoals het bij uw stukken zit, om de baten en de lasten vast te stellen 

voor de bedragen die erachter staan en ook de reserveringen en het rekeningresultaat te 

bestemmen?  

 

Zonder hoofdelijke stemming besluit de gemeenteraad overeenkomstig het voorstel. 

 

 2. Voorjaarsrapportage 2007 

 

De voorzitter: We gaan nu naar de voorjaarsrapportage. U krijgt in de eerste ronde per 

fractie vijf minuten de gelegenheid om de hoofdpunten over de Voorjaarsnota naar voren 

te brengen.  

 

De heer Torenbeek: Mijnheer de Voorzitter. De Voorjaarsnota geeft blijk van de grote 

ambities van dit college. De plannen voor de sportboulevard liegen er niet om, de wegen 

in de Noordoostpolder dienen verbeterd te worden, er wordt volop gewerkt aan de Lange 

Nering en de voorbereidingen voor een nieuw centrum vorderen gestaag. Er zijn plannen 

voor veel woningen, er wordt hard gewerkt aan de invoering van de Wet maatschappelij-

ke ondersteuning, het college trekt er hard aan. 

Tegelijkertijd beseft de CDA-fractie goed dat er keuzen moeten worden gemaakt en dat 

is lastig. Het college kiest ervoor om € 7 miljoen een andere bestemming te geven dan 

de oorspronkelijke. Wij zijn daar niet op tegen. Enkele vragen zijn daarbij wel te stellen: 

Komt het college tot een betere onderbouwing van de risicoanalyse en wat wil het college 

met de gymzaal in Nagele? 

Ook het onderhoud van de wegen baart ons zorgen. Er is onvoldoende geld beschikbaar 

om al het achterstallige onderhoud weg te werken. De CDA-fractie heeft moeite met het 

niveau laag voor een groot deel van de wegen. We accepteren echter de keuze van het 

college: waar niet is verliest de keizer zijn recht. Wel zullen we via een motie het college 

oproepen een campagne te starten voor de bewoners en de bedrijven in de Noordoost-

polder om zorgvuldig om te gaan met de wegen en de bermen. Het is immers ieders be-

lang dat de wegen goed berijdbaar en vooral veilig zijn. 

In het kader van de WMO komt ook het ouderenbeleid ter sprake. Het is daarbij van 

groot belang dat duidelijk wordt wat de wensen zijn van de doelgroep zelf. Een zoge-

naamde fine scan onder sleutelfiguren in het ouderenbeleid is daarbij niet voldoende. Een 

diepgravender onderzoek zoals voorbereid door de Stichting Welzijn Noordoostpolder zal 

nodig zijn om op den duur een degelijk ouderenbeleid te voeren. De medewerking van 

het maatschappelijk middenveld is daarbij onmisbaar. Wat vindt het college van deze ge-

dachte? 

In het geheel van de invoering van de WMO pleit de CDA-fractie ervoor dat zo veel mo-

gelijk wordt ingezet op maatwerk, waarbij de rol van vrijwilligers en mantelzorgers een 

prominente plaats heeft. Om dat werk van vrijwilligers te stimuleren en te waarderen 

stelt het CDA samen met de VVD en PvdA/GroenLinks via een motie voor een jaarlijkse 

vrijwilligersprijs te initiëren. Op deze wijze kunnen personen en groepen in het zonnetje 

worden gezet en in hen krijgen ook andere vrijwilligers, het goud van onze samenleving, 

de aandacht die zij verdienen.  

Het is een illusie te denken dat in de Noordoostpolder geen armoede meer zou zijn. Ook 

bij een oplevende economie blijft een deel van de bevolking verstoken van de zegeningen 

van de welvaart. De oorzaken daarvan zijn divers. De gevolgen niet om vrolijk van te 

worden. Psychische problemen, te weinig gezond eten, volwassenen en kinderen die niet 

of onvoldoende kunnen meedoen in de samenleving. De CDA-fractie roept het college op 

er alles aan te doen om het niet-gebruiken van voorzieningen binnen deze doelgroep te-

gen te gaan. Omdat met name kinderen ongewild en onschuldig in een moeilijke positie 

kunnen komen, vragen wij het college te bezien of voor hen het meedoen aan ten minste 

één sociale bezigheid als sport of muziek mogelijk kan worden gemaakt. Het geld dat 

daarvoor beschikbaar is hoeft voor ons niet op de plank te blijven liggen. Wij stellen dan 

ook voor het participatiefonds te verhogen.  
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De uitkomst van het onderzoek door het CAD naar het gebruik van drugs en alcohol 

vraagt om maatregelen. Daarbij zijn voor ons drie niveaus te onderscheiden: preventie, 

handhaving en de verantwoordelijkheid van ouders. 

De CDA-fractie roept het college op met een aanvalsplan te komen om de problematiek 

rond mensen die een te veel aan alcohol en drugs gebruiken aan te pakken. Overleg en 

samenwerking met een buurgemeente als Urk en de provincie kunnen daaraan een bij-

drage leveren. 

De Noordoostpolder ligt in de wereld. Dat beseffen we deze week nog meer dan anders. 

Over enkele dagen vindt op Schokland een grote manifestatie plaats, waarbij bekende en 

minder bekende personen en bedrijven het akkoord van Schokland zullen ondertekenen. 

Heel concreet kunnen plannen worden gemaakt en verwezenlijkt om de millenniumdoel-

stellingen te realiseren. We leggen de raad, samen met de PvdA/GroenLinks-fractie een 

motie voor waarin we het college verzoeken voorstellen te doen voor een eigen bijdrage 

aan deze doelstellingen en de andere gemeenten in de provincie en de provincie zelf op 

te roepen hetzelfde te doen. 

Ten slotte. Zowel in onze reactie op het jaarverslag als nu gebruikten wij het woord 'am-

bitie'. Dat bedoelen wij positief. Vanuit het christelijk gedachtegoed, het evangelie van 

Jezus Christus, staat de zorg om en verantwoordelijkheid van de mens centraal. Het is de 

wens van de CDA-fractie dat het werk van het college in al zijn ambities daardoor wordt 

gekleurd.  

 

Mevrouw Faber: Mijnheer de Voorzitter. "De kop is er af". Ik bedoel de kop van deze 

raadsperiode. We hebben nu een jaar met de nieuwe raad en het college gewerkt. We 

kunnen niet anders dan concluderen dat we beide, raad en college, met veel elan aan de 

slag zijn gegaan. De ambities die het college in zijn beleidsplanning voor de komende pe-

riode heeft staan, getuigen ook weer van dit elan. Wij zijn er een groot voorstander van 

om door te gaan op de ingeslagen weg. Het thema van onze fractie voor deze voorjaars-

rapportage is "Thuis in de Noordoostpolder". Thuis op alle fronten, voor onze inwoners, 

maar zeker voor onze nieuwkomers. Om beide groepen zich thuis te laten voelen is er 

een aantal punten waarvoor onze fractie zich de komende periode sterk voor wil inzetten.  

Dat is bijvoorbeeld het op kortetermijnuitvoering geven aan het integraal gebiedsgericht 

beleid. Wij vinden deze term lang niet zo leuk en duidelijk als wijk- en dorpsgericht wer-

ken. Dat dekt de lading volgens ons beter. Volgens ons snapt de burger dat ook beter. 

Wijk of dorp is volgens ons thuis.  

De zaken waarvan wij vinden dat zij op korte termijn aandacht moeten krijgen vallen 

veelal binnen het wijk- en dorpsgericht werken. We hebben het dan onder andere over 

sociale veiligheid, groenbeheer, overlast van drugs- en alcoholgebruik, vandalisme, maar 

ook over eenzaamheidsproblematiek en over het dichter bij de mensen brengen van hulp 

op maat. Dit kan hulp zijn in de vorm van zorg, maar bijv. ook schuldhulpverlening. U 

kunt hieruit begrijpen dat wij een koppeling zien tussen het wijk- en dorpsgericht werken 

en de verdere invulling van de WMO. De sociale structuur van dorp of wijk dient hierbij 

als basis te dienen. Ook hier verwachten we daadkracht en ambitie van zowel raad als 

college.  

Ook een verdere ontwikkeling van de WWB lijkt ons noodzakelijk. De werkgelegenheid 

trekt weer aan, maar een redelijk vaste groep mensen raakt maar niet aan de slag. Voor 

deze groep zal gezocht moeten worden naar een adequate dagbesteding, zodat deze 

mensen ook weer meedoen aan de samenleving. Meedoen was toch het belangrijkste 

speerpunt van de WMO?  

Beide wetten kunnen er nu voor zorgen dat er daadwerkelijk initiatieven komen. Wij 

verwachten deze initiatieven in het najaar tegemoet te kunnen zien van het college.  

Voor een goede sociale opbouw heb je in onze ogen ook goede woningen en woonvoor-

zieningen nodig. Gelukkig wordt er weer volop gebouwd in onze gemeente, maar deze 

bouw mag wel wat meer diversiteit vertonen. Voor starters is de woningmarkt nog altijd 

erg mager. Willen we jongeren en jonge gezinnen in onze gemeente houden dan zullen 

we meer woningen voor hen moeten bouwen of bestaande woningen misschien moeten 

verbouwen.  
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In dit kader verwachten we dan ook bij de komst van de seniorenstad het door de ge-

meente altijd gebruikte percentage van sociale woningbouw ook hier toegepast te zien. 

Als laatste is het gebruikelijk dat we het college en de raad veel wijsheid wensen voor 

het komende jaar. Dat willen we bij deze ook zeker doen, waarbij we nog willen uitspre-

ken dat we het belangrijk vinden dat we als raad een gezamenlijke verantwoordelijkheid 

voelen om daadwerkelijk de ambities waar te gaan maken, zodat iedereen zich thuis kan 

blijven voelen in de Noordoostpolder.  

 

De heer Wassink: Mijnheer de Voorzitter. Nuchter blijven ... én dienstbaar. De Chris-

tenUnie/SGP ziet het functioneren van de overheid als gave van God om de samenleving 

te dienen en in goede banen te leiden. Deze gave moet op een verantwoorde manier 

worden gebruikt, ook door het bestuur van onze gemeente. Dienend leidinggeven heeft 

in zich dat de leiding stuur geeft, wellicht voorop gaat, maar daarbij houdt hij degene 

waarover hij gesteld is voortdurend in het oog. Waar blijven de zwakkeren? Waar zitten 

de valkuilen? Wie heeft er aansporing nodig of een correctie? Zijn we voldoende beschik-

baar voor degenen die we dienen?  

Dienstbaar leidinggeven heeft dan twee dimensies: het geven van sturing door de leiders 

en het ondersteunen van mensen door leiders. Het bijbelse beeld van een herder komt 

dan zo maar boven. Het is onze bedoeling vorm en inhoud te geven aan deze manier van 

leidinggeven en politiek bedrijven. 

Het college wil zich, gezien de titel van het collegeprogramma 'Aan het werk voor de in-

woners van Noordoostpolder' ook op richten. Daaruit spreekt dienstbaarheid. Het college 

gebruikt daarbij de woorden ambitie en ambitieus regelmatig. Waar het college dat niet 

doet is dit etiket er door de lezer van de voorjaarsrapportage zelf wel op te plakken. Iets 

mis mee? Op het eerste gezicht niet, maar toch menen wij te constateren dat de ambi-

ties van het college vooral liggen bij de materiële kant van de maatschappij, economi-

sche vooruitgang, groei om de groei, nieuwe initiatieven als seniorenstad, sportboule-

vard, termen als kansen grijpen, inspiratie, innovatie en dynamiek, vernieuwen in (in-

ter)nationaal verband. Zijn dit de zaken waar de mensen om ons heen werkelijk mee be-

zig zijn? De ChristenUnie/SGP wil graag een pleidooi houden voor meer ambitie voor de 

sociale kant van onze gemeentelijke politiek. Ik meen daarvan ook in beide voorgaande 

verhalen al iets te hebben bespeurd.  

Statements waarover de discussie over de Voorjaarsnota in onze ogen zou moeten gaan: 

Het sociale gezicht bij: 

- De gevolgen van het generaal pardon; bereid dit goed voor en ga ruimhartig om met 

degenen die hieronder vallen. Ga tegelijk zorgvuldig om met degenen die er niet on-

der vallen. Op dit moment worden er weer gezinnen door het COA op straat gezet in 

de verwachting dat de gemeente iets doet aan opvang of onderdak. Dit ziet de ge-

meente echter niet als haar taak en laat het over aan particulieren en kerken. De 

gemeente moet bij uitzettingen een nadrukkelijker rol spelen. 

- Hoe gaat het college om met het aangekondigde beleid rond centrum voor jeugd en 

gezin; zie hier een nieuwe ambitie. 

- Ruimhartiger omgaan bij de uitvoering van de WMO dreigt ook in onze gemeente 

steeds meer te gaan naar het inzetten van alfahulpen in plaats van breder opgeleide 

personen.  

- De broodnodige cultuuromslag bij het nuttigen van alcohol en drugs en de verwoes-

tende invloed daarvan op veel jongeren, maar ook op ouderen. 

- De overlast door vandalisme en hangjongeren, met name in de weekeinden. Stel ei-

sen aan gedrag in het openbaar. 

- Breng bij belangstellende nieuwe (grotere) bedrijven de mogelijkheid van het in 

dienst nemen van mensen uit de bijstand ter sprake. Participatietop is net geweest. 

Maatschappelijk betrokken ondernemerschap moet door de gemeentelijke overheid 

worden gestimuleerd en dat is iets om trots op te zijn. 

 

Chaotische verkeerssituatie Emmeloord-Centrum 

Er is in de ochtend- en avondspits, maar ook op andere tijdstippen vaak een chaotische 

verkeerssituatie in het centrum, tussen Mariakerk en Poldertoren en op de JK-straat en 
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de Noordzijde. In het verleden is besloten dat er rotondes in de Espelerlaan zullen wor-

den aangelegd, bekostigd uit de grondexploitatie van Emmelhage. Nu er grond is ver-

kocht kunnen de rotondes langs de Espelerlaan worden aangelegd. Deze hebben niet di-

rect een relatie met het Centrumplan, dus dat kan niet belemmerend zijn. Of moeten er 

eerst verkeersslachtoffers vallen? Hoe lang denkt het college dit te kunnen uitstellen? 

Een motie van de Politieke Unie, mede door ons ingediend, wordt straks aan de orde ge-

steld om rotondes aan te leggen met het doel de verkeerssituatie veiliger te maken.  

 

Emmeloord-Centrum 

In de Voorjaarsnota wordt gesteld dat de 'markt' geïnteresseerd raakt in Noordoostpol-

der. Mogelijk dat bedrijven iets meer geïnteresseerd raken, maar op basis van prognoses 

van het CPB zullen we met een krimp van 5% in bevolkingsaantal te maken krijgen. We 

lijken daar, overigens net als alle andere gemeenten, blind voor. Waarom zou de lande-

lijke bevolkingsgroei negatief zijn en de onze niet? De kritische opmerkingen van de Ka-

mer van Koophandel ten aanzien van het bestemmingsplan De Deel over het te veel aan 

gepland winkelarsenaal leiden tot de vraag of een heroverweging van het Centrumplan, 

met name op De Deel, niet beter is. Wij vragen college en andere fracties of tegen alle 

verwachting vastgehouden moet worden aan het groeimodel, met alle risico's van dien. 

We zijn nu ruim een jaar bezig met de uitvoering van de centrumplannen en er is al een 

tekort van € 1,6 miljoen. Beter ten halve gekeerd, dan ten hele gedwaald.  

 

Randmeer 

We vinden dat het college dit te graag in handen legt van provincie en marktpartijen. Het 

gaat inderdaad boven onze capaciteit uit om dit als gemeente aan te pakken. Het moet 

echter wel van onderop gedragen worden en gestimuleerd. Er lijkt weinig actie. Vooral: 

betrek Lemmer erbij.  

 

Onderhoud 

We zijn positief over de manier waarop dit college beleid heeft gemaakt op het inlopen 

van de achterstand van het onderhoud, maar maak de juiste keuzen. Het moet op een 

hoger onderhoudsniveau gebracht en gehouden worden, met bijbehorende financiering.  

 

De sportboulevard 

Het totale plan grijpt diep in de hoofdstructuur van het Emmelerbos in en het is te duur. 

Trouwens de exploitatie van het zwembad is al een probleem. Laten we ons eerst eens 

druk maken over het in stand houden van wat we hebben en dan realistisch kijken naar 

uitbreiding van voorzieningen. Ook de groendorpen moeten in beeld blijven in het sport-

beleid. Let op de discussie over de gymzaal in Nagele die wellicht ontstaat. 

 

De ChristenUnie/SGP houdt overheid en burgers de goede normen voor die God in de 

bijbel geeft. Goed bestuur begint bij goede morele keuzen. Het gemeentebestuur moet 

ook hier zijn verantwoordelijkheid kennen en nemen. Wat vinden we normaal? Wat vin-

den we waarde(n)vol? Hierover moet publiekelijk open en eerlijk kunnen worden gespro-

ken. Wij, volksvertegenwoordigers en college, worden geroepen ons vooral dienstbaar op 

te stellen ten nutte van onze naaste en de schepping waarvoor we mogen zorgen.  

 

De heer Van Daalen: Mijnheer de Voorzitter. 'Grote resultaten hebben grote ambities 

nodig'. Ambitie, dat is het eerste dat opvalt als je de visie van het college op de komende 

jaren leest. Dat spreekt onze fractie aan. Immers, wie niet vooruit gaat loopt snel een 

stuk achter! Echter, over water lopen hoort daar voor een aantal collegeleden nog niet 

bij.  

De zinsnede in de algemene beschouwingen waar het college het heeft over de buitenwe-

reld die een beeld van onze polderbevolking heeft gekregen als of zij een 'hardwerkend 

volkje' zou zijn, die vooral met zichzelf bezig was en onvoldoende uitdroeg wat zij te bie-

den had, komt denigrerend over en doet voor de VVD-fractie afbreuk aan de poldermen-

taliteit. 'Het volkje' heeft decennia lang laten zien wat presteren op topniveau betekent, 

daarom, door velen geprezen om de vooruitstrevende inzichten.  
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Goed opgezette acquisitie en promotie lijken vruchten te gaan afwerpen. Nieuwe bedrij-

ven weten ons te vinden; er zijn weer volop bouwactiviteiten waar te nemen, niet alleen 

op de industrieterreinen, maar ook in ons agrarisch buitengebied. Het college wil inzetten 

op innovaties, zoals wonen en ontspannen, maar college, vergeet de agrarische sector 

niet, inclusief de verwerking en de verpakking van de agrarische producten.  

Die sector heeft ons veel te bieden. Ga ook ambitieus aan het werk met onder andere de 

ontwikkeling van de glastuinbouwgebieden bij Luttelgeest en Ens. Ook in de aangekon-

digde nieuwe structuurvisie moet er niet alleen aandacht zijn voor een transformatie, 

maar ook voor onze agrarische sector. Waardeer een sector die zich weet te redden zon-

der financiële steun vanuit de gemeente. 

 

Op het gebied van wonen is een van de speerpunten te seniorenstad. Een mooi initiatief. 

Misschien een idee om deze stad mee te nemen in de corridorplannen. Zoals de plannen 

er nu liggen hebben we onze twijfels bij de haalbaarheid van de corridorontwikkeling. De 

uitgewerkte plannen en het contract zullen hopelijk snel duidelijkheid geven. Een senio-

renstad zou in de ogen van de VVD kunnen bijdragen aan het vormen van een steviger 

fundament onder de corridorplannen. Natuurlijk, een 18 holesgolfcourse past daar uitste-

kend bij.  

 

Met de aandacht die het college wil geven aan de openbare infrastructuur stemmen wij 

volmondig in. Wij worden geconfronteerd met een erfenis van het vorige college, te wei-

nig onderhoud gepleegd en nu de extra kosten.  

In de ogen van de VVD-fractie mag het nog ambitieuzer. Beter nu goed doen, dan in de 

toekomst de wrange vruchten plukken van nog meer achterstallig onderhoud. Immers, 

op alle fronten komt het achterstallig onderhoud op ons af. Wegen, bruggen, lantaarnpa-

len, gebouwen en duikers. Voor de VVD-fractie heeft het bijhouden van onderhoud en het 

wegwerken van achterstallig onderhoud altijd hoge prioriteit gehad. 

Voordat we aan iets nieuws beginnen moet juist dit onderdeel van de gemeentelijke ver-

antwoordelijkheid goed en actueel worden aangepakt. Mogelijk is dit niet het meest spec-

taculaire aspect van het collegeprogramma, voor de VVD-fractie staat het wel bovenaan.  

 

De voorzitter: Mijnheer Van Daalen, u gaat het niet redden als u zo doorgaat. Als ik de 

tekst zie... 

 

De heer Van Daalen: Ik ga stoppen waar u denkt dat ik niet zal stoppen. 

 

De voorzitter: Dat is prima. Gaat u vooral door. 

 

De heer Van Daalen: De ambities op het gebied van sportaccommodaties zijn groot. De 

ontwikkeling van een sportboulevard juichen wij toe; die komt immers rechtstreeks uit 

ons verkiezingsprogramma. Een goed voortraject, partijen vroegtijdig geïnformeerd en 

meegenomen in de voorfase van de plannen. Snel aan de bal en scoren. 

In Nagele is de teleurstelling groot, we hebben het net gehoord. Zonder informatie en 

overleg is de nieuwe gymzaal geschrapt. Geen voorbeeld van goede communicatie en 

overleg. Inwoners worden op het verkeerde been gezet en dat is niet uit te leggen.  

College, niet heroverwegen zoals in de beleidsplanning staat, maar gewoon opnemen 

voor het jaar 2010. Bent u dat met ons eens? Wij overwegen een amendement.  

 

Met het onaangekondigd schuiven van budgetten voor wegenonderhoud, knelpunten in 

de verkeersveiligheid rondom scholen, het verkeers- en vervoerplan Emmeloord en de 

verkeersveiligheid in het buitengebied heeft het college de VVD verrast. Vooral omdat 

niet duidelijk kon worden gemaakt wat hiervan de gevolgen zullen zijn. Met een behoor-

lijke hoeveelheid reserve nemen we hiervan kennis. Wat de effecten zullen zijn is niet 

duidelijk gemaakt, behalve dat er mogelijk onderdelen uit het collegeprogramma niet zul-

len worden uitgevoerd. De geoormerkte budgetten verdwijnen. De plannen gaan op in 

een gezamenlijk groot plan, maar van enige zekerheid of de onderdelen werkelijk worden 

uitgevoerd is geen sprake. Middels een motie komen we op het wegenonderhoud terug. 
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Voor het wegwerken van achterstallig onderhoud aan de wegen en het versterken van de 

bermen zullen de in het wegenbeleidsplan genoemde benodigde budgetten beschikbaar 

moeten zijn. De VVD-fractie stelt voor dit alsnog op te nemen in de beleidsplanning. 

 

Het college ziet ook kansen voor de ontwikkeling van een randmeer. Voor de VVD-fractie 

is hier de hamvraag: wat gaat het ons opleveren? Het kan niet zo zijn dat wij gaan ont-

wikkelen en de spin-off terechtkomt in de gemeente aan de andere kant van de rand-

meer plas.  

 

Integraal gebiedsgericht werken zal de samenwerking met dorpen en wijken goed doen. 

Het moet echter wel uit het hart komen, geforceerd wijkplatforms oprichten, daarop zit 

de VVD niet te wachten. Daar waar de samenhang er niet vanzelf is, moeten we niet pro-

beren dat gekunsteld te gaan forceren.  

 

Wij willen het college ook nog wat meegeven. College, ambitie is een meer dan lovens-

waardig streven, maar bepaal vooraf de risico's en vraag u vooraf af of u al die ambities 

met de menskracht en de kennis die u ter beschikking heeft kunt waarmaken. Liever nu 

keuzen maken en focussen op die zaken waarvan u vooraf weet dat zij op korte of mid-

dellange termijn zullen bijdragen aan de sociaaleconomische ontwikkeling van Noord-

oostpolder. Het gaat in onze ogen om haalbaar, betaalbaar en controleerbaar.  

College, kunt u ons toezeggen dat u voor alle grote projecten een risicoanalyse gaat ma-

ken? 

 

Voorzitter, wie goed doet, goed ontmoet. We doen dat en daarmee zijn we op de goede 

weg. Het gaat zeker zijn vruchten afwerpen. Voor de rest verwijs ik naar mijn tekst.  

 

De heer Haagsma: Mijnheer de Voorzitter. Denken in kansen in het belang van Noord-

oostpolder. De Politieke Unie is blij dat onze slagzin "Denken in kansen" in de stukken 

vaak wordt gebruikt. Het heeft even geduurd, maar herhaling is de kracht van reclame, 

zegt men.  

Het college noemt kansrijke initiatieven waar de Politieke Unie achter kan staan. Flexibel 

omgaan met woonbestemmingen, verbetering van de infrastructuur van onze gemeente, 

investeren in sport en accommodatie. Wijk- en dorpsbesturen mee laten denken in het 

inrichten van hun omgeving.  

Het randmeer is een onderwerp waar de Politieke Unie, samen met de ChristenUnie/SGP, 

al enkele jaren voor heeft gepleit. Gelukkig dat dit college dit onderwerp oppakt. 

Bij de seniorenstad, een kansrijk idee, willen we opmerken dat dit kansrijke idee niet ten 

koste mag gaan van de overige kernen. Dat zal het college in de gaten moeten houden. 

De Politieke Unie wil graag, dat we de burgers duidelijk maken waarom we reservepotten 

maken en hoe hoog die mogen zijn. Zodra het afgesproken plafond is bereikt moeten we 

de hoogte van de tarieven wijzigen in het voordeel van de burger. Deze afspraak tussen 

raad en college moet voor de najaarsrapportage van dit jaar worden gemaakt. 

Ten aanzien van de verkeersveiligheid in Emmeloord willen we graag nu beginnen met 

het uitvoeren van verbeteringen op de Espelerlaan. Als we langer wachten neemt over-

last en gevaar toe. Over dit onderwerp dient de Politieke Unie, samen met de Christen-

Unie/SGP, een motie in. 

De Politieke Unie is van mening dat de twee punten uit het collegeprogramma, waarover 

de heer Van Daalen het ook had, ten aanzien van veiligheid rond schoolgebouwen en 

knelpunten in fietsroutes in het buitengebied zeker niet geschrapt mogen worden in de 

beleidsplanning.  

Project Emmeloord-Centrum is een beladen onderwerp geweest en dat blijft het. Het 

nieuwe college heeft bij dit onderwerp al een aantal missers gemaakt. Bij een dergelijk 

project is het nodig dat het college duidelijk is naar de raad en de burgers. Het is ook erg 

belangrijk dat het college het budget uiterst zorgvuldig bewaakt en de raad regelmatig 

informeert.  
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Momenteel lijkt het erop dat het beoogde inwoneraantal niet zal worden gehaald. De Poli-

tieke Unie is van mening dat dit gevolgen kan hebben voor de uitvoering van de plannen, 

zoals in de overeenkomst met de projectontwikkelaar is vastgelegd.  

De Politieke Unie wil bij het onderwerp wonen drie van haar speerpunten nogmaals onder 

de aandacht brengen: 

- Wonen op bepaalde bedrijventerreinen maakt het terrein aantrekkelijker. 

- Wonen op erven in het buitengebied, ruimte-voor-ruimte, voorkomt verpaupering van 

vrijkomende erven.  

- Zelf of realisatie door een projectontwikkelaar maakt een woning voor de burger royaal 

duurder, soms tot 40%. Dat is geen kans, maar een bedreiging. 

Deze speerpunten komen bij het bespreken van de woonvisie en de definitieve vaststel-

ling van het bestemmingsplan Buitengebied aan de orde.  

We hebben de afgelopen jaren steeds aandacht gevraagd voor de ontwikkeling van wo-

ningbouw in Nagele, Ens en Marknesse. De eerste twee dorpen hebben nu uitzicht op een 

ontwikkeling. Helaas ontbreekt het dit college aan moed om in Marknesse te kiezen voor 

een mogelijkheid die wellicht sneller en goedkoper voor de burger uitvoerbaar lijkt te 

zijn. 

De Politieke Unie is bezorgd over de situatie van veel ouderen in onze gemeente. Door 

slecht openbaar vervoer en ingewikkelde procedures om in de doelgroep te komen dreigt 

vereenzaming. Om zicht te krijgen op de financiële gevolgen van het invoeren van een 

taxipas voor een bepaalde leeftijdsgroep dienen wij over dat onderwerp een motie in. 

De uitslag van het CAD-onderzoek ten aanzien van gebruik van alcohol en drugs in onze 

gemeente maakt ons ook bezorgd. Daarom stellen wij de raad met een motie voor om nu 

al actie op dit onderwerp te ondernemen. 

De financiën. Bij de lokale belastingen ziet de Politieke Unie een kans in het vergroten 

van het lokale belastinggebied door de provinciale en rijksbelastingen te verschuiven 

naar de gemeente. Op die manier komt het geld beschikbaar op de plaats waar wij met 

zijn allen willen investeren ten dienste van onze burgers.  

 

De heer Lammers: Mijnheer de Voorzitter. Het college is nu ruim een jaar onderweg. Vi-

sionistische ambities zijn omgezet naar bruisende plannen. Dat ziet mijn fractie uiteraard 

graag. Wat dát betreft moge het college onze lof ontvangen. 

In het belang van de bevolking van Noordoostpolder wordt eindelijk, na twee collegeperi-

oden behoorlijke stilstand, voortvarendheid betracht. Grote projecten worden geïnitieerd. 

Historisch, 'bewust achterstallig onderhoud' wordt eindelijk aangepakt. Denk aan het 

wijkpark Emmeloord-West en het wegennet. 

 

Vorig jaar hadden we onder intrekking van een motie over het wijkpark Emmeloord-West 

de toezegging van wethouder Van der Est, "...mijnheer Lammers, maakt u zich geen zor-

gen, het parkonderhoud hoeft niet naar voren te worden gehaald. Ik citeer: "We begin-

nen direct in het voorjaar." 

Het is nu eind juni en we zien nog steeds geen activiteit. Mijnheer Van der Est, ik spreek 

u in dit college hierop aan. U heeft een hekel aan populisme, zoals u het noemt in uw ei-

gen toespraak van 2004 en u vond – ik citeer u – "het een zegen dat de hype van voor-

bijgaande aard was.", maar mijn fractie kijkt nú naar de feiten van uw eigen uitspraken. 

Die waren dus populistisch! Eigenlijk wil ik het college meegeven: doe wat u toezegt en 

belooft. 

 

Het is goed om waar te nemen dat de portefeuillehouder van Economische zaken, de 

heer Keur, grote bedrijven weet te enthousiasmeren om zich hier te vestigen. Dat is be-

langrijk voor de toekomst van Noordoostpolder. Daar doen fietsenrekjes in de Lange Ne-

ring niets aan af. Mijn fractie steunt de inzet van deze portefeuillehouder van harte. 

"Keur-ig" zouden we zeggen, maar haalt u wel uw doelstellingen? Het college stelt in zijn 

notitie nog eens kritisch te willen kijken naar de invulling van Emmelhage fase 3. Ook 

wordt gezegd door dit college ten aanzien van de economische acquisitie "We zijn ervan 

overtuigd, dat we de vruchten zullen plukken de komende jaren." Onze fractie proeft 

hierin ook enige reserve. Hoeveel vruchten? En als ze dan maar niet zuur zijn.  
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Mijn fractie zou graag met een primeur komen: een "Keur-merk" invoeren over de goed-

keuring van de risicoanalyses, zodat in ieder geval de kwaliteit gegarandeerd blijft.  

 

Het is goed om waar te nemen dat de wethouder Zorg de WMO stevig neerzet en dat ook 

de uitbreiding van het zorgvoorzieningenniveau door de komst van Sneek als positief 

wordt gezien. Soms helpt een duwtje in de rug van een onderzoek, zoals van KPMG, een 

handje. Wat dat betreft heeft u de zeilen onzes inziens, en daarmee uw koers, bijgezet.  

 

Het college heeft bruisende ambitie, maar het brengt ook risico's met zich mee? Neemt 

dit college niet te veel financieel hooi op de vork? Want aan zware projecten zoals Corri-

dor, Randmeren, Burchttocht, seniorenstad, kleven financiële risico's.  

Onze fractie prijst de Fortuynistische aanpak van het Integraal Gebiedsgebied Werken. 

Complimenten, elke wethouder krijgt zijn eigen wijk.  

De burger vindt "beschutting", maar is de interne organisatie er klaar voor? U spreekt 

over de balans willen houden tussen enerzijds ambities en anderzijds de realiteit. Mijn 

fractie leest hieruit dat bijstelling van de plannen niet is uitgesloten. Dat is wat mijn frac-

tie als hoofdlijn bij de realisatie van deze projecten waarneemt. Het college wil heel 

graag, maar heeft op een aantal zaken domweg geen invloed. Meer bedrijven, meer in-

woners, meer woningen, meer recreatie, meer leisure met een mooi woord, maar dit zijn 

actoren waarop u geen grip meer heeft, maar vooraf wel diep wilt investeren. Kijken we 

even naar de € 5 miljoen uit de algemene reserve, die u voorstelt te onttrekken. Er is 

geld in kas, we hebben ambitie, het mag wat kosten. Halen we het niet dan stellen we de 

plannen niet dan stellen we die bij, maar het geld is wel op. Over drie jaar is de  

PvdA/GroenLinks met de komst van de SP gehalveerd. Wie dan leeft, wie dan zorgt. 

Dat wil niet zeggen dat de PvdA-wethouder zijn werk niet goed doet. Integendeel. Sport-

boulevard. Prima, maar om nu te roepen dat we in Noord-Nederland de beste sportbou-

levard zullen krijgen, gaat ons wat te ver. ONS Noordoostpolder vindt haalbaar en be-

taalbaar belangrijker dan de beste te zijn.  

Is er wel een breed risico-onderzoek gedaan en wat zijn de bepaalde factoren? College, 

doe wat nodig is en doe niet iets wat u niet waar kunt maken. 

 

Ten aanzien van de uitstroombevordering sociale zekerheid stelt u dat een forse groep 

niet uitstroombaar is. Voor onze fractie is dat een onaanvaardbaar gegeven. Wij begrij-

pen de problemen, maar een hardere aanpak doet soms wonderen. Poolse en andere Eu-

ropese werknemers steken in onze polder massaal de handen uit de mouwen. Waarom 

wordt een niet iets meer effectiever beleid gevoerd in deze? Waar zit het probleem? Wil 

men niet werken? Kan men niet werken? Het gaat hier om 650 mensen. De bijstand is er 

voor om iemand tijdelijk financieel bij te staan, totdat hij of zij weer aan de slag kan. Ook 

willen we dat de terugvordering meer opbrengt dan nu. Mijn fractie dient daarover een 

motie in. Op dit moment staat € 1,33 miljoen open aan leningen, terwijl het vorig jaar 

€ 1,4 miljoen was. Wij willen graag dat het adequaat wordt teruggedrongen.  

Ook vragen wij het college de problemen uit de "oude doos" op te lossen en de zaak 

"Knoppers" tot een goed einde te brengen voordat er brokken komen.  

 

Tot slot. Onze fractie ziet graag dat er een percentageregeling komt voor kunstopdrach-

ten, waarbij ook de "12 eurocent regeling" kan worden ondergebracht.  

Kunst en cultuur hebben direct te maken met de kwaliteit van ons bestaan. Het appel-

leert aan emoties en ervaringen die in onze huidige cultuur met de nadruk op functionali-

teit en economisch nut wel eens worden vergeten.  

Kunst en cultuur bieden een uiting van traditionele waarden, wan ankerpunten van het 

bestaan. De landschapsinrichting, dijken, Schokland, indeling van de Noordoostpolder 

zijn daarvan een prachtig voorbeeld. Kunst en cultuur tonen daarnaast op creatieve wijze 

de maatschappelijke ontwikkelingen en vernieuwingen. Zij vormen ook een belangrijke 

pijler voor de aantrekkingskracht van gemeenten. Kunst en cultuur spelen eveneens een 

belangrijke rol in de besteding van de vrije tijd van mensen, bij socialisatie en integratie-

processen. Zij bepalen mede het leefklimaat. Cultureel erfgoed draagt bij aan identiteits-

vorming en identiteitbehoud.  
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Om dat een definitieve gestalte te geven dient de fractie van ONS Noordoostpolder een 

motie in, waarbij een percentageregeling komt voor kunstopdrachten en waarbij ook de 

huidige 12 eurocent (de zgn. kwartjesregeling) kan worden ondergebracht.  

De ONS-fractie ziet graag dat deze regeling, zoals ingevoerd in de gemeente Stadska-

naal, als richtlijn kan dienen. Tevens willen wij de toezegging dat in het park Emmeloord-

West dit niet alleen "wordt meegenomen" zoals in de voorgaande commissievergadering 

is gesteld, maar ook daadwerkelijk wordt geëffectueerd.  

Voor de rest kunt u ons politieke betoog lezen in de programmaonderdelen.  

Wij wensen het college veel succes toe met de uitvoering van zijn taken.  

 

De heer Van de Belt: Mijnheer de Voorzitter. Mijn fractie heeft er kennis van genomen 

en spreekt haar waardering uit over de manier waarop de voorjaarsrapportage is gepre-

senteerd. Wel heb ik kritische opmerkingen en aanbevelingen waarop ik graag een reac-

tie wil hebben.  

 

Sportboulevard 

Een groots opgezet plan, waarin enkele goede punten zitten verwerkt. Echter, het gaat 

ten koste van veel bestaande natuur, dat onvoldoende wordt gecompenseerd, maar ook 

nooit terug zal kunnen komen.  

De bestaande ijsbaan, een grote groene ruimte, wordt alleen maar opgeofferd om de no-

dige financiën boven water/ijs te krijgen.  

De aanleg van de weg met daarbij de rotonde die nodig zou zijn, gaat ten koste van veel 

natuur(schoon) en doorsnijdt ook nog eens verschillende fiets- en wandelpaden die mis-

schien ook zouden moeten worden opgeofferd.  

Uit de praktijk zal blijken dat achteraf nog veel meer bos moet wijken dan in eerste in-

stantie wordt gedacht. Het Emmelerbos is van oudsher aanwezig en er kan eigenlijk niet 

op deze wijze, zoals het college voor ogen heeft – mee worden omgegaan. Mijn visie 

wordt ondersteund met een landelijk rapport, dat afgelopen week is uitgekomen en aan-

geeft dat gemeenten erg onzorgvuldig met de bestaande natuur omgaan. Een plan voor 

een gewijzigde opzet, daartoe is mijn fractie gaarne bereid.  

Extra aandacht voor knelpunten voor sport in de dorpen is bijzonder belangrijk. 

 

Dorpen en wijken  

Maximale aandacht voor alle dorpen en wijken. Vooral het signaleren van criminaliteit is 

belangrijk. De politie moet de vinger aan de pols houden door dit zo snel mogelijk de kop 

in te drukken en vooral de kop niet in het zand te steken. 

Maximale inzet om dorpen te laten groeien en bloeien.  

 

Emmelhage 

In fase 3 kan nog worden meegenomen om de wijk bereikbaar te maken voor plezier-

vaart, zodat het wonen er extra aantrekkelijk wordt. Plannen hiervoor zijn vrij eenvoudig 

te realiseren. Bij de najaarsbegroting vorig jaar heb ik daarop gewezen. 

 

Emmeloord-Centrum 

Het idee om evenementen zoals de kermis te verplaatsen uit het centrum is voor mijn 

fractie niet te accepteren. Kermis hoort in het centrum te blijven; het is een centraal ge-

beuren, ook ten behoeve van de horeca. Tevens voor de jeugd een van de weinige eve-

nementen waar men massaal naar toe gaat; dat gebeurt alleen als het in het centrum 

blijft. 

 

Randmeer 

Het randmeer is een ambitieus plan dat zonder meer de recreatie in onze gemeente zal 

bevorderen en dat alleen gestalte kan krijgen met goede grensoverschrijdende samen-

werking, zowel gemeentelijk als provinciaal. Ook de gemeente Lemsterland zal hierbij be-

trokken moeten worden. 

 

Verkeer 
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Een van de knelpunten is onder andere extra aandacht voor het hele buitengebied om 

kruisingen, splitsingen en lange donkere wegen van verlichtingspunten te voorzien, uit 

oogpunt van veiligheid en sociale veiligheid voor wandelaars en fietsers.  

 

Economie 

De economische ontwikkelingen blijven achter bij het gemiddelde en er zal nog veel har-

der aan getrokken moeten worden om bedrijven naar deze gemeente te halen. De mid-

delen hiervoor zijn beschikbaar gesteld. (Veel) Meer werkgelegenheid is enorm belangrijk 

om de zeer hoge ambities waar te kunnen maken.  

 

Algemene reserve 

Bij de begroting van 2008 zal worden voorgesteld € 5 miljoen uit de algemene reserve te 

onttrekken. Mogelijke risico's hieraan moeten kritisch tegen het licht worden gehouden 

om eventuele ernstige calamiteiten te allen tijde te kunnen opvangen. 

 

Seniorenstad 

Voor de Noordoostpolder een enorme uitdaging om een seniorenstad te realiseren. Met 

warme belangstelling volgt mijn fractie deze ontwikkelingen. 

 

In een ander stuk las ik het woord leisure. In de nieuwste Van Dale nog niet te beken-

nen. Het is een modern woord voor alle vormen van vrijetijdsbesteding of zullen we toch 

maar gewone woorden gebruiken die de burger ook begrijpt? Als we gewoon doen, doen 

we al gek genoeg. 

 

Wonen en recreëren 

Er mag best meer op worden gewezen dat wij een zeer unieke gemeente zijn, die te 

midden ligt van vele prachtige recreatie- en natuurgebieden, zelfs in vele gevallen op 

fietsafstand, zoals o.a. de Friese meren, Gaasterland, de Weerribben en het IJsselmeer. 

Verder om ons heen de steden Blokzijl, Kampen, Steenwijk, Vollenhove en de plaatsen 

Giethoorn, Lemmer en Urk. 

We moeten ons meer op de kaart zetten en dat kan als we er zelf maar in geloven. 

Kortom: Noordoostpolder uniek om te wonen, te recreëren en te ontspannen.  

Dit lijkt mij een mooie afsluiter.  

 

De voorzitter: U hebt in uw algemene beschouwingen uw hoofdpunten naar voren ge-

bracht. U hebt daarin opmerkingen gemaakt naar collega-fracties, met name in de vorm 

van moties. Er zijn ook andere dingen waarover u de mening van de fracties wilt weten. 

U hebt ook vragen aan het college gesteld. We hebben afgesproken dat het college ook 

de ruimte krijgt om te antwoorden op de vragen, opmerkingen, die zijn gemaakt en dat 

we dan doorgaan. We hadden over een half uur een schorsing gepland. Ik wil kijken of 

we deze ronde nog voor de schorsing kunnen afronden. Wethouder Schutte zal als eerste 

namens het college in hoofdlijnen antwoorden. Daarna zullen andere collegeleden, voor 

zover zij daartoe aanleiding zien, op de gemaakte opmerkingen reageren, als deze niet in 

het algemene verhaal zijn meegenomen.  

 

Wethouder de heer Schutte: Mijnheer de Voorzitter. Ik zal er in grote lijnen doorheen 

gaan en met name proberen de rode draad er wat uit te halen en hier en daar misschien 

wel op details ingaan. De collega-wethouders zullen eventueel overblijvende vragen aan-

vullen.  

"Aan het werk voor de inwoners van Noordoostpolder", dat was de slogan toen wij ruim 

een jaar geleden van start gingen. Een flinke uitspraak. Het collegeprogramma straalde 

ambitie en daadkracht uit; 48 inspannings- en resultaatverplichtingen. Een hele klus, en 

ook een dure ambitie. Het is een van de rode draden vandaag. 

Daarnaast ook een gezonde financiële huishouding, die er was en is. Ook de wens om 

voldoende vlees op de botten te houden. 

Vandaag debatteren wij voor het eerst over ons eigen boekjaar. Mevrouw Faber zei net: 

de kop is er af; de kop van deze collegeperiode.  
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We hebben de aanloop naar onze nieuwe begroting en meerjarenraming. De fracties ge-

ven positieve geluiden aan over de plannen voor de toekomst. Wij zijn daar blij mee. U 

hebt ook opmerkingen. Wij komen daarop met elkaar vandaag herhaaldelijk terug. Nog-

maals, de rode draad is positief.  

Ambitie. Welke zaken heeft dit college op de agenda gezet? Hebben wij samen op de 

agenda gezet? U hebt er een aantal zaken bij genoemd. Ik ga ze langs: 

- Emmelhage wordt verder ontwikkeld. Dit jaar is het eerste huis betrokken. De verko-

pen, ze kunnen altijd beter, lopen goed. 

- De contouren van de sportboulevard zijn getekend. Niet meer en ook niet minder, maar 

er is een belangrijke stap gezet. Het overleg met de sportverenigingen – het zijn onder-

handelingen – is goed. Als we zeggen dat er natuur moet verdwijnen, dan is het niet al-

leen bij de sportboulevard, maar dan is het in ons totale beleid: daar waar wij natuur 

slopen, wordt ook opnieuw ingeplant. We gaan zelfs zo ver, het vorige college heeft dit 

ingezet, ook bij nieuwe wijken en dorpen, wordt er eerst geplant en dan pas wordt er ge-

bouwd. 

- We hebben het afgelopen jaar, en de komende jaren gaan we daarmee fel door, een 

aantal bestemmingsplannen afgerond. We zullen binnenkort een aantal bestemmings-

plannen afronden. In het verschiet liggen er meer. 

De procedure van bestemmingsplannen vergen tijd, maar een en ander is nodig om de 

ambitie waar te kunnen maken.  

- De plannen voor de corridor hebben een doorstart gekregen. Financieel hebben enkelen 

van u daarbij terecht een vraag gesteld. Willen wij een ambitieuze invulling geven aan de 

corridor dan zal het een paar stuivers kosten.  

De gronden zijn voor een deel verworven, voor een deel is er overeenstemming over. 

Wie had kunnen denken dat wij bijna binnen een jaar na het aantreden van dit college en 

u als raadsleden, al daadwerkelijk aan het graven zijn. Weliswaar het begin, maar wij 

hopen daar de komende jaren een aantal zaken te realiseren.  

 

De heer Haagsma: Mag ik een interruptie plegen? Ik ben min of meer verbaasd over de 

manier waarop het college op dit moment met de eerste ronde van de raad omgaat. Wij 

hadden afgesproken dat er een reactie zou komen op de vragen van de verschillende 

fracties. Ik heb de idee dat de heer Schutte nu bezig is met een soort van summarize van 

de voorjaarsrapportage. Of zie ik dat verkeerd?  

 

Wethouder de heer Schutte: Dat ziet u deels verkeerd.  

 

De heer Haagsma: Dan heb ik dat andere deel gezien.  

 

Wethouder de heer Schutte: Ik heb ervoor gekozen om een algemeen verhaal te ma-

ken; ik heb natuurlijk uw verhalen gelezen en aantekeningen gemaakt. De collega-

wethouders zullen op de details ingaan. Ik heb gemeend een aantal zaken weg te zetten, 

dat u noemt en waarop ik impliciet een antwoord ga geven.  

 

De heer Haagsma: We hebben een keurige tijdafspraak. We wachten het af. 

 

Wethouder de heer Schutte: Ik krijg een paar minuten meer, hoop ik. 

- De Lange Nering. Daarover is een aantal vragen gesteld. Het eerste deel van de Lange 

Nering knapt zienderogen op.  

- Een aantal vragen is gesteld en opmerkingen zijn gemaakt over het sociale van dit col-

lege. Als ik daaruit een paar punten haal, dan denk ik dat we de WMO voortvarend heb-

ben opgepakt. Maatwerk is genoemd. We proberen daarbij zo veel mogelijk maatwerk te 

leveren.  

Wij hebben ook binnen de WMO flink gediscussieerd over de vraag: wat is de plek van de 

zwakken in de samenleving? Wij hebben ook daarvan blijk gegeven dat we daarmee be-

zig zijn geweest. Onze ambitie is dus ook sociaal en maatschappelijk. De senioren komen 

aan bod, de sport, de werkgelegenheid.  
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- We hebben ook werk gemaakt van werving voor bedrijven. U heeft er allemaal wel iets 

over gezegd. Er komen inderdaad bedrijven naar ons toe, maar nog lang niet genoeg. 

Wethouder Keur is er heel goed mee op weg. 

- Dicht bij de bevolking, dorpsgericht, sociaal veilig. We doen iets aan de verslaving, 

schuldhulp, enz. Het heeft te maken met de WMO, maar ook met het project Gebiedge-

richt werken.  

- Er is een vraag gesteld over het randmeer. Ik kom straks terug op de risico's. Wij zijn 

heel druk bezig met het randmeer. Het druk bezig zijn beperkt zich tot praten. Wij kun-

nen daarin op dit moment geen risico's nemen. Wij initiëren dat en stimuleren het, sa-

men met de provincie.  

- Naast uw complimenten heeft u ook zorgen geuit. Het lijkt wel alsof het college ram-

melt met de geldbuidel. Dat is niet waar, maar u legt wel meermalen de vinger bij de fi-

nanciële risico's die wij met zijn allen lopen. Wij beloven u dat we zo spoedig mogelijk 

komen met een inventarisatie van alle risico's, die we momenteel lopen bij projecten en 

misschien ook wel bij andere zaken, die onderweg zijn. Wij willen de ambitie uitvoeren, 

maar willen die ook veilig uitvoeren.  

Wij willen niet verkrampen in angst voor de risico's. Let op: bij kansen horen nu eenmaal 

risico's.  

- Er is ook veel gezegd over verkeer en verkeersveiligheid. Onze geldbuidel is niet zoda-

nig gevuld dat wij elk risico op de weg kunnen uitsluiten. Onze geldbuidel is wel zodanig 

gevuld dat wij zwaar gaan investeren in veiligheid, wegonderhoud en openbare ruimte. 

- Het lijkt soms alsof alles kan, maar wij lopen nu al tegen grenzen aan. Grenzen van fi-

nanciële aard, maar ook grenzen binnen onze eigen organisatie. Het college ziet spanning 

ontstaan tussen wat wij vragen van onze mensen en wat kan. Wij zullen ook daarin keu-

zen moeten maken. Deze keuzen zijn ook verwoord in de beleidsplanning 2008-2012.  

Het is en blijft in onze ogen een afweging tussen wensen en mogelijkheden. Wij hebben 

geprobeerd daarin een evenwichtige besteding te vinden.  

Een evenwichtige besteding ook in tijd. Programma's niet in een keer uitvoeren, maar 

over de komende jaren.  

Er is gestreefd om in de periode 2008-2012 plannen te presenteren die we ook daadwer-

kelijk kunnen betalen. De reserves moeten op een redelijk peil blijven. We doen er met 

zijn allen wel een hele greep uit.  

Het college beschouwt deze voorjaarsrapportage als positief. Uit uw reacties durven we 

ook te concluderen dat u op zijn minst gematigd positief bent. U onderkent met ons de 

zwakke plekken in de organisatie en de financiën. Ik bedoel daarmee de bemensing. 

 

Tot slot wil ik onze medewerkers bij voorbaat bedanken, want wij leggen heel veel werk 

voor hen klaar, als alles vandaag doorgaat.  

"Samen aan het werk voor onze inwoners." 

 

De voorzitter: Er is door een aantal fracties opgemerkt, dat de algemene beschouwin-

gen vooral de harde sectoren bevatten, de sociale component iets minder. Wethouder 

Zeilstra zal vanuit die invalshoek namens het college antwoorden. 

 

Wethouder de heer Zeilstra: Mijnheer de Voorzitter. Collega Schutte heeft een aantal al-

gemene lijnen geschetst. Ik ga op een aantal zaken in, dat in de beschouwingen is ge-

noemd, hetzij vragenderwijs, hetzij in wat meer kritische zin. 

Ik begin met inburgering en het generaal pardon. We hebben daarover in de raad beslui-

ten genomen als het gaat om het inburgeringstraject. Er komt een nieuwe groep inburge-

raars bij. Die nieuwe groep wordt de 'pardonners' genoemd. De ChristenUnie/SGP 

spreekt daar over. Het zijn degenen die voor 1 oktober 2002 een aanvraag hebben inge-

diend. Over de uitwerking van het generaal pardon is bij het college wel enige twijfel. We 

houden er rekening mee dat er straks meer aanmeldingen komen dan zijn voorzien. Het 

gaat om twee categorieën: een categorie die bekend is bij de Immigratiedienst en de 

groep die is uitgeprocedeerd en met onbekende bestemming is vergetrokken. Deze men-

sen kunnen of bij familie zitten, in kerken of in kraakpanden. In het jargon worden zij de 

'loslopende pardonners' genoemd. Die groep moet zich melden bij de burgemeester.  
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De burgemeester moet beoordelen of zij het hele jaar 2006 in Nederland zijn geweest. 

Wat als ze een dag niet in Nederland zijn geweest? Het lijkt op het vellen van een Salo-

monsoordeel.  

Zij die worden afgewezen, daarvan is het de bedoeling dat zij worden uitgezet. Let wel, 

overeenkomstig de afspraken die tussen gemeenten, VNG en rijksoverheid zijn gemaakt, 

dient de noodopvang beëindigd te worden. Of moet de noodopvang toch achter de hand 

worden gehouden voor de meest schrijnende gevallen? Die vraag moeten we nog beant-

woorden. 

Wat is essentieel in het komende jaar? Zoals ChristenUnie/SGP aangeeft: een goede 

voorbereiding. Dat betekent huisvesting regelen, verplicht laten inburgeren en eventueel 

middel re-integratie aan werk helpen. Daar komt ook de Wet werk en bijstand om de 

hoek kijken. Dat vraagt een forse inspanning en die inspanning gaan we leveren. 

 

Het tweede thema is het integraal en gebiedsgericht werken. Dat is een complex en be-

langrijk project, waarbij wij ons als college laten leiden door het rapport van de Weten-

schappelijke Raad voor het Regeringsbeleid 'Buurt-, wijk- en plattelandsbeleid'.  

Enkele elementen daaruit. De VVD heeft wat twijfels bij dit project en geeft aan dat 

maatwerk moet worden geregeld. Niet geforceerd moeten wijkplatforms worden inge-

richt, aldus de VVD. Het moet gedragen worden. Gekunstelde constructies hebben geen 

meerwaarde. Daarover hebben wij dezelfde mening. Met andere woorden, het is juist van 

belang dat je daar acties onderneemt waar inwoners van een wijk, buurt, dorp, dat ook 

zien zitten en willen. Daar waar men het niet wil, zul je op maat moeten bekijken wat 

dan de aanpak moet zijn.  

Interessant is dat juist het voorbehoud dat de VVD maakt wat in tegenspraak is met de 

voorbeelden die zij zelf geeft. Onder de noemer van sport en recreatie schrijft de VVD: 

"In Tollebeek zijn mensen voortvarend aan het werk en binnenkort kunnen zij concrete 

plannen presenteren. Hoe belangrijk is het voor een dorp om bottom-up met elkaar 

plannen met een breder doel uit te werken." Dat zijn de voorbeelden waarvan wij zeg-

gen: het zijn kenmerken van integraal en gebiedsgericht werken. Dus ik lees toch maar 

tussen de regels door dat u een voorstander bent van dit project.  

Belangrijk bij dit project is ervoor zorg te dragen dat we de inwoners verleiden om mee 

te doen. Meedoen betekent je tijd als vrijwilliger te willen besteden. Juist het IGW doet 

een enorm appel op de inzet van vrijwilligers. Essentieel daarbij is ook dat we daarbij een 

drietal organisaties betrekken: woningcorporatie, politie en welzijnswerk. Daarover wordt 

ook gesproken. Het welzijnswerk is gediend bij het tegengaan van isolement van kwets-

bare groepen of individuen. Als wij het zo belangrijk vinden dan betekent het ook inves-

teren in opbouwwerk. Inderdaad, PvdA/GroenLinks, het betekent investeren in sociaal-

cultureel werk. Voor de politie heeft dit project het voordeel dat ze beter kan presteren 

door samenwerking met buurtbewoners, omdat zij de eerste verdedigingslinie kunnen 

vormen tegen onveiligheid. Als het gaat om het belang van de woningcorporatie: wijken 

die leefbaarder zijn blijken in den lande – als het om de huizen gaat een hogere op-

brengst te hebben – in die zin dat daarmee de waarde van de panden nadrukkelijk hoger 

wordt. 

De relatie tussen raad en college als het gaat om IGW. U bent namelijk volksvertegen-

woordiger. Wij gaan ons ook op dat terrein bewegen middels het integraal en gebiedge-

richt werken. Het is misschien een overweging om vanuit de raad een klankbordgroep te 

vormen, die het proces van IGW volgt. In de gemeente Hoogeveen heeft men daarmee 

goede ervaringen. IGW is een uitwerking van prestatieveld 1. 

Daarmee beland ik bij de WMO. Door de WMO heeft de gemeente de wettelijke taak ge-

kregen om inwoners die langs de langs de kant staan op weg te helpen, of mensen met 

beperkte kansen, aan onze samenleving te laten meedoen.  

Zoals ik al eerder aangaf raakt de WMO hier ook de Wet werk en bijstand en ons armoe-

debeleid.  

"Werk hebben en meedoen in de samenleving versterkt ons welzijn". zegt de VVD. 

Daarmee zijn wij het hartgrondig eens. Wij zullen daarvan in het komende jaar nadruk-

kelijk werk maken.  
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Veel aandacht zal uitgaan naar prestatieveld 2, het ondersteunen van jongeren en ou-

ders. ChristenUnie/SGP merkt op dat wij in dat kader ambitie moeten tonen. Centrum 

voor jeugd en gezin. Wij zijn daarvan een fervent voorstander. Binnen de VNG hebben 

we onze partij daarover meegeblazen. Daar raken de portefeuilles van collega Van der 

Est - integraal jeugdbeleid – en die van mij, elkaar.  

Lastiger is het, zoals ChristenUnie/SGP het noemt, om zorg te dragen voor de broodnodi-

ge cultuuromslag. Die is nodig met betrekking tot alcohol- en drugsgebruik. Het CDA 

spreekt in dat kader over een aanvalsplan. Dat lijkt ons als college noodzakelijk. Dat 

aanvalsplan zal voor een belangrijk deel gericht moeten zijn op de versterking van de 

preventieve acties. Daarbij dient ook een relatie naar verslavingszorg, prestatieveld 9 

van de WMO, maar ook naar bestrijding van overlast, omsingeling door de organisaties 

die daarmee nadrukkelijk te maken hebben en daarbij moeten worden ingezet. Ten slotte 

ook in relatie met vrijetijdsbesteding. Sport speelt daarbij een belangrijke rol.  

Dat vraagt om duidelijker kaders dan waarover we nu beschikken. Die duidelijkheid zult 

u als raad in ieder geval in commissie I en III, want het is de bedoeling dat gezamenlijk 

te overleggen, moeten bieden; u moet de kaders nog vaststellen. 

Huishoudelijke zorg. ChristenUnie/SGP, u hebt het verkeerd begrepen. Wij willen niet dat 

alfahulpen worden ingezet, want dat hebben wij niet ingekocht. Wij hebben in ons bestek 

helder aangegeven dat het gaat om HV1; dat is meer dan alfahulp. Het blijkt evenwel dat 

onze grootste aanbieder wat problemen heeft om HV1 te leveren. Daarover vindt overleg 

plaats om een passende oplossing te vinden. Daarbij hebben we ook oog voor de organi-

satie als het gaat om de diensten die zij heeft te leveren. 

Ouderen. Ouderen krijgen de aandacht die ze verdienen. Er gebeurt al veel. Onder de 

noemer van de operatie Wonen, Welzijn en Zorg worden de nodige voorbereidingen ge-

troffen, met name gericht op de ouderen. Daaruit komen nieuwe impulsen voort. Er zal 

meer maatwerk worden geleverd, vanwege het feit dat ouderen steeds meer verschillen-

de wensen hebben. Er wordt gewerkt aan meer differentiatie in het zorgaanbod, waarbij 

kleinschaligheid een belangrijk aandachtspunt is. En er worden mogelijkheden onder-

zocht voor het versterken van de mobiliteit van ouderen.  

Bij het thema ouderen vormen mantelzorg en vrijwilligerswerk een belangrijke schakel, 

die vanuit onze gemeente om versterking zal vragen.  

 

Ten slotte. Het woord ambitie is verschillende malen gevallen. Ambitie is maar één kant 

van de medaille. De andere kant is bestuurskracht. De wijze waarop wij als college onze 

sociaalmaatschappelijke opdracht uitvoeren – we hebben het dan over de Wet werk en 

bijstand, de WMO, Inburgering, nieuw beleid als sport en IGW – zal duidelijk maken of 

wij daadwerkelijk over bestuurskracht beschikken. De kunst is niet zo zeer om nieuwe en 

mooie plannen te bedenken, maar om die te realiseren. Bestuurskracht toont zich in de 

uitvoering, in het resultaat. Dat zullen we als college u en onze inwoners moeten tonen. 

Daarop hebt u ons af te rekenen.  

 

De voorzitter: Ik kijk naar de wethouders of zij iets willen aanvullen.  

 

Wethouder de heer Van der Est: Mijnheer de Voorzitter. Er zijn enkele vragen gesteld 

over de sportboulevard. Ook een voorbeeld van bottom-up. Een aantal initiatiefnemers 

binnen onze gemeente, de VVD neemt het over in haar partijprogramma, sommige ande-

re partijen ook.  

 

De heer Van Daalen: Het was net andersom, wethouder. 

 

Wethouder de heer Van der Est: Hoe bedoelt u?  

 

De heer Van Daalen: Ons verkiezingsprogramma was er eerder dan de sportboulevard 

en de uitwerking.  
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Wethouder de heer Van der Est: Ik dacht dat de heer Veenhuis al vijf, zes jaar geleden 

met zo'n idee rondliep. De heer Pois ook. Het maakt niet uit waar het initiatief ligt. In ie-

der geval, er zijn veel burgers bij betrokken. Heel belangrijk.  

Er zijn wat complimenten uitgedeeld en kanttekeningen gemaakt. Ik wil er op ingaan. De 

PvdA/GroenLinks noemt het fietspad. Het fietspad is er al grotendeels. Als ik naar de 

ChristenUnie/SGP kijk: dat is de hoofdstructuur van het Emmelerbos. Je kunt er over na-

denken of je als je in de uitvoering komt, het fietspad moet doortrekken en of je moet je 

afvragen of het sociaal veilig is en of de bereikbaarheid van het complex zodanig is dat je 

er daadwerkelijk kunt komen. Maar het is ter visie in de Sportnota, omdat de verkeersin-

tensiteit in de zuidelijke kant van het ROC, Flevobos en sportclub Emmeloord, zoals we 

hebben gepland, zo intens wordt met 2200 bezoekers iedere dag bij het ROC en met 

2000 leden van twee voetbalverenigingen. Als de ChristenUnie/SGP spreekt over hoofd-

structuur en u gaat er diep op ingrijpen, nogmaals er ligt een fietspad. Er zijn al delen 

van wegen. Het fietspad wordt verhard en wordt een 30km-weg. Aan de hoofdstructuur 

doen we dus helemaal niets. Dat is een misverstand. 

De fractie Van de Belt zegt – en dat hoort een beetje bij de politiek – uitvergroten van de 

realiteit, zoals kaalslag in het Emmelerbos, de ChristenUnie/SGP zegt ook iets over on-

evenredig veel groen kappen. Weet u waarom het gaat? Hoeveel groen gaan wij kappen? 

Wij gaan 200 meter weg aanleggen, maal tien meter breed, is 2000 m² weg. We gaan 

twee voetbalvelden aanplanten met bomen; dat is 10.000 m². We krijgen 8000 m² bos 

extra in het Emmelerbos. Er liggen al stukken van wegen. 

 

De heer Haagsma: Ik weet niet hoe groot de voetbalvelden van de heer Van der Est 

zijn, 10.000 m²?  

 

Wethouder de heer Van der Est: Het gaat om twee voetbalvelden. Ze zijn 50 keer 100 

meter is 5000 m², maal twee. Ik kom dan op 10.000 m². Ik kan er niets meer van ma-

ken. Schoolmeesters onder elkaar kunnen verschillen.  

Als ONS spreekt over een financiële doorrekening dan ben ik het daarmee eens. We ko-

men ieder jaar terug met wat we willen uitvoeren. U onderschrijft de plannen. Daarmee 

ben ik blij. 

Dorpen versus Emmeloord. Ik wil dit even aanroeren. Ik heb het bij het tiendorpenover-

leg ook gedaan. Ik vind het Emmelerbos een gemeentelijk sportcomplex en niet een 

Emmeloords sportcomplex.  

De manege, waar iedereen uit een dorp op een paard kan zitten, het zwembad waarvan 

we er maar één overdekt hebben, de atletiekbaan waar we maar een vereniging van 

hebben, hockey waarvan we maar een club hebben, zo kan ik nog wel even doorgaan. 

Als u zegt dat er onevenredig veel naar Emmeloord gaat, dan ben ik het niet met u eens. 

Het gaat naar onze gemeente toe. Dat is de sportboulevard. 

Als ik het heb over binnen- en buitensportaccommodatie komt Nagele om de hoek kijken. 

In de beleidsplanning 2006-2010 is duidelijk gemeld dat we eenmalig in 2009 de twee 

bedragen zouden opnemen, omdat we dachten dat het een knelpunt was. Als we dan 

toch tot de conclusie komen dat het nog wel kan, dan is het goed bestuur dat je zegt er 

even mee te wachten want we gaan niet zo maar € 800.000,00 besteden aan een sport-

zaal, terwijl die nog goed is. Als u zegt als raad – en dat mag u doen – het wel belangrijk 

te vinden, we vinden wel dat u het weer op de beleidsplanning moet zetten, dan ben ik 

er als sportwethouder hartstikke blij. Het betekent gewoon dat er nog meer sportaccom-

modaties in onze gemeente komen, maar u moet het doen. Ik doe het niet. Wij hebben 

als college die keuze niet gemaakt. Wij hebben gezegd: de sportzaal kan nog wel even 

mee. Laat ze denken, over multifunctioneel gebruik van een gymzaal met scholen e.d., 

laat ze daarover plannen maken. Als u zegt: wij fietsen er € 800.000,00 in, wie ben ik 

dan? Dan ben ik blij, omdat er € 800.000,00 bij komt voor sport.  

 

Onderwijs en jeugdbeleid. 

De PvdA/GroenLinks-fractie heeft gevraagd naar Onderwijs in beweging. Het is een goe-

de vraag. Het is er heel lang stil geweest. Soms lag het aan capaciteit, soms is het wel 

eens handig dat het wat lang duurt, want er zijn ontwikkelingen op dat terrein.  
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De drie besturen – openbaar basisonderwijs, Christophorus en protestants-christelijk on-

derwijs – hebben de hoofden bij elkaar gestoken of er nog een andere mogelijkheid is. U 

weet dat het wat problemen gaf bij de Lijsterbesstraat en dergelijke. We hadden het in 

eerste instantie over twee scholen onder één dak. Nu zitten drie besturen rond de tafel. 

Soms is het wel eens handig om te talmen en geen capaciteit te hebben. Dan komen 

mensen in beweging. Het heet ook niet voor niets: Onderwijs in beweging. 

 

Centrum Jeugd en gezin 

Ik heb er iets nieuws over te vertellen. Het is wel handig dat je in dezelfde week een ver-

gadering hebt op het provinciehuis. Wij willen – en ik denk dat een aantal raadsleden een 

goed woordje voor ons kan doen bij minister Rouvoet – een pilot in Flevoland. We gaan 

die aanvragen om het Weer samen naar schoolgebeuren, we noemen het GAAF, op el-

kaar af te stemmen. Alle zes Flevolandse gemeenten willen voor € 1 miljoen een pilot 

gaan uitvoeren. GAAF-convenanten die op dit moment gaande zijn, zijn dan de basis. In-

strumenten zijn acht 'eigen kracht conferenties'. Het is heel technisch, ik weet het, maar 

wij hebben ons allen geschaard achter minister Rouvoet die in de jeugdzorg wil: één ge-

zin, één plan, één taak, één organisatie, preventief werken en de vrijblijvendheid voorbij 

gaan. De Flevolandse gemeenten zijn het daarmee eens en hebben een pilot ingediend.  

Nog een nieuwtje. Vanmorgen heb ik overleg gehad over de hangjongeren. Er stond een 

klein stukje in de krant en er was ook iets op de radio. Wij gaan stapje voor stapje naar 

een adoptieplan. In augustus/september 2007 gaan we verder vergaderen. Daarbij zijn 

ook de scholen betrokken, ook de politie, Paspartoe, welzijns- en opbouwwerk en de ge-

meente. Het wordt een plan om hangjongeren zodanig te lokaliseren en zulke plekken te 

geven dat de overlast vermindert, maar waar de hangjongeren zich ook nog heel erg 

prettig voelen. 

 

De heer Lammers: Mag ik een interruptie plaatsen? Het is dat de heer Van der Est het 

nu zelf aanhaalt, maar het is de helft van het artikel. Paspartoe gaat ook een onderzoek 

doen naar de rechtsradicale ideeën bij jongeren. Als u het geld dat u daaraan wilt spen-

deren stopt bij de € 1 miljoen voor het plan dat u met minister Rouvoet gaat ontwikke-

len, dan heeft dat mijn voorkeur.  

 

Wethouder de heer Van der Est: Wonen, promotie Emmelhage, nulmeting, derde fase 

Emmelhage. Mee eens om eens over de derde fase Emmelhage na te denken. De nulme-

ting heeft plaatsgevonden. Na de zomervakantie krijgt u inzicht in wat het heeft opgele-

verd voor onze totale gemeente. 

De promotie Emmelhage, een vraag van de VVD, komt in eerste instantie uit de grond-

exploitatie. Het is een klein bedrag. U heeft zelf vorig jaar bij de najaarsrapportage er 

nog een aantal tonnen bij gelegd, om Emmelhage in de markt te zetten en dat is brood-

nodig. Het idee dat wij de huizen aan onze eigen bewoners kwijt raken is een fenomeen 

dat niet meer bestaat. We raken onze kavels nog redelijk kwijt, ook in de fase 1B. We 

hebben er dan nog steeds het tempo goed in, maar de afzet van de projectmatige huizen 

die nu op de markt komen, gaat een stuk minder goed. 

 

Een hele leuke, ook nieuws. Ik heb met de heer Van Schooten gesproken – hij is voorzit-

ter van de Bond van Architecten – over de prijsvraag voor jonge architecten in Nagele. 

Hij was razend enthousiast en vond dat wij in deze razendsnel actie moesten onderne-

men. Waarom? Alle studenten architectuur krijgen Nagele in hun pakket. Het zit in hun 

lesmateriaal. Het is fantastisch dat dit naar voren komt, maar er is niet alleen een prijs-

vraag in Nagele, maar er is er ook een in Bussum en in Vaals. Op tijd erbij zijn.  

We hebben nog geen rekening gehouden hoe we het moeten betalen. Dat komt in de ex-

ploitatie terecht, maar we hebben er op dit moment geen rekening mee gehouden.  

 

Het zwembad; de vermelde € 150.000,00 voor opwaardering sport is maar een deel voor 

het zwembad. Het gaat ook om het in standhouden van het voorzieningenniveau van al 

onze sportvoorzieningen. U heeft in de krant kunnen lezen dat de activiteiten van het 

zwembad steeds meer toenemen. Men wil een rendabele exploitatie draaien. 
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Communicatie. Dat vind ik een hele leuke. Het is ook nieuw in onze raad dat de persoon-

lijke politiek een beetje een rol gaat spelen, naam en toenaam worden genoemd. Als je 

dat doet en je gebruikt het, dan moet je wel de plank goed raak slaan. Dat doet de heer 

Lammers niet. De heer Lammers heeft waarschijnlijk een vergadering gemist. Dat vind ik 

heel erg jammer, omdat ONS cultuur heel hoog in het vaandel heeft staan. De heer 

Lammers dient er zelfs een motie over in. Waarom zijn we in het voorjaar nog niet ge-

start? Ik heb dat gecommuniceerd met de commissie.  

We starten na de zomervakantie, omdat Oord daar plaatsvindt, mijnheer Lammers. 

Jammer, dat u op die manier probeert mij communicatieve (on)mogelijkheden te ontne-

men. 

In zijn bijdrage heeft de heer Lammers ook Nagele genoemd; ook communicatieproble-

men. Niet ieder vogeltje zingt zoals het gebekt is. Ook de heer Lammers is een vogeltje. 

Ook de heer Van der Est is een vogeltje. Ik kan me trouwens niet herinneren dat ik ooit 

in het openbaar iets heb gezegd over uw liedjes of zangtalent. Klinkt het van u altijd 

even helder en zuiver?  

 

De heer Lammers: Waar heeft u het over?  

 

Wethouder de heer Van der Est: Dan moet u uw bijdrage maar eens nakijken. Het is 

ook een grapje, mijnheer Lammers.  

 

Wethouder de heer Van Meijel: Mijnheer de Voorzitter. Een paar punten. De CDA-fractie 

noemde het participatiefonds. PvdA/GroenLinks heeft ook een aantal dingen gezegd over 

het minimabeleid. Het college staat in principe positief tegenover het bedrag van het par-

ticipatiefonds en wil er nog eens goed naar kijken. Het college wil met name compleet 

kijken naar het minimabeleid. We hebben daar lang een vacature gehad. Per 15 juli a.s. 

krijgen we daar een nieuwe medewerker. Het is goed om het plaatje compleet te krijgen, 

met de actuele stand van vandaag. Ook de wetenschap dat de WWB is ingevoerd. We 

hebben ook te maken met de invoering van de WMO. We willen het complete plaatje be-

kijken en komen dan met nadere voorstellen in de loop van de herfst.  

 

Een punt dat hierbij redelijk aansluit, is een bijdrage van de heer Lammers, die redelijk 

kiest voor de harde aanpak. Het college staat op zich niet afwijzend tegenover een harde 

aanpak, maar wel een realistische aanpak. Als wordt gesteld dat nog 650 mensen in onze 

kaartenbak zitten en in principe allemaal wel kunnen werken, in plaats van de Poolse ar-

beiders, dan denk ik dat een fors deel van deze mensen – het zijn er overigens op dit 

moment fors minder –wel kan werken. Als u het nieuws heeft gevolgd over wat gisteren 

is besproken in de Participatietop in Den Haag, dan gaat het met name om de mensen 

waarvoor geen normale baan is weggelegd. Ik wil hier ook een dringend beroep doen op 

het bedrijfsleven. Er zijn daarover gisteren keurige afspraken gemaakt. De gemeente 

heeft het voorbeeld gegeven door een aantal mensen aan het werk te zetten. Het be-

drijfsleven zal daaraan fors iets moeten doen. Er zijn mogelijkheden. Een aantal jaren 

geleden zijn de gesubsidieerde banen afgeschaft. Bij deze mensen, ook in Noordoostpol-

der, is een groep die nooit in een normale baan kan werken en altijd aangewezen blijft 

op een gesubsidieerde baan. Wij zullen daarvoor ook samen de mogelijkheden moeten 

hebben. We moeten daarmee sociaal omgaan. Je kunt wel zeggen: de gesel erover en je 

moet aan het werk, maar dat past niet bij een goed sociaal beleid. De komende tijd 

wordt er ook over gesproken. Het college onderschrijft dat deze mensen zo maximaal 

mogelijk aan het werk gaan. Wij willen daarvoor alle elementen pakken, maar niet hap-

snap. Je moet een aantal zaken – onder andere Work First – de tijd geven om te kijken 

hoe het werkt. Als je ieder halfjaar gaat zeggen: dit werkt niet en je gaat weer iets an-

ders doen, dan wordt het dus zeker niets. 

Dan nog even het debiteurenbeleid. Dit is afgelopen herfst door het college vastgesteld 

en ter kennis gebracht aan deze raad. Ik constateer dat op dat moment niemand daarop 

heeft gereageerd. Kennelijk was het de goede aanpak. Het verrast mij een beetje dat we 

er nu een andere reactie op krijgen.  
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Nog enkele woorden over financiën. Bij vrijwel alle partijen komt terug: kijken naar risi-

co's. Goede risicoanalyses van tevoren, heldere keuzen maken. Mij verrast in de bijdra-

gen dat er vervolgens op nogal wat punten, forse tot zeer forse beroepen worden gedaan 

op algemene reserves. Als we dat allemaal optellen, dan constateert deze wethouder van 

Financiën, samen met de rest van het college, dat als dit allemaal wordt gehonoreerd, wij 

op een reserve van nul komma nul zitten. Dat is allemaal in strijd met wat er is gezegd: 

vooral kijken naar de risico's en risico's opvangen. Deze constatering wil ik namens het 

college meegeven.  

 

De heer ridder Van Rappard: Ik reageer als lid van het college, ook op de in het voor-

uitzicht gestelde moties of voorstellen, voor zover ik daarover iets te zeggen heb. 

Allereerst de suggestie voor een vrijwilligersprijs, gedaan door CDA en ondersteund door 

de VVD en PvdA/GroenLinks. Het college vindt het een sympathieke gedachte. Het is een 

suggestie om het college te laten onderzoeken hoe dit het beste in het vat kan worden 

gegoten, in samenhang met de pioniersprijs en de promotieprijs. Als je niet oppast zit 

een aantal organisaties in dezelfde vijver te vissen, op hetzelfde moment. Het valt mij 

wel eens op dat de drie groepen met dezelfde genomineerden werken. Dat zou onhandig 

zijn. Als u het motievoorstel iets kunt verfijnen, zodat er een samenhang komt, dan voe-

len wij ons extra gesteund om het af te stemmen. 

 

De heer Wassink: Ik zit even met het feit dat de moties nog niet zijn gelanceerd. U rea-

geert daar nu op. Sommige zijn wel benoemd. In tweede instantie kan worden gezegd, 

gehoord hebbende de reactie, dat een motie wordt ingetrokken of aangevuld.  

 

De heer ridder Van Rappard: Ik hoorde dat er een motie komt. Daarom geef ik aan dat 

het een goed idee is.  

De suggestie van het CDA over de millenniumdoelstellingen. Afgelopen dinsdag heeft het 

college daarover een besluit genomen. Wij kwamen met u tot de conclusie dat het heel 

gek zou zijn als je 30 juni a.s. dient als forum waar landelijk iedereen de millenniumdoel-

stellingen onderschrijft en deze gemeente met haar armen over elkaar zit te kijken en dit 

niet doet. We hebben er naar gekeken en dan blijkt dat we, voor die onderdelen aardig 

ons doel kunnen halen. Een suggestie die wij graag overnemen en in het rijtje van ge-

meenten dat de millenniumdoelstellingen zal ondertekenen, zullen wij aanwezig zijn. 

 

De heer Wassink: Ik bedoelde met mijn opmerking zojuist, dat het misschien beter is 

dat wij eerst onze moties lanceren.  

 

De heer ridder Van Rappard: De heer Torenbeek heeft mondeling ingebracht dat hij 

daarover een motie indient. Ik zeg dat het een goed idee is en dat wij er afgelopen dins-

dag een besluit over hebben genomen. Meer zeg ik niet. 

 

De heer Torenbeek: Mag ik er voor alle zuiverheid bij zeggen dat de motie ook is inge-

diend door PvdA/GroenLinks.  

 

De heer ridder Van Rappard: Ik reageer inhoudelijk op de motie dat het een goede zaak 

is en dat wij het 26 juni jl. ook zo hadden bedacht.  

De opmerking van ONS ten aanzien van de 1%-regeling is een sympathieke gedachte, 

maar kijkt u eens even of het bij onderhoud ook verstandig is dat te doen. Ik heb begre-

pen dat het daarover ook gaat. Ik zal er nu verder over zwijgen, anders spreekt de heer 

Wassink mij vermanend toe.  

 

De voorzitter: Ik beëindig deze ronde van het college. Ik begrijp dat wij als college vijf 

minuten binnen de ons toegemeten tijd zijn gebleven. Ik schors de vergadering. 

 

Schorsing 
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De voorzitter: Ik heropen de vergadering. Het college heeft gereageerd op uw algeme-

ne beschouwingen. Ik denk dat het goed is dat we dezelfde volgorde aanhouden. Als er 

vragen zijn die u aan het college wilt stellen naar aanleiding van de gegeven antwoorden, 

dan kan dit. Ik vraag ook het college niet te herhalen wat eerder is gezegd, maar to the 

point, kort, zakelijk. Zijn er vragen aan het college? 

 

De heer Wassink: Ik heb een vraag aan wethouder Van der Est over het Centrum voor 

Jeugd en gezin. De pilot waarover u sprak, betekent het ook dat in onze gemeente zo'n 

centrum komt? Of is het iets dat ver weg komt en waar mensen naar toe moeten? 

 

Mevrouw Geluk: Het is een vraag over Emmeloord-Centrum, het verkeers- en vervoer-

plan. Ik denk dat daarop niet echt is ingegaan. Wij hebben een tijd geleden al de af-

spraak gemaakt, dat zodra Emmelhage ontwikkelt zal worden, ook het verkeers- en ver-

voerplan Emmeloord aan de orde zal komen. Verschillende fracties hebben dit genoemd. 

Ik denk dat ook andere fracties er misschien iets van willen zeggen. 

De vraag is: wordt het uitgevoerd zoals we destijds hebben afgesproken; het geoormerk-

te geld gaat erheen, staat in de voorjaarsrapportage, maar wat gaat het nu concreet be-

tekenen. 

Een andere vraag gaat over het achterstallig wegenonderhoud. Daar is het college niet of 

nauwelijks op ingegaan. Wel heel algemeen op de financiële situatie. Het achterstallig 

wegenonderhoud is niet opgenomen en zal dus een vergrote achterstand oplopen. Het zal 

op termijn nog veel meer geld gaan kosten dan het nu doet. Als VVD-fractie gaan we 

samen met de ChristenUnie/SGP en de fractie van ONS in ieder geval door met het 

amendement dat we hebben opgesteld en u in het bundeltje van amendementen hebt 

kunnen vinden. Wij hebben het college daarover niet concreet gehoor geven.  

Moet ik het amendement voorlezen? Ik heb geen idee meer hoe het gaat. 

 

De voorzitter: Even een corrigerende opmerking. Toen ik probeerde op in het vooruit-

zicht gestelde moties te reageren werd gesteld: laten we dat naar voren brengen. U heeft 

niet nadrukkelijk gezegd wat u naar voren wilt brengen. Breng het dan ook inhoudelijk 

naar voren zodat het college daarop kort kan reageren.  

 

Mevrouw Geluk: Wilt u dat ik het amendement, dat ook door de Politieke Unie is onder-

tekend, voorlees? De heer Van de Belt heeft dacht ik ook mee getekend. Wilt u het nu 

horen? 

 

De voorzitter: U stelt het college vragen en zegt dat het college te weinig is ingegaan 

op Onderhoud wegen. De wethouder zal daarop antwoorden. Tenzij u zegt: wat hij ook 

antwoordt, we komen toch met een amendement of motie, dan kunnen we het antwoord 

achterwege laten. Daarom zeg ik: geef aan wat u wilt weten. Misschien zegt de wethou-

der wel: heel sympathiek; ik weet het niet. Breng de strekking van uw inbreng naar vo-

ren. 

 

Mevrouw Geluk: Ik wacht eerst het antwoord van het college af over de rampzalige toe-

stand van het achterstallig onderhoud.  

 

Mevrouw Droog: Ik wil van het college antwoord hebben op de vraag naar diepgaander 

onderzoek naar aanleiding van onze bijdrage in de voorjaarsrapportage over het oude-

renbeleid. Daarop heb ik eigenlijk geen antwoord gehad. 

 

Mevrouw Binksma: Er is ons geantwoord op verschillende punten uit de voorjaarsrap-

portage. Allereerst de vraag aan de heer Van der Est over de sportzaal Nagele. Wanneer 

denkt u zelf dat deze moet worden opgenomen? 

Over het budget voor het bosbad is enige onduidelijkheid ontstaan, omdat ik vooraf-

gaand aan de commissievergadering heb gevraagd wat wordt bedoeld met opwaardering 

sport. Er staat: ieder jaar € 150.000,00. Mij is toen gezegd dat het was bedoeld voor het 

bosbad, omdat het niet op de goede pagina staat. Ik wil weten hoe het zit. 
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De heer Blauw: We hebben nog een vraag liggen met betrekking tot de geprognosti-

ceerde bevolkingsgroei, de CBS-statistieken, die voor de volgende twintig jaar een no 

growthscenario voorspellen. De vraag was: hoe gaan wij daarmee in principe om? Ik 

weet niet aan welke wethouder ik het moet vragen, want het is een algemeen onderwerp 

dat op veel dingen slaat. Ik vraag het maar in het algemeen. Wij zouden daarop com-

mentaar willen hebben. 

 

De heer Haagsma: Ik zou willen aansluiten bij wat de heer Blauw zegt, maar dan juist in 

de richting van Emmeloord-Centrum. Wij hebben in onze beschouwingen een duidelijke 

opmerking daarover gemaakt, die blijkbaar niet als vraag is gezien.  

 

De voorzitter: Wethouder Keur neemt dit mee. 

 

De heer Van de Belt: Emmeloord-Centrum, de kermis die ergens anders zou moeten 

plaatsvinden. Daarop wil ik een reactie hebben.  

De gymzaal in Nagele. Ik heb gevraagd naar keuringsrapporten. Die rapporten zouden 

aanwezig moeten zijn. De staat van onderhoud derhalve.  

Emmelerbos: natuur vervangen. De heer Van der Est doet het erg gemakkelijk af. Die 

natuur is niet te vervangen. Bestaande natuur op die hoogte is niet vervangbaar.  

 

Mevrouw Faber: De meeste vragen zijn behandeld. Er blijft nog een onderwerp over en 

dat is de diversiteit aan wonen in de Noordoostpolder. Kan de wethouder er wat dieper 

op ingaan wat de mogelijkheden zijn? Of onmogelijkheden. 

 

De heer Wassink: Geen specifieke vragen op dit moment. De vraag over Emmeloord-

Centrum is gesteld. Ik ben benieuwd naar het antwoord.  

 

Wethouder de heer Schutte: Verkeer en vervoer, de aanloop naar Emmeloord-Centrum, 

Espelerlaan. Geopperd wordt nu al de rotondes aan te leggen, omdat de rotondes zullen 

worden aangelegd uit de grondexploitatie Emmelhage. Dat is correct. Om de rotondes nu 

aan te leggen terwijl er nog maar één gezin woont, is wel erg voorbarig. De bedoeling is 

dat wij flink aan het verkopen gaan en dat dan een stuk exploitatie ontstaat waaruit je de 

extra voorziening kunt betalen. We hebben nu het geld nog niet uit de exploitatie. Je 

kunt nu wel stellen dat het behoorlijk druk is op de Espelerlaan, in de spits. Het wordt 

nog niet veroorzaakt door Emmelhage. Wij zullen er nog even mee moeten wachten.  

 

De heer Voorberg: Mag ik de wethouder vragen of daar gezien de huidige situatie niet 

zo veel noodzaak aanwezig is vanuit een oogpunt van verkeersveiligheid, dat voorfinan-

ciering aan de orde kan zijn. Dus dat u niet echt hoeft te wachten op Emmelhage. Als het 

nodig is moet het gewoon gebeuren. Het heeft een voorbereidingstijd nodig. We weten 

hoe dat gaat. Het is aan de orde om het zo spoedig mogelijk aan te pakken. 

 

De heer Haagsma: Nog een aanvulling daarop. Ik hoor de wethouder zeggen dat de 

verkeersdruk niet wordt veroorzaakt door Emmelhage. De afspraak die we binnen de 

raad hebben gemaakt is ook niet geweest dat het ten bate van Emmelhage moest gebeu-

ren, maar voor een goede doorstroming van het verkeer dat er op dit moment al is. Je 

moet niet focussen op het verkeer uit Emmelhage, maar op de situatie zoals die er nu al 

is. Als Emmelhage eenmaal bruist en bewoond is zoals we allemaal graag willen, zou het 

alleen maar moeilijker maken. Vooruitzien, denk ik. 

 

De heer Haagsma: Mag ik er nog een vraag aan toevoegen? Gesteld wordt dat nog 

maar één woning wordt bewoond, dus is er in feite geen sprake van om iets uit de ex-

ploitatie te doen. In heel Nederland reken je van tevoren de grond af, zeker aan project-

ontwikkelaars. Alle grond is verkocht en op voorhand wordt met de mensen afgerekend. 

Het feit dat er nog maar één sleutel in het slot is gestoken is niet relevant voor de hoe-

veelheid grond die verkocht is.  
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Wethouder de heer Schutte: Daarin heeft u gelijk, mevrouw Geluk. Een aantal kavels is 

afgerekend en betaald. Het blijft nog maar een klein aantal, zeker als je gaat kijken wat 

de echte opbrengst is ten behoeve van wegen/infrastructuur naar Emmeloord-Centrum. 

Het is inderdaad zo dat het nu ook al druk is. Ik heb altijd begrepen dat er een koppeling 

is gemaakt: ontwikkeling Emmelhage, aanpak Espelerlaan. Als wij het nu willen gaan 

aanpakken moeten wij een aantal budgetten daarvoor vrij maken. Ik vind het bijna 

triest, maar ik heb het aangegeven: de financiën zullen op een gegeven moment aan het 

einde zijn. Als wij hiervoor geld vrij willen maken, dan betekent het dat wij forse budget-

ten vrij moeten maken. Ik weet zeker dat onze financiën dat op dit ogenblik niet kunnen 

dragen. Je kunt stellen: als de veiligheid ontoelaatbaar is? Die term gebruik ik niet. Ik 

kom er zelf elke dag minimaal twee keer over. Ik vind het er best druk worden daar. Dat 

geef ik toe. Ik zeg niet dat het geen weg is waar geen ongelukken zullen gebeuren, maar 

ik vind het nu niet buitengewoon gevaarlijk. Het is niet een situatie dat je zegt: nu moét 

er iets gebeuren. Als we echt wat zouden aanpakken – en daarover heb ik meermalen 

met de afdeling Civiel gesproken – is de vraag of je de fietsers van de baan kunt afhalen. 

Daarmee wordt het ruimer. Je moet dan wel een andere plek voor de fietsers hebben. 

Dat is niet zo gemakkelijk. 

Nu de rotondes aanleggen, vooruitlopend op het genereren van financiën uit Emmelhage, 

daarvoor hebben we momenteel geen geld. 

 

De heer Voorberg: Als je een andere keuze maakt, zou je daarvoor wel geld beschik-

baar maken, mits je maar voldoende prioriteiten toekent. Het is niet alleen een kwestie 

van veiligheid, maar ook van doorstroming. Op de meest gekke momenten kun je daar 

langzamerhand een file hebben, tot aan de slecht onderhouden brug over de Espeler-

vaart. 

Ik denk dat het allemaal niet zo geweldig is voor de doorstroming in ons centrum. De 

voorfinanciering is al eerder bekeken, een paar jaar geleden. Ik meen dat het 

€ 40.000,00 kostte, als eenmalige investering. Ik denk dat het te overwegen zou zijn, 

 

Mevrouw Geluk: Als het niet helemaal helder is of als het niet haalbaar is om er morgen 

aan te beginnen, kunnen we dan van de taakwethouder horen wat dan wel de tijdplan-

ning is? Aan welk tijdpad wordt dan wel gedacht.  

 

De voorzitter: Misschien kan de wethouder dit meenemen. Ik weet niet of bestem-

mingsplanwijzigingen nodig zijn. Het zijn misschien dingen die je wel al kunt starten  

 

Wethouder de heer Van Meijel: Ik wil aangeven dat we de voorfinanciering niet moeten 

doen. We moeten ons realiseren dat er afspraken zijn gemaakt. Als we over voorfinancie-

ren praten, pak voor het gemak drie rotondes: dat is € 1 miljoen, een jaar is 

€ 50.000,00.  

 

De heer Voorberg: Daar schrik ik niet zo erg van.  

 

Wethouder de heer Van Meijel: Het is in het totaalplaatje en de meerjarenraming niet 

meegenomen, omdat wij afspraken hebben gemaakt met de raad hoe we daarmee zou-

den omgaan. Het zou worden gefinancierd uit Emmelhage. Er moeten voorbereidingen 

worden getroffen. De planning en de afspraak was destijds dat een en ander op tijd start, 

als er geld komt uit Emmelhage en als het verkeer dusdanig vastloopt. Dan zal het wor-

den aangepakt.  

 

De heer Voorberg: Dat is nu juist het punt.  

 

Wethouder de heer Van Meijel: U doet heel lichtvaardig over € 50.000,00. Als u het ziet 

in een begroting van € 80 miljoen is het weinig, maar het is wel weer iets erbij. Ik heb 

vanmiddag al veel gehoord. Het is iedere keer een optelling. Ik ben hier aan tellen. Ik 

hoef nog niet de zakjapanner erbij te nemen, want het zijn zulke grote bedragen, ik kan 

het zo nog wel.  
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Wethouder de heer Schutte: Misschien toch iets over de planning. Zoals wij er nu over 

denken, denken we dat in 2008 de planontwikkeling voor de rotonde Espeler-

laan/Moerasandijviestraat plaatsvindt. Dan is er enig zicht op dat de rotonde wordt gere-

aliseerd. Dat zal dan een jaar later zijn. Het spoort wel met de ontwikkeling Emmelhage. 

Als het gaat over Espelerlaan/Melderstraat dan is er nog geen besluit over genomen dat 

daar een rotonde komt. Espelerlaan/Julianastraat is gekoppeld aan de ontwikkelingen op 

De Deel. Op het ogenblik is daar een idee voor een minirotonde, maar daarvoor moet 

ook nog planontwikkeling plaatsvinden. Het is niet zo eenvoudig daar zo maar een roton-

de neer te gooien. 

 

Mevrouw Geluk: Dan kan nu toch worden begonnen met de planontwikkeling? Dat is 

toch niet zo kostbaar? We weten dan waarnaar we naar toe werken. 

 

De heer Haagsma: Uiteindelijk denk ik dat er een hele duidelijke motie ligt, waarover de 

raad straks een uitspraak moet doen. Als we als raad vinden dat er iets moet worden 

gewijzigd in de verwoording naar het college, dan kunnen we het daar nog over hebben.  

Het college is vrij duidelijk. 

 

De voorzitter: Het gaat erom dat we met elkaar die duidelijkheid krijgen. Laten we dit 

onderwerp afsluiten. Ik begrijp van wethouder Schutte dat de voorbereidingen voor de 

eerste rotonde in 2008 ter hand worden genomen; daarvoor moeten wellicht ook be-

stemmingsplanwijzigingen worden doorgevoerd. Ik stel voor dat in uw overwegingen te 

betrekken.  

 

Mevrouw Geluk: De wethouder geeft aan dat met de laatste twee punten nog moet wor-

den begonnen. Wanneer kan worden begonnen met de planontwikkeling? We hebben dan 

een beeld van iets wat we nu willen. 

 

De voorzitter: 2008 begreep ik.  

 

Mevrouw Geluk: Ook 2008? Alles is 2008?  

 

Wethouder de heer Schutte: De Koningin Julianastraat wordt gekoppeld aan het cen-

trumplan. Ik neem aan dat het volgend jaar ook aan snee komt.  

Wegenonderhoud, achterstallig onderhoud. Het college heeft u een voorstel voorgelegd 

hoe om te gaan met het wegenbeleidsplan. Daarin doen wij het voorstel om een forse in-

jectie te doen in het reguliere onderhoud, oplopend tot € 1 miljoen extra. Het is een keu-

ze geweest dat we het niet in één keer doen. De keuze om het niet in een keer te doen 

heeft te maken met budget, maar ook of we het intern kunnen behappen om extra werk 

weg te zetten. Het moet allemaal wel aanbesteed, plannen moeten worden klaar ge-

maakt, enz. 

Wij stellen voor om voor het reguliere onderhoud structureel per jaar het budget met 

€ 200,000,00 op te hogen. Je komt dan in vijf jaar van € 1,9 miljoen naar € 2,9 miljoen. 

Dat is al ruim boven wat het ooit is geweest. Dat is dus puur onderhoud. 

Vervolgens zeggen wij: wij willen ook nog een aantal achterstallige zaken wegnemen. 

Benoemt daarbij de bermen. We hebben daarvoor nu al twee keer € 279.000,00 gereser-

veerd. We gaan in vier jaar tijd vier keer € 500.000,00 opnemen, dat in drie tot vier jaar 

kan worden besteed. De vier keer € 500.000,00 is niet sec voor het wegwerken van ach-

terstallig onderhoud, maar voor de gehele inrichting van de openbare ruimte. 

Dat wil niet zeggen dat er geen onderhoud kan plaatsvinden, maar in principe wordt het 

dus een fonds waaruit meerdere zaken, als het gaat om de openbare ruimte, qua onder-

houd moeten worden gefinancierd.  

Dan komt de vraag aan de orde: er komt een beleidsplan openbare verlichting. Dit plan 

is in concept klaar. Ik word daar niet vrolijk van. Er moeten forse injecties plaatsvinden. 

Als dat ook uit de vier keer € 500.000,00 moet, dan zal er wel weinig overblijven voor 

extra onderhoud. We moeten daarover nog eens met elkaar in gesprek.  
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Als de verlichting, eventueel een aantal bruggen en vaarten ook tegenvalt, dan hebben 

we veel meer geld nodig. Daarover gaan we samen spreken. Waarover we nu spreken is 

de € 1,9 miljoen ophogen naar € 2,9 miljoen plus bermen, onderhoudstaken. Wij komen 

daarmee volgens de berekeningen niet op een niveau de komende vier jaar, dat wij de 

curve van toename achterstallig onderhoud omgebogen krijgen. Wij verwachten wel dat 

de curve met deze inspanning, zeker als wij structureel op de € 2,9 miljoen uitkomen, 

naar beneden gaat. Wij kunnen en willen het ook niet nog meer geld aan de wegen be-

steden. Het betekent dat wij dan op andere plekken weer veel tekort komen. Ik heb het 

net ook al gezegd: het lijkt allemaal wel geweldig, maar wij doen forse ingrepen in de fi-

nanciële last van deze gemeente. 

Ons voorstel is om in ieder geval de eerste forse aanzet te honoreren, vier keer 

€ 500.000,00 plus de ophoging met totaal € 1 miljoen aan het einde van de planperiode. 

Als blijkt dat we er helemaal naast zitten en achteruit blijven lopen of hollen, zoals som-

mige nu al roepen, met de onderhoudstoestand van de wegen en straten, dan komen wij 

– en ik wil u dat toezeggen – over twee of drie jaar met een evaluatie hoe de vlag er dan 

bij hangt. Om nu al te zeggen om fors op te hogen, ik zou niet weten waar we het weg 

moeten halen. 

 

Wethouder de heer Van der Est: Een vraag van de heer Wassink: of we al een Centrum 

voor Jeugd en Gezin hebben. Die hebben wij, maar wij hebben het Jeugdloket genoemd, 

omdat we in eerste instantie de term jeugd en gezin niet zo geweldig vonden. Nu wordt 

het in het hele land gebruikt. Wij gaan het op termijn ook jeugd en gezin noemen.  

We zijn het jeugdloket al aan het vullen. Een pilot is welkom om dit verder inhoud te ge-

ven.  

De sporthal in Nagele in beeld houden, zo interpreteer ik de vraag van mevrouw Binksma 

en een datum noemen. Dat is voor mij best wel lastig, maar hardop redenerend, als je 

zegt in Nagele moet je multifunctioneel denken, dan zou je het kunnen koppelen aan de 

schoolgebouwen waar je in 2008-2009 over gaat praten. Eén van de gebouwen zal wor-

den afgestoten. Je kunt er van alles bij bedenken. De plantijd die je nodig hebt, architec-

ten, bestemmingsplannen, noem maar op, vergunningen. Ik denk dan 2011/2012, niet 

eerder. Je moet die termijn daar ook voor nemen.  

Als je kijkt hoe het gebouw er nu voorstaat, wij huren het van de stichting. Twee jaar ge-

leden heeft deze raad besloten subsidie te verlenen om het dak totaal te vernieuwen. Dat 

is twee jaar geleden gebeurd. Bij die stichting liggen de papieren dat aan alle eisen moet 

worden voldaan. Dat kan niet anders, omdat het gebouw anders wordt afgekeurd. Dat is 

het verhaal zo’n beetje, 2011,2012. Je neemt dan even de tijd om goed met elkaar in het 

dorp te praten wat je wilt.  

We hebben het opwaardering sport genoemd, mevrouw Binksma. Dat is met een bepaal-

de bedoeling gebeurd. Als we daar neerzetten “extra exploitatiekosten zwembad” dan 

hebben we het al weggegeven. Wat ik nu zeg in het openbaar is eigenlijk een beetje 

dom. Daarop komt het wel neer. Eigenlijk moet ik geen antwoord geven, maar dan zegt 

de raad dat we geen informatie verstrekken. Wij zijn druk in gesprek met de Stichting 

BOS om een nieuwe overeenkomst te maken. Daar zitten we heel dicht bovenop, met de 

vinger aan de pols. Bij de stichting is men zich ervan bewust dat zij wat minder kosten 

moeten maken. 

 

Mevrouw Binksma: Ik heb het inderdaad gelezen, mijnheer Van der Est. Het stond ook 

in de krant, maar men heeft mij misschien een beetje op het verkeerde been gezet dat 

het alleen voor het zwembad was. Dan kwam het in tien jaar op € 1,5 miljoen; daarvan 

schrok ik. Vandaar mijn vragen daarover. Komt er nog een voorstel naar de raad over dit 

convenant?  

 

Wethouder de heer Van der Est: Ja, de overeenkomst wordt met u besproken. Wat gaan 

we met de Stichting BOS regelen? Dat is heel veel, maar dat komt naar u toe. 

 

Mevrouw Binksma: Mag ik daaraan een vraag koppelen over de sportzaal Nagele? Weet 

u nu al of deze wordt opgenomen in de Sportnota? 
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Wethouder de heer Van der Est: Ja. Ik heb geknipt. Als we in eerste instantie ja zeggen 

tegen de sportboulevard, dan wordt het een project. Ik vind het van een andere orde dan 

hoofdstuk 2 van de Sportnota, waar het gehele accommodatiebeleid van de gehele pol-

der onder het licht wordt gehouden en wordt bekeken van wat we daarmee moeten 

doen. Daar zit de sportzaal Nagele in, in het accommodatiebeleid en niet in de sportbou-

levard.  

U moet goed in het oog houden, dat wij bij binnensport ontzettend veel ambities hebben. 

Er moet veel gebeuren en daar kunnen we bijna niet onderuit. De PWA-hal, Emmelhage, 

Onderwijs in beweging. Het moet ook uitvoerbaar zijn. We kunnen wel zeggen: schuif 

maar naar voren naar 2008, 2009, maar het moet wel worden uitgevoerd. Als college 

zeggen we dat de prioriteit de PWA-hal, Onderwijs in beweging is. Het is niet anders. 

Daar zijn de zaken zodanig naar voren geschoven dat wij daarmee driftig aan de slag 

moeten. Het moet ook uitvoerbaar zijn. We kunnen hier wel zeggen dat we het in 2009 

op de rit zetten en dan moeten we in 2009 zeggen: we hebben er gen capaciteit voor en 

kunnen het niet uitvoeren. Dat is ook bijzonder triest.  

 

De voorzitter: Kunt u ook nog iets zeggen over de diversiteit van het woningaanbod, 

een vraag van mevrouw Faber? 

 

Wethouder de heer Van der Est: U bent zelf bij de middag geweest over de woonvisie, 

mevrouw Faber. We zijn de woonvisie aan het actualiseren. Daarin komt de woning-

marktanalyse in; de nieuwbouweffectrapportage komt daarin; het wordt een integraal 

stuk. Daarin heeft u meer inbreng: hoe gaan we de contingenten huur, koop en dergelij-

ke verdelen. Dan maken we daarop gebaseerd een convenant met Mercatus. Dus als u 

zegt: wij willen dit, dat, dan bent u er zelf bij.  

 

De voorzitter: Ik wil de heer Keur vragen om iets over de geprognosticeerde groei te 

zeggen, wat betekent het voor Emmeloord-Centrum en de plek van de kermis. 

 

Wethouder de heer Keur: Van de kermis kun je zeggen dat zo lang De Deel niet be-

bouwd is de kermis daar blijft. Als er in de toekomst iets zal gebeuren, is de afspraak 

gemaakt de kermis te verhuizen naar het evenemententerrein. Ik meen dat met u is af-

gesproken dat het zal zijn tussen het CWI-gebouw en ’t Voorhuys. Dat is voor de toe-

komst een gedachte. Misschien zijn er betere gedachten. We komen daar ongetwijfeld op 

terug als het aan de orde is.  

 

De heer Van de Belt: Je wordt ermee geconfronteerd dat er een idee is om het eventu-

eel daarheen te verplaatsen. Het is nooit aan de orde geweest. Een kermis kan niet uit 

het centrum weg. Als je de kermis verplaatst naar het evenemententerrein, dan is een 

kermis weg. Dat kan en mag niet aan de orde zijn. 

Ik ben ervan overtuigd dat iedereen van mening is, dat de kermis moet blijven, te allen 

tijde.  

 

De voorzitter: Uw standpunt is helder. De wethouder heeft erop gereageerd.  

 

Wethouder de heer Keur: De geprognosticeerde groei. Dit ligt wat ingewikkelder. 

 

Mevrouw Faber: De familie Schutte heeft een geweldige bijdrage geleverd vandaag.  

 

Wethouder de heer Keur: Dat krijg ik zo snel niet voor elkaar. Ik denk dat ik deze raad 

eerlijk moet zeggen, dat het best een dilemma is. Er wordt in deze polder vaak de vraag 

gesteld: u bent bezig om bedrijven en mensen hierheen te halen. U weet de stand daar-

van tot op heden, zes bedrijven met 125 fte. Je zou kunnen denken dat er gezinnen naar 

toe komen, met kinderen. Je zou het keer drie, twee of vier mogen doen. Je zou dan 

kunnen uitrekenen wat we op middellange termijn aan bevolkingsgroei zouden kunnen 

krijgen, hoewel ik nu geen actuele CBS-cijfers heb.  
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Je zou ook kunnen zeggen – en dat hoor ik meer en meer – wat moet je eerst doen: 

moet je eerst zorgen dat je mensen in Emmeloord krijgt of moet je eerst zorgen dat De 

Deel bijvoorbeeld de Noordoostpolder mede aantrekkelijker maakt om hier mensen te 

krijgen. Waar wil je beginnen? Ik denk dat in het verleden door deze raad ervan uit is 

gegaan: de ontwikkeling van De Deel is gekoppeld aan de bevolkingsgroei. Als wij dat nu 

blijven doen, zou je kunnen zeggen: dat weten we niet. Wij kijken nu aan tegen bedrij-

ven die hier heen komen. Die carrousel begint op gang te komen. Er is nog iets anders 

aan de hand, maar daarop kan ik nu verder niet ingaan. U zult dan zeggen: dan moet je 

het ook niet zeggen. Wij staan op dit moment voor een aantal cruciale beslissingen van 

bedrijven die voor de poort staan. Ik bedoel met cruciaal: binnen nu en enkele weken, 

zes, zeven weken. Er is op het ogenblik een aantal dingen cruciaal. Ik kan daarop verder 

niet ingaan, omdat het niet hoort. Ik wil er alleen maar mee zeggen dat ik de discussie 

die u in het verleden hebt gevoerd, niet hard kan maken. Ik kan alleen zeggen dat er af-

spraken zijn gemaakt bij de overeenkomst om De Deel op te knappen. Er zijn afspraken 

gemaakt met het bedrijfsleven. Wellicht, ik zeg het maar heel voorzichtig om geen mis-

verstanden te krijgen, moeten we daarover eens spreken, niet alleen met het bedrijfsle-

ven, maar ook met de raad, hoe we daarmee verder omgaan. Ik kan nu absoluut niet 

aangeven hoe de stand dan zal zijn. Ik heb u de situatie geschetst. 

 

De heer Haagsma: De heer Keur doet er nu nog weer een zin aan toe, maar de vraag 

van de Politieke Unie was eenduidig: bepaal de bevolkingsgroei wanneer op De Deel 

wordt gebouwd of niet. Ik denk dat hij in de laatste zin heeft gezegd dat het in principe is 

afgesproken, maar dat we het er nog maar eens over moeten hebben.  

 

Wethouder de heer Keur: Dat is waarschijnlijk het verstandigst, daar ik er nu niet meer 

exact over kan melden, omdat ik het niet weet.  

 

De heer Wassink: U gebruikt ook een beetje als tussenzin het stukje: u hoort wat gelui-

den, moet je het misschien niet omdraaien? Eerst iets moois maken en hopen dat het 

aantrekt. Dat is niet wat is afgesproken. Het is ook mijn bedoeling niet om die discussie 

te gaan voeren, want dan draai je het besluit van toen om. Mij gaat het erom: wanneer 

gaan wij de groei krijgen in relatie tot wat het CBS aangeeft van een krimp van 5%. Heel 

Nederland denkt dat hij groeit. Alle gemeentebesturen gaan daarvan uit, maar het kan 

niet omdat je met vergrijzing zit en met een bevolkingsopbouw die je ziet aankomen. 

Moeten wij dan niet met elkaar verstandig nadenken en zeggen: hebben we niet te hoog 

van de toren geblazen en moeten we niet een pas op de plaats maken dan wel een stap 

terug doen?  

 

De heer Blauw: Mag ik hierop reageren? Er is een opmerking gemaakt over ontwikkelin-

gen. De wethouder heeft gezegd: we moeten er in de toekomst nog maar eens naar kij-

ken. Ik denk dat het voldoende is. We gaan het nu niet oplossen, maar dat we er eens 

naar kijken en het er met elkaar over hebben is heel verstandig.  

 

Wethouder de heer Keur: Ik wil reageren op wat de heer Wassink zegt. U zegt: we moe-

ten het niet omdraaien. Ik zei het niet voor niks. Mij valt op dat mensen van bedrijven, 

directies van bedrijven of gezinnen zeggen dat Emmeloord aantrekkelijker wordt om te 

komen. Ze zien dat er iets gebeurt. Dat helpt wel mee. 

Een laatste opmerking. We moeten er goed over nadenken. De getallen die wij zouden 

willen zien, gekoppeld aan de overeenkomst zijn absoluut niet absoluut te maken. Stelt u 

zich eens voor dat een van onze grootste werkgevers in dit gebied in problemen komt. 

Dat zou kunnen. Je bent dan zo maar 150 tot 200 man kwijt. Dat maakt het ingewikkel-

der om hier te zeggen wat we wel of niet moeten doen.  

 

De voorzitter: De conclusie van deze discussie is dat we het met elkaar nog een keer 

moeten hebben over de koppeling die in de overeenkomst staat: inwonerscriterium en 

we starten met de bouw op De Deel. 
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Wethouder de heer Keur: Mijn vierkante antwoord als college is: we hebben nu de plan-

ning, zoals die is gemaakt, voor ogen. We starten op 1 januari 2009.  

 

De heer Haagsma: Dan weten we wat het college, de raad, gaat zeggen na de discussie, 

maar wat minstens zo belangrijk is, is wat de andere partij, de projectontwikkelaar daar-

van vindt. 

 

De voorzitter: Precies. Ik stel voor dat we deze discussie voor nu stoppen.  

Ik wil vragen of de heer Zeilstra nog wil ingaan op de vraag over de zorg voor de oude-

ren. 

 

Wethouder de heer Zeilstra: Het is mij niet helemaal duidelijk. Als de Stichting Welzijn 

Noordoostpolder onderzoek wil doen, dan doet ze het gewoon. Ze heeft een budget van 

€ 0,5 miljoen en heeft ouderen in het pakket. Als zij beleid wil ontwikkelen dan moet ze 

dat vooral doen. Wie houdt haar tegen?  

 

De voorzitter: Dit is het antwoord dat de vragensteller had verwacht?  

 

Mevrouw Droog: Dat is een heel kort antwoord. De achterliggende gedachte bij de vraag 

is of het college het onderzoek ook ondersteunt en meeneemt in het beleid voor de 

WMO. 

 

Wethouder de heer Zeilstra: Dan zetten we het in een ander licht. Ik begrijp ook wel 

waar de verwarring zit. Nogmaals, de Stichting Welzijn Noordoostpolder wordt fors ge-

subsidieerd. Je mag van een professionele organisatie verwachten dat als zij zich met 

ouderen bezighoudt, zij daarop beleid zet en onderzoek naar doet. 

Iets anders is wanneer u bedoelt te vragen: hiervoor moeten wij als gemeente een bud-

get vrijmaken. Dat is een andere vraag. Ik weet niet of u dat bedoelt. 

 

Mevrouw Droog: De vraag die ik heb is: vindt u het nodig dat er een diepgaander onder-

zoek komt naar ouderen, om dit doelgericht mee te nemen in het WMO-beleid dat wij 

gaan vaststellen. De CDA-fractie heeft er altijd voor gepleit om ruimte te houden voor 

het WMO-beleid in de zin van dat het een groeimodel moet zijn. U heeft onderstreept dat 

dit inderdaad de bedoeling is. Het betekent dat je dingen tussentijds kunt invullen en 

aanpassen. Ik heb zelf de indruk dat de fijnscan die op de rol staat heel erg gericht is op 

de beleidsnotitie, die in dit najaar moet verschijnen. Je moet in korte tijd input hebben 

want we weten te weinig van ouderen; dat hebben we geconstateerd in de commissie-

vergadering. Dat hoeven we hier niet te herhalen. We weten eigenlijk heel weinig van 

ouderen. 

Als je de gegevens nodig hebt voor de beleidsnotitie dan kan ik me indenken dat je een 

fijnscan nodig hebt om dit in korte tijd helder in beeld te krijgen. Helder? Daarbij zet ik 

mijn vraagtekens. 

De bedoeling van het preventieve huisbezoek 75+ is bijvoorbeeld dat je veel meer gege-

vens krijgt over ouderen en op die manier het WMO-beleid veel beter kunt invullen. 

Mijn vraag is: vindt u het ook waardevol dat er een diepgaander onderzoek komt naar 

ouderenbeleid. Als we dat met zijn allen vinden, dan zouden we daarvoor budget vrij 

moeten maken of misschien een stukje budget, dat we daarin bijdragen en de andere 

partijen die daarmee bezig zijn ondersteunen. Dat is mijn vraag. 

 

Mevrouw Binksma: Mag ik mevrouw Droog een vraag stellen? Als de Stichting Welzijn 

Ouderen een flinke subsidie krijgt, is het dan niet zo dat zij zelf een onderzoek kan doen 

waarom zij maar 10% van de doelgroep bereikt? Dat doet zij al. Waarom zou een nieuw 

onderzoek moeten plaatsvinden? De WMO is voor iedereen. Niet alleen voor ouderen. 

 

Mevrouw Droog: Dat is nu precies wat ik bedoel. De informatie is er niet. 

 

De voorzitter: Mijnheer Zeilstra, verschaf licht in de duisternis. 
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Wethouder de heer Zeilstra: Ik zal licht verschaffen. Ik maak onderscheid in twee ele-

menten. Allereerst is er één verantwoordelijk voor deze organisatie, Stichting Welzijn 

Noordoostpolder. Als die een taakstelling en doel heeft zich met ouderen bezig te houden 

en te ondersteunen, dan mag je van zo’n stichting verwachten dat die professioneel ope-

reert door daarop beleid te zetten. Beleid maken betekent dat je als organisatie gaat 

analyseren: waarin verkeren we, wat willen we en waarop anticiperen we. Als de stich-

ting dat wil, is het heel verstandig om dat te doen. Het zou heel raar zijn als ik tegen de 

stichting zou zeggen: Vreemd dat u dit doet. Wij verwachten het van de stichting dat die 

het doet. Het is bijna vanzelfsprekend.  

Dan iets anders. Als de Stichting Welzijn Noordoostpolder om subsidie gaat vragen, dan 

mag het, maar we hebben dan een aantal spelregels afgesproken. De spelregels zijn de 

volgende en daaraan hecht ik zeer. Wij hebben afspraken hebben met drie instellingen: 

- Zorggroep Oude en Nieuwe land 

- Mercatus 

- Stichting Welzijn Noordoostpolder 

Zij vormen samen met de gemeente een stuurgroep. We hebben met elkaar de afspraak 

dat we gezamenlijk beslissen over de ontwikkelingen in het kader van wonen, welzijn en 

zorg. Daar bepaalt een individuele stichting niet meer autonoom wat zij wel of niet wil. 

Daar kom je tot gemeenschappelijke besluitvorming. Ik hecht daar sterk aan, omdat ik 

wil dat die allemaal gericht zijn op ouderen en daarin gezamenlijk opereren. Daarin moet 

u mij niet voor de voeten lopen, want dat maakt het proces heel ingewikkeld. 

Nogmaals, als de Stichting Welzijn Noordoostpolder het diepgaande onderzoek wil doen: 

natuurlijk, doe het vooral, maar wacht niet. Je had er al mee kunnen beginnen, bij wijze 

van spreken.  

 

Mevrouw Droog: Mag ik nog een aanvullende vraag stellen? Het diepgaander onderzoek 

naar ouderen moet voor de gemeente toch ook een input zijn voor de uitwerking van de 

WMO? Dat is toch de verantwoordelijkheid die wij als gemeente ook hebben om de WMO 

goed in te zetten? 

 

Wethouder de heer Zeilstra: Daarover zijn we het met elkaar eens. Ik denk niet dat we 

zo veel verschil van mening hebben.  

 

De heer Haagsma: Er is aan deze kant van de tafel zo langzamerhand de indruk dat dit 

een soort commissieonderwerp is dat we aan het uitspitten zijn in plaats van dat we pro-

beren de discussie over de moties te houden. Ik word een beetje aangespoord daarover 

een opmerking te maken en dat doe ik graag. 

 

De voorzitter: Ik wil deze discussie afronden. 

 

Wethouder de heer Zeilstra: Ik blijf altijd dienstbaar. 

 

De voorzitter: En dat betekent? Dat u het laatste woord heeft? 

 

Wethouder de heer Zeilstra: Als er vragen zijn dan probeer ik daarop antwoord te ge-

ven.  

 

De voorzitter: Ik wil afronden. U heeft het college gehoord. We hebben er nog wat vra-

gen over gewisseld. Het is nu aan de raad om te constateren wat hij met de gegeven 

antwoorden en de discussie doet en wat het betekent voor de voorstellen die op tafel lig-

gen. Of zij worden geamendeerd, of er moties komen. Ik geef u daartoe nu gaarne de 

gelegenheid. Wie wil als eerste het woord.  

 

De heer Torenbeek: Is het de bedoeling van deze ronde dat wij ingaan op elkaars alge-

mene beschouwingen? Elkaar vragen stellen of alleen moties indienen?  
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De voorzitter: U mag elkaar vragen stellen. Het college is nu even niet aan zet. De raad 

is aan zet om tot besluitvorming te komen. Dat betekent dat als u de stukken die voor-

liggen wilt amenderen of moties daarbij wilt beleggen dan is het de kans. U kunt op el-

kaar reageren, maar doe het wel op een manier dat we naar besluitvorming toe kunnen.  

 

De heer Torenbeek: Dat begrijp ik wel, maar tegelijkertijd zijn er hele wijze woorden 

gezegd door allerlei fracties, waarmee je het niet altijd eens bent. Mogen we ook los van 

de moties elkaar daarover een vraag stellen?  

 

De voorzitter: Uiteraard moet dat kunnen. Ik zeg alleen: alle fracties krijgen weer het 

woord. U reageert op de dingen waarop u wilt reageren. Eindig uw bijdrage met eventue-

le moties, amendementen. We hebben daarover dan duidelijkheid. Als iedereen die ronde 

heeft gehad, dan kunnen we over ingediende moties en amendementen praten. Als u el-

kaar aanspreekt op inhoud, net zoals we nu hebben gedaan, dan vind ik korte interpella-

tiedebatjes prima om duidelijkheid te krijgen. Dan moeten we het afronden en moet het 

daarna niet terugkomen. Als we dat afspreken: iemand spreekt een ander toe, stelt een 

vraag, daarop komt een antwoord, reageer er even op en dan sluiten we het af. Het on-

derwerp is dan behandeld. We eindigen in uw standpunten over de stukken die voorlig-

gen, in moties of amendementen of anderszins.  

 

De heer Torenbeek: Ik heb een vraag aan de ChristenUnie/SGP. Vervolgens hebben wij 

een paar moties in te dienen.  

In de reactie op de Voorjaarsnota van de ChristenUnie/SGP gaat het over het woord am-

bitie. Ik wil daarover een vraag stellen. U zegt “de ambitie van dit college is toch wel erg 

gericht op de materiele kant van de maatschappij, economische vooruitgang, groeiende 

groei, enz.” 

Dat is maar deels waar in onze visie. In onze beleving doet dit college ook heel erg veel 

aan bijv. de WMO; het college is daarmee zeer enthousiast en actief bezig. We hebben 

als CDA het gevoel, dat er nu juist een goede balans ligt tussen het economische, het 

materiële en het sociale. Onze vraag aan u is: hoe komt het dat u dat kennelijk anders 

bekijkt? 

 

De heer Wassink: Ik heb de indruk dat de bijdrage van wethouder Zeilstra er straks 

heel wat meer evenwicht in heeft aangebracht. Op het moment dat wij de voorjaarsrap-

portage lezen schittert ons het beeld ‘ambitie’ vooral op materieel gebied, tegemoet. 

Vooral op materieel gebied, grootse plannen, hier gaan we dit doen, daar gaan we dat 

doen. Juist de zorg en het bezig zijn met mensen misten wij daarin wat te veel. Ik heb 

net tegen de wethouder gezegd, dat hij dat in zijn bijdrage hier een heel stuk in even-

wicht heeft gebracht. Misschien kan het de volgende keer wat nadrukkelijker in de Voor-

jaarsnota of najaarsrapportage worden meegenomen.  

 

De heer Torenbeek: Ik ben zeer gelukkig met dit antwoord. Dan hebben we een paar 

moties in te dienen. Ik begrijp dat u wilt dat we dat nu doen. We hebben drie moties, een 

daarvan samen met PvdA/GroenLinks over de millenniumdoelen. U heeft in uw medede-

lingen daarover al iets gezegd. Het CDA kan daaruit concluderen en ik denk ook, kijkend 

naar de heer Bakker, dat we het daarover eens zijn, dat het college die motie eigenlijk 

overneemt. Daarmee vervalt de motie. 

 

De heer Bakker: Dat wil ik graag ondersteunen, al heb ik wel aan de voorzitter van de 

raad en het college aangegeven dat het niet in de besluitenlijst van het college van afge-

lopen dinsdag staat. Met de uitspraak van de voorzitter dat het besluit is genomen, ga ik 

vooralsnog ervan uit dat het juist is en voldoende is om de motie te kunnen intrekken.  

 

De heer Torenbeek: Bij deze dienen wij een motie in over de vrijwilligersprijs. De motie 

spreekt voor zich. Ik kan me niet voorstellen dat iemand het belangrijk vindt dat we alle 

moties voorlezen, als we de tekst voor ons hebben en hebben kunnen lezen. Als het an-

ders is dan hoor ik dat graag. Ik hoor niets anders. 
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De voorzitter deed zojuist een suggestie om de vrijwilligersprijs samen te voegen met 

andere prijzen. Voor ons kan het wel als het gaat om de uitreiking, maar wij bedoelen 

een vrijwilligersprijs die niet valt onder de mensen die in aanmerking komen voor de pio-

niersprijs of bijv. de sportprijs. Het gaat voor ons om een ander type vrijwilliger. Verder 

laten we de uitwerking graag aan het college over.  

 

Motie nr. 3, ingediend door CDA, VVD en PvdA/GroenLinks 

Instellen van een vrijwilligersprijs 

 

"De raad van de gemeente Noordoostpolder, in vergadering bijeen op 28 juni 2007; 

 

overwegende dat: 

- in de Noordoostpolder een groot deel van de bevolking actief is in het vrijwilligers-

werk; 

- de gemeente voorstellen ontwikkelt om tot bredere ondersteuning van het vrijwilli-

gerswerk te komen; 

- de gemeente veel waardering heeft voor al het werk dat door vrijwilligers belange-

loos wordt verzet; 

- de gemeente die waardering nog beter zou moeten uitdragen en promoten; 

- door middel van het uitreiken van een vrijwilligersprijs bijvoorbeeld tijdens de lande-

lijke vrijwilligersdag (MADD) een vrijwilliger of een vrijwilligersorganisatie in het zon-

netje kan worden gezet; 

 

besluit het college te verzoeken: 

- bij de invulling van de voorstellen voor de Begroting 2008 te komen met een voorstel 

voor het instellen van een vrijwilligersprijs; 

 

en gaat over tot de orde van de dag." 

 

Voorts hebben wij nog motie 1, over verkeersveiligheid. De heer Hermus zal deze toelich-

ten en indienen. 

 

De heer Hermus: Dit is een motie die er meer op is gericht dat de verkeersveiligheid ook 

tussen de oren zit. Het is niet alleen op te lossen door infrastructuur. Vooral in woonwij-

ken en het buitengebied wordt te hard gereden. Dat is niet allemaal op te lossen met 

verkeersremmende maatregelen. We moeten de mensen zelf ook bereiken. Zo ook ande-

re groepen die gebruik maken van het buitengebied, zoals het landbouwverkeer, om die 

daarop aan te spreken, om op een andere manier gebruik te maken van de wegen, oprit-

ten, zodat ook na het wegenplan wat meer ruimte is. We moeten ook onze middelen 

daarvoor inzetten.  

 

Motie nr. 1, ingediend door het CDA 

Verkeersveiligheid 

 

"De raad van de gemeente Noordoostpolder, in vergadering bijeen op 28 juni 2007; 

 

overwegende dat: 

- in de gehele gemeente op vele plaatsen te hard wordt gereden en dat dit leidt tot 

gevaarlijke situaties; 

- het ondoenlijk en ongewenst is om het gehele buitengebied en de kernen met snel-

heidsremmende maatregelen in te richten; 

- door de wijze van het gebruikmaken van de wegen extra onderhoud moet worden 

gepleegd aan de wegen en bermen; 

- veel weggebruikers zelf niet bewust zijn van de gevaarlijke situaties die door hun ei-

gen rijgedrag ontstaan; 

 

besluit het college te verzoeken: 
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- een voorlichtingscampagne te starten gericht op verbetering van het rijgedrag van 

de verschillende weggebruikers; 

- en hier zonodig extra budget voor vrij te maken; 

 

en gaat over tot de orde van de dag." 

 

De heer Tuinenga: Ik wil hierover een vraag stellen. U heeft het over dat het bij de 

mensen tussen de oren moet komen. Ik neem aan dat u verschillende groepen voor ogen 

heeft. Als u spreekt over landbouwverkeer is het dan niet beter om contact te zoeken 

met LTO, Cumula of wat voor organisatie dan ook? 

 

De heer Hermus: Dat is dus een van de groepen. Je hebt bijvoorbeeld ook wijken waar 

dezelfde problematiek speelt. Je hebt bijvoorbeeld een heel dorp of je hebt het hele bui-

tengebied waar zaken spelen. Om die wel op de specifieke onderdelen aan te spreken en 

daarop campagne te voeren. Niet alleen een beetje praten, maar wel degelijk een cam-

pagne daarop voeren.  

 

De heer Tuinenga: Een voorbeeld daarvan? Als u het over extra budget heeft, waarmee 

moeten we dan rekening houden?  

 

De heer Hermus: Extra budget, dat is niet direct in te schatten. Het zal hooguit in de 

€ 10.000,00 lopen, zo’n campagne.  

Een voorbeeld: als we aan de ene kant naar de landbouw kijken, dan kun je een soort 

protocol maken, samen met de landbouw op te stellen, over hoe je met de wegen om-

gaat, hoe je met de dammen omgaat, met het transport. Dat je de bermen niet overal 

per se kapot hoeft te rijden. Het ene bedrijf doet het keurig, de ander is er redelijk laco-

niek in. Je zou je personeel daarin kunnen benaderen. Zo kun je het ook doen met trans-

portbedrijven.  

 

Mevrouw Geluk: Net is ook al gesteld dat LTO heel veel doet aan voorlichting en be-

wustwording als het gaat over verkeersveiligheid richting de landbouw. Het is overigens 

niet de landbouw alleen die de bermen aan gort rijdt. 

 

De heer Hermus: Dat suggereerde ik niet; u suggereert dat. 

 

Mevrouw Geluk: Nee, is suggereer het niet; het werd letterlijk gezegd. We hebben ook 

een vereniging voor veilig verkeer, VVN, die dagwerk heeft aan het voeren van campag-

ne om veiliger verkeer op de wegen te hebben. Vindt u dat zij geen goed werk doet? Wilt 

u het dunnetjes over doen? U zegt dat u een protocol wilt gaan opstellen. Dat betekent 

nog meer regelgeving. Hoe gaan we straks met de 25% minder regels om? 

 

De heer Hermus: Protocol. U bedoelt dat er een wettelijke regeling komt. Dat is niet 

mogelijk. Dat is ook niet het voorstel.  

 

Mevrouw Geluk: Een protocol is nooit een wettelijke regeling.  

 

De heer Hermus: Precies. U stelt in een keer dat het wettelijke regels zijn. 

 

Mevrouw Geluk: Een protocol bevat regels die je met elkaar afspreekt. Als we met elkaar 

minder regels willen – ik zal iets langzamer spreken -... 

 

De heer Hermus: Dat is wel eens handig. 

 

Mevrouw Geluk: Als we met elkaar minder regels willen, tot 25% zelfs, dan kan ik dat 

niet rijmen. Het wemelt van de voorlichtingscampagnes, televisie, radio, krant, VVN, 

LTO. Tussen mijn oren zit het knap vol van de campagne over hoe ik moet rijden.  
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De heer Hermus: Denkt u dat de oplossing is dat we overal drempels moeten hebben? 

Ik dacht dat u daarvan geen voorstander bent. 

 

Mevrouw Geluk: Nee, maar uw voorstel lost helemaal niets op.  

 

De heer Hermus: Uw arrogantie daarover is ook een probleem. Wij willen met zijn allen 

dat hier wat normaler gebruik wordt gemaakt van de wegen. Dat is de insteek. 

 

De heer Lammers: Mijnheer Hermus, waarom pleit u dan niet bij het OM voor handha-

ven van de snelheden. Iedereen weet hoe hard hij mag rijden. Gaat u ook wielrenners 

die door het centrum rijden aanpakken? Of gaat het over landbouwwegen? Ik begrijp uw 

standpunt niet. Als u zo’n bezwaar maakt dat er zo hard en onveilig wordt gereden, dan 

moet u niet bij de raad zijn, maar bij het OM, die strakker gaat handhaven. 

Met boetes bereiken we alleen het juiste resultaat, als mensen moeten betalen voor hun 

overtreding. Met een foldertje in de bus met: denk erop, dat u niet harder dan 30 km/uur 

mag rijden. Ik denk dat de bevolking niet mee is gered.  

 

De heer Hermus: De opzet is niet een foldertje. De opzet is bijeenkomsten, waar we 

proberen de mensen de bereiken en de zaak uit te leggen. 

 

De heer Lammers: Ik denk dat u dan alleen in de zaal zit.  

 

De heer Hermus: U denkt dat alleen de politie de grote problemen in de wereld te laten 

oplossen.  

 

De heer Voorberg: Vindt u dat het college hieraan al niet voldoende doet? Het concept 

Duurzaam veilig, dat we propageren en dat in het beleid staat: is dat niet voldoende en 

wordt het niet voldoende gecommuniceerd?  

 

De heer Hermus: Het project Duurzaam veilig is een project dat is gericht op infrastruc-

tuur.  

 

De heer Voorberg: Ook op inrichting van de weg en een stuk voorlichting. 

 

De heer Hermus: Dat zeg ik toch.  

Het is niet allemaal door steen en asfalt dat de zaken moeten worden geregeld. Je moet 

proberen met elkaar tot een hoger plan te komen. Er zijn wel plannen vanuit de provin-

cie, maar ik vind dat er beter moet worden gecommuniceerd op dit punt, met de bevol-

king, om op die manier tot een beter resultaat te komen. Het is niet alleen door een chi-

cane, een drempel of wat dan ook.  

 

De voorzitter: We gaan nu herhalen. Ik denk dat iedereen zich bij de motie, die is inge-

diend door het CDA, een beeld heeft kunnen vormen door de toelichting. Er is antwoord 

op de vraag van de ChristenUnie/SGP gegeven.  

 

De heer Torenbeek: We hebben nog een motie. Mevrouw Droog heeft ook een motie in 

te dienen.  

 

Mevrouw Droog: Ik ben, zoals u wel merkte, niet helemaal tevreden met het antwoord 

van de wethouder. Daarom wil ik de motie “Ouderen in beeld” indienen. Daarbij wil ik 

meteen reageren op de motie nr. 5 van de Politieke Unie. Daarin wordt gevraagd naar 

een onderzoek naar de kosten voor een taxipasje voor 75 jaar en ouder of 65 jaar en ou-

der. Dat is nu net het probleem, namelijk dat we niet weten hoe de situatie is voor de 

ouderen. Gesteld wordt dat de vereenzaming een relatie heeft met mobiliteit. Het ant-

woord is voor mij nog niet helder. Je moet het doen door de ouderen persoonlijk te be-

naderen in een gesprek via dit onderzoek, waarvoor de Stichting Welzijn Noordoostpolder 

een voorbereiding heeft gemaakt, naar boven halen.  
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De CDA-fractie is van mening dat de motie van de Politieke Unie het voor de muziek uit 

lopen is. We weten nog niet of de relatie duidelijk is. Die moeten we eerst in kaart bren-

gen. Dan kun je het WMO-beleid daarop aanpassen. Dat is de ruimte die wij hebben ge-

vraagd en dat is het maatwerk waarvoor wij staan. Vandaar de motie Ouderen in beeld 

en het afraden van de motie van de Politieke Unie.  

 

Motie nr. 11, ingediend door het CDA 

Ouderen in beeld 

 

"De raad van de gemeente Noordoostpolder, in vergadering bijeen op 28 juni 2007; 

 

overwegende dat: 

- uit de evaluatie Voorzieningenbeleid Welzijn/Zorg is gebleken dat er veel onduide-

lijkheid is over de wensen en behoeften van ouderen; 

- het niet duidelijk is waarom maar 10% van de ouderen wordt bereikt door S.W.N.; 

- onduidelijk is welke algemene voorzieningen aangeboden kunnen worden om de zelf-

standigheid van ouderen zo lang mogelijk te waarborgen; 

- ouderen boven de 75 jaar in een persoonlijk gesprek meer recht gedaan wordt; 

- S.W.N. een project heeft voorbereid: "preventief huisbezoek 75+", waarvan zowel 

gemeente als maatschappelijke organisaties met hun talrijke vrijwilligers veel voor-

deel zullen hebben; 

- een dergelijk project de samenwerking tussen deze organisatie zal versterken; 

 

besluit het college te verzoeken: 

- het bovengenoemde project te ondersteunen en gegevens daaruit te gebruiken bij de 

verdere invulling van de WMO. Dit alles ten behoeve van het welbevinden van alle 

ouderen in de Noordoostpolder; 

 

en gaat over tot de orde van de dag." 

 

De voorzitter: Even kort toelichtende vragen om duidelijk te hebben waarover het gaat. 

De inhoudelijke discussie komt nog. Nu gaat het om informatieve vragen. 

 

Mevrouw Van Elk: Ik wil een vraag stellen aan de heer Torenbeek over de motie ten 

aanzien van het instellen van een vrijwilligersprijs.  

 

De voorzitter: Nee, dat doen we zo meteen. De fracties krijgen de ronde om te reage-

ren op elkaar en op wat er is, eventueel moties indienen. Daarna hebben we het veld van 

wat er is ingediend. We gaan daarover per punt kort discussiëren. Dan besluiten we.  

 

De heer Van Daalen: Wij hebben geen vragen over nog niet ingediende moties. We 

doen dat straks. Mijn collega’s hebben nog wel een paar fantastische moties aan u te 

presenteren.  

 

Mevrouw Binksma: Wij hebben een amendement voorbereid op de voorjaarsrapportage, 

onderdeel beleidsplanning, ten aanzien van de sportzaal van Nagele, omdat we toch 

graag de zekerheid willen hebben dat deze in de beleidsplanning wordt opgenomen, om-

dat in het dorp Nagele verwachtingen zijn gewekt en dat het jammer is dat het op deze 

manier zal verdwijnen. En we eigenlijk een beetje bang zijn, dat met de presentatie van 

de Sportnota, dat er misschien andere urgentiepunten naar voren komen en de sportzaal 

Nagele op de lange baan wordt geschoven. 

We dienen daarom het volgende amendement in, mede namens de ChristenUnie/SGP. In 

de beleidsplanning gaan we tot 2011/2012. De wethouder heeft net gezegd dat hij voor-

ziet dat het nodig zal zijn. Ik vraag om het bedrag daarvoor op te nemen. 

 

Amendement nr. 5, ingediend door de VVD en ChristenUnie/SGP  

Voorjaarsrapportage onderdeel Beleidsplanning 
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"De raad van de gemeente Noordoostpolder, in vergadering bijeen op 28 juni 2007; 

 

overwegende dat: 

- in Nagele verwachtingen gewekt zijn ten aanzien van het in de toekomst realiseren 

van een sportzaal; 

- juist in ieder dorp een basisvoorziening als een sportzaal noodzakelijk is voor scho-

len, voor gezondheid en leefbaarheid van inwoners; 

- het belangrijk is het initiatief van een sportzaal op multifunctioneel gebruik te onder-

zoeken, dat kan een meerwaarde opleveren; 

- zonder overleg het geoormerkte budget voor de sportzaal in Nagele uit de beleids-

planning wordt gehaald en tot heroverwegen wordt besloten (voorjaarsrapportage 

No. 9834-pag. 10); 

- de aanstaande Sportnota waarschijnlijk nog meer knelpunten zal aantonen en dan 

het gevaar bestaat dat de Sportzaal Nagele op de lange baan wordt geschoven; 

- dit niet duidelijk is uit te leggen aan de inwoners van Nagele en het niet past dit zo-

maar te veranderen; 

 

besluit het voorstel aan te passen in dier voege dat: 

- het geoormerkte bedrag ad € 800.000,00 in de beleidsplanning gereserveerd blijft 

voor een sportaccommodatie – gymzaal Nagele; 

- niet tot heroverwegen van het geoormerkte budget wordt besloten, zoals in de be-

leidsplanning staat bij Programma 7. Sport no. 27 (pag. 31 beleidsplanning)." 

 

Mevrouw Geluk: Namens een aantal fracties wil ik uw aandacht vragen voor amende-

ment 1. In de bijdragen van vrijwel alle fracties is de zorg uitgesproken voor het achter-

stallig onderhoud, dat is opgelopen onder andere doordat we in vorige perioden hebben 

besloten daarop flink te bezuinigen. Nu zitten we met de gebakken peren en met achter-

stallig onderhoud dat zou moeten worden weggewerkt. Een budget voor het wegwerken 

van het achterstallig onderhoud is echter niet opgenomen in de beleidsplanning, tot onze 

schrik. Ik heb een paar keer moeten lezen voordat ik kon geloven wat er stond en staat. 

Het heeft ook andere fracties enorm verbaasd. De beantwoording van de taakwethouder 

dat er € 2 miljoen is vrijgemaakt voor achterstallig onderhoud, is terecht. Echter dit be-

drag is niet alleen voor de wegen. Het is voor heel veel zaken. Ik heb net al duidelijk 

aangegeven dat met name de openbare verlichting als een grote dreigende wolk op ons 

af komt. Er zal dan nog minder overblijven voor het wegwerken van het achterstallig on-

derhoud.  

In het raadsvoorstel dat we hadden bij de commissievergaderingen stond duidelijk dat op 

dit moment het bedrag dat nodig is voor het wegwerken van het achterstallig onderhoud 

aan de wegen € 2,4 miljoen is. Als we het niet snel doen dan loopt het op tot € 4 miljoen. 

Die curve moet dus worden omgebogen. Dat kun je alleen maar doen door de achter-

stand zo snel mogelijk weg te werken. Iedereen weet hoe je dat thuis doet; voor onze 

wegen geldt het niet anders.  

Terecht wordt gezegd dat er een flinke oplossing is van het budget, maar dat gaat voor-

namelijk over het regulier onderhoud. Laten we niet de fouten gaan herhalen die we ja-

ren geleden hebben gemaakt door te bezuinigen op achterstallig onderhoud en door niet 

adequaat daarop in te springen.  

Er is vooroverleg geweest met de fracties ChristenUnie/SGP, ONS, Politieke Unie. Als ik 

het verkeerd zeg dan springen zij er onmiddellijk in en vullen het graag aan. Zij kunnen 

het ongetwijfeld nog veel beter verwoorden. Ook de fractie Van de Belt moet hierbij wor-

den genoemd. Wij dienen het amendement in. De dekking is daarbij genoemd, omdat het 

bij een aantal partijen een probleem was bij het vooroverleg, met name de collegepartij-

en.  

We hebben iets voor de dekking gevonden. Het gaat erom dat wij willen dat nu een be-

drag wordt vrijgemaakt voor het wegwerken van het achterstallig onderhoud en het ver-

sterken van de bermen. Het geld daarvoor halen we voorlopig uit de algemene middelen. 

Het gat dat we daarin slaan – ik weet dat ik de wethouder van Financiën enorm veel pijn 

doe – is zo, maar we weten dat we positieve resultaten krijgen.  
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De wethouder past goed op het geld. De meevallers van de komende tijd gaan we ge-

bruiken om het pleistertje verder weg te werken en het gat op te vullen.  

 

Amendement nr. 1, ingediend door VVD, ChristenUnie/SGP, ONS Noordoostpol-

der, Fractie Van de Belt 

Voorjaarsrapportage onderdeel Beleidsplanning 2008-2012 

 

"De raad van de gemeente Noordoostpolder, in vergadering bijeen op 28 juni 2007; 

 

overwegende dat: 

- het resultaat van het wegenbeleidsplan in 2012 moet zijn dat de wegen in de kernen 

een basisniveau hebben en in het buitengebied het niveau "laag"; 

- volgens het voorstel van het college om dit te realiseren jaarlijks nodig is een bedrag 

van € 3.010.000,00 structureel en incidenteel € 4.790.000,00; 

- echter het voorstel van het college is om naast het nu reeds structureel in de begro-

ting opgenomen bedrag van € 1,9 miljoen, in de beleidsplanning 2008-2012 op te 

nemen een jaarlijks met € 200.000,00 oplopend bedrag tot in 2012 (beleidsplanning 

nr. 803) een bedrag is bereikt van € 2,9 miljoen; 

- dit structurele bedrag in deze periode al te laag is (€ 3.010.000,00 ten opzichte van 

een tot 2012 oplopend bedrag van € 2,9 miljoen); 

- incidenteel nodig is € 4.790.000,00; 

- in de beleidsplanning slechts is opgenomen in totaal € 2 miljoen (nr. 802 beleids-

planning); 

- dit bedrag echter niet alleen voor wegen en bermen is, maar ook voor onderhoud 

van andere kapitaalgoederen; 

- evident is dat dit een te gering bedrag is om het achterstallig onderhoud aan de we-

gen in te lopen en de versteviging van de bermen te realiseren; 

 

besluit het voorstel aan te passen in dier voege dat: 

- ten behoeve van het wegwerken van achterstallig onderhoud aan de wegen een be-

drag van € 2.400.000,00 en voor het verharden van de bermen een bedrag van 

€ 2.390.000,00 in de Voorjaarsrapportage 2007 onderdeel Beleidsplanning 2008-

2012 wordt vastgelegd; 

 

dekking uit Algemene Middelen: 

- de Algemene reserve wordt hierna aangevuld met de komende meevallers tot een 

bedrag ter grootte € 4.790.000,00 voordat de meevallers voor andere doelen ingezet 

worden." 

 

De heer Kalk: U noemt het dekking, maar het is geen dekking. Het is boterzacht. U moet 

klip en klaar duidelijk maken waar u de middelen wel wilt weghalen. Het op voorhand op 

de pof gaan leven van eventuele meevallers noem ik geen dekking.  

 

Mevrouw Geluk: Het is niet op de pof leven. We halen het uit de algemene middelen. 

Punt. Zo had ik het er ook neer kunnen zetten, maar wij willen op voorhand zeggen dat 

als er meevallers zijn – en niemand die het weet – dan halen we het daar. Wij willen dat 

het achterstallig onderhoud niet nog verder oploopt. Wij willen dat het tekort, dat drei-

gend op ons afkomt, niet nog vele malen groter zal worden. Door de bermen te verster-

ken en de wegen te verbeteren zullen we op termijn ongetwijfeld met het reguliere on-

derhoud inlopen. Alleen al het kraantje dat ieder jaar rondrijdt om de gaten te vullen met 

grond die de andere dag weer stuk wordt gereden kost al € 60.000,00.  

 

De heer Kalk: Dit is nu de partij, de kampioen van de risicoanalyses. Ten minste, zo 

heeft zij zich in eerste termijn geprofileerd. Zij durft hier met een voorstel te komen, 

waarbij de dekking boter- en boterzacht is. Ik vind dat u nu klip en klaar moet aangeven 

waar u de middelen wilt weghalen om dit soort dingen te bekostigen, anders leeft u op 

de pof.  
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Mevrouw Geluk: Ik heb gezegd waar de middelen vandaan komen. Ik doe u te veel eer 

door nogmaals de voorjaarsrapportage van de CDA-fractie aan te halen waarin u heel 

duidelijk stelt dat u zich grote zorgen maakt over het achterstallig wegenonderhoud. Ver-

volgens zegt u: het budget dat daarvoor nodig is zal wel gigantisch gaan oplopen, maar 

we doen er niets aan.  

 

Mevrouw Faber: Mag ik mevrouw Geluk een vraag stellen? De wethouder gaf in zijn be-

toog ook duidelijk aan dat het niet alleen een kwestie van geld is, maar ook een kwestie 

van kunnen bemensen, kunnen bemannen, kunnen uitzetten. Wat is uw reactie daarop? 

U lost dat niet op met meer centjes. 

 

Mevrouw Geluk: Nee, maar we hebben wel contact gehad met de afdeling. Het is zeker 

wel op te lossen. Het is in ieder geval een gigantische uitdaging.  

 

Mevrouw Faber: Dus volgens de afdeling is het zeker op te lossen en volgens de wet-

houder wordt dit een behoorlijk uitvoeringsprobleem. Los daarvan, ik ben het met de 

heer Kalk eens: omschrijft u de meevallers dan eens.  

 

De heer Veldkamp: Ik wil nog even inhaken op het verhaal van mevrouw Faber ten 

aanzien van het onderhoud. Als je een onderhoudsbestek op de markt zet, geef je aan 

het aantal vierkante meters dat je doet.  

 

Mevrouw Faber: Ik ben niet geïnteresseerd in de technische uitvoering. Ik vind het be-

langrijker wat de wethouder ons daarover te vertellen heeft. Dat komt niet overeen met 

het signaal dat van de afdeling komt. 

 

De heer Veldkamp: Dat kan verschillend zijn. In de uitvoering zo wel, door de afdeling. 

De inventarisatie is er; het wegenbeleidsplan heeft ons bereikt. Het zit goed in elkaar. 

Daarin staat dat de inventarisatie buiten is afgerond. Voor de uitvoering maakt het niet 

zo veel uit als in het bestek dat naar de aannemer gaat 1000 m² of 2000 m² is vermeld.  

 

De voorzitter: Zijn er nog andere punten die nu ter verduidelijking aan de orde moeten 

komen? 

 

De heer Voorberg: Ja, voorzitter. Misschien een kleine toevoeging. De heer Kalk zegt 

dat de dekking boterzacht is. Ik wil u dan wijzen op amendement nr. 2, dat loopt vooruit 

op een ander amendement van ons. Wij hebben een dekking aangegeven, die wat harder 

is, mijnheer Kalk. U kunt zich in verdiepen en uw mening daarover geven. 

 

De heer Lammers: Mag ik een korte reactie geven? We hebben allemaal dit prachtige 

boekje gehad: De toekomst begint vandaag. Ik wil er een zin uit voorlezen: “Als de toe-

komst vandaag begint is het dus tijd voor groot onderhoud en vernieuwing. De gemeente 

investeert daarom de komende jaren fors in het onderhoud van wegen en voorzieningen. 

Zij geeft de urgentie aan, namelijk de verplaatsing van mensen en goederen en informa-

tie. Goede wegen, bermen, verlichting enz. zijn voor onze samenleving onmisbaar, zeker 

met een 50 jaar oude infrastructuur. Een forse investering zal het zeker zijn, mijnheer 

Kalk, maar het is wel een noodzakelijke investering.  

 

Mevrouw Faber: Wat het collegevoorstel nu is, is een enorme investering. Het is een for-

se inhaalslag. Daar kunt u niets tegenin brengen. Ik heb zelf het gevoel dat u aan het 

overvragen bent en dat u de balans uit evenwicht brengt, tussen het hard en het zacht. 

Dat baart mij vreselijk zorgen.  

 

De heer Voorberg: Wat is het zachte dan in uw ogen? Er wordt goed beleid op gezet, 

zoals de heer Zeilstra aangeeft.  
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Mevrouw Faber: Het voorstel van het college, zoals het hier voor ons ligt, is juist de ba-

lans. Er is een balans gevonden tussen hard en zacht. We hebben allemaal een oproep 

gedaan dat we het sociale beleid goed willen vormgeven. We willen allemaal dat de infra-

structuur er netjes bij ligt. Het betekent dat voor de balans is gekozen. Ik ben van me-

ning dat u nu de balans uit evenwicht brengt.  

 

De heer Voorberg: Dat is maar hoe je die balans hanteert, welke gewichten je er op zet. 

 

Mevrouw Faber: Een balans is in evenwicht, lijkt mij. Anders moet je het geen balans 

noemen. 

 

De heer Voorberg: In uw ogen. In mijn ogen is het helemaal niet in balans.  

 

De voorzitter: De aanzet voor de discussie zo meteen is helder, lijkt me. Nog andere 

moties, amendementen?  

 

Mevrouw Geluk: De motie over het wegenonderhoud komt straks bij het wegenbeleids-

plan.  

 

Motie nr. 8, ingediend door VVD, ChristenUnie/SGP en ONS Noordoostpolder 

Wegenbeleidsplan Noordoostpolder 2008-2011 

 

"De raad van de gemeente Noordoostpolder, in vergadering bijeen op 28 juni 2007; 

 

overwegende dat: 

- het college een hoog ambitieniveau heeft; 

- dit hoge ambitieniveau niet terug te vinden is in de keuze voor het kwaliteitsniveau 

van de wegen namelijk basis in de kernen en laag in het buitengebied; 

- door de bezuinigingen de afgelopen jaren aan kwaliteit is ingeboet; 

- goed onderhouden wegen en bermen onderdeel zijn van ons imago; 

- het ambitieniveau laag in het buitengebied te laag is, gezien ook het steeds toene-

mende gebruik van de wegen; 

- het gelijktijdig wegwerken van achterstallig onderhoud en het versterken van de 

bermen, en kiezen voor scenario 1 (alle elementen op niveau basis) een te grote 

aanslag betekent op het budget; 

 

spreekt uit dat: 

- zodra het achterstallig onderhoud en het versterken van de bermen in de periode 

2008-2012 is afgerond, voor de planperiode daarna gekozen wordt voor ambitieni-

veau basis voor de hele gemeente (scenario 1) en daarvoor t.z.t. de benodigde bud-

getten beschikbaar te stellen; 

 

en gaat over tot de orde van de dag." 

 

De voorzitter: Dan ga ik naar de Politieke Unie. 

 

Wethouder de heer Schutte: Zou het niet goed zijn dat we even schorsen? Ik heb er zelf 

even behoefte aan om als college hierover te praten.  

 

De voorzitter: Eerst nog even de ronde.  

 

De heer Haagsma: In de bijdragen hebben zowel de VVD als de Politieke Unie een op-

merking gemaakt over twee punten uit het collegeplan: veiligheid rondom scholen en hi-

aten in de fietspaden, die het college nu voorstelt te schrappen. Ik heb de andere partij-

en daarover niet gehoord. Misschien is het goed dat zij dit ook nog even benoemen. An-

ders dwingen zij de Politieke Unie en misschien de VVD daarover een amendement in te 

dienen. Ik heb ook het college er niet over gehoord.  
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Dat had ik misschien in de vorige ronde moeten zeggen.  

Een vraag aan een andere partij. De woordvoerder van ONS heeft bij programma 4 een 

harde stelling ingenomen over de kwaliteit van onderwijs. U zult zeggen: herkent u zich 

daarin? Nu nee, ik heb er gewoon een vraag over. Als u zegt: de kwaliteit van het on-

derwijs holt achteruit. Dan ga je het eens wat breder trekken en denk je na over de ge-

meentelijke rol in dit geheel. Dan krijg ik daarbij een aantal vragen. Ik zou vooral van de 

heer Lammers willen weten wat de oorzaak daarvan is en wat we als gemeente daarin 

kunnen doen: de rol van de gemeente zou veroorzaken dat de kwaliteit van onderwijs, 

voor zover het waar is, achteruit holt. Over welk type onderwijs heeft u het dan? Hoe 

zouden we als gemeentelijke overheid daarin verbetering kunnen brengen? Daar ben ik 

heel nieuwsgierig naar.  

Eigenlijk ook nog een opmerking naar de heer Schutte, die in zijn bijdrage namens het 

college de spanning heeft geschetst van wat willen we en wat kunnen we. Daarbij krijg ik 

steeds het idee dat hij min of meer schetst dat de organisatie misschien niet toegerust is 

op wat college en raad, behalve de CDA-fractie in dit geval, zouden willen. Is het een 

concrete vraag om de organisatie uit te breiden of om de organisatie op te tuigen, meer 

deskundigheid in huis te halen? Misschien om externen in te vliegen? Die concrete op-

merking komt niet. Als Politieke Unie hebben we ons voorbereid op deze vergadering met 

drie moties. Wij hebben afgesproken dat mevrouw Van Elk en de heer Tuinenga deze 

moties zullen verwoorden, voor zover dat nodig is. Zowel de motie over de Espelerlaan, 

samen met ChristenUnie/SGP, als de motie over de taxipasjes, ondanks het ontraden van 

het CDA, en de motie over voorlichtingsmateriaal CAD, alcohol en drugs, willen wij graag 

in stemming brengen.  

 

Motie nr. 4, ingediend door PU en ChristenUnie/SGP 

Verkeerssituatie Emmeloord-Centrum 

 

"De raad van de gemeente Noordoostpolder, in vergadering bijeen op 28 juni 2007; 

 

overwegende dat: 

- er sprake is van een verkeersonveilige situatie bij de kruising Espelerlaan-

Moerasandijvie straat en de kruising Espelerlaan-Meldestraat; 

- de verkeerssituatie op kruising Espelerlaan-Koningin Julianastraat en Onder de Toren 

eveneens onveilig is; 

- de Noordzijde een onveilig verkeersbeeld vertoont omdat er veel fiets- en autover-

keer passeert en er tevens op de weg wordt geladen en gelost ten behoeve van de 

bevoorrading van supermarkten; 

- er twee rotondes in de Espelerlaan kunnen worden aangelegd onafhankelijk van de 

realisering van de centrumplannen; 

- in de vorige raadsperiode is besloten dat een percentage van de opbrengsten van de 

grondverkopen in Emmelhage is bestemd voor financiering van de twee rotondes in 

de Espelerlaan en dat er gronden zijn verkocht in Emmelhage; 

- ook al zijn de opbrengsten nu niet toereikend om de kosten van de aanleg van twee 

rotondes te dekken, er een financiële oplossing moet worden gezocht om deze twee 

rotondes zo spoedig mogelijk aan te leggen; 

 

draagt het college op: 

1. met een voorstel te komen om de twee genoemde rotondes in de Espelerlaan zo 

spoedig mogelijk doch uiterlijk binnen één jaar na het indienen van deze motie aan 

te leggen; 

2. met een plan van aanpak te komen hoe de verkeersonveiligheid in het centrum 

wordt aangepakt; 

 

en gaat over tot de orde van de dag." 

 

Motie nr. 10, ingediend door de PU 

Alcohol en drugsgebruik 
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"De raad van de gemeente Noordoostpolder, in vergadering bijeen op 28 juni 2007; 

gehoord de beraadslaging; 

 

overwegende dat: 

1. een van de conclusies uit het CAD onderzoeksrapport naar alcohol en drugsgebruik in 

de NOP, is dat het gebruik van alcohol in de NOP opvallend hoger ligt dan in omlig-

gende plaatsen; 

2. dit voornamelijk geldt voor jongeren, maar in mindere mate ook voor volwassenen; 

3. overlast door alcoholgebruik is toegenomen, vooral in het uitgaansleven, in de vorm 

van agressie en geweld; 

4. maatschappelijke acceptatie van veel drinken en op jonge leeftijd beginnen met 

drinken een belangrijke oorzaak is; 

5. het gebruik en de handel in softdrugs over het algemeen genomen vooral onder de 

jongeren toeneemt; 

6. verveling een mogelijke oorzaak is; 

7. de aanbevelingen: 

* preventiebeleid structureel richten op… 

* in voorlichtingsbeleid onderzoeken hoe… 

* preventieactiviteiten beter laten aansluiten bij… 

* betere monitoring van… 

* integrale duurzame aanpak van… 

nu niet zo getuigen van daadkracht om dit problematische alcohol en drugsprobleem 

in te tomen; 

 

verzoekt het college dringend: 

- met ingang van het nieuwe schooljaar te starten met een voorlichtingscampagne te-

gen alcohol- en drugsgebruik, in ieder geval bij het middelbaar onderwijs, maar be-

ter is om hiermee ook al de laatste groep van de basisschool te benaderen; 

- hierbij mee te liften met de landelijke campagnes; 

- niet meer te onderzoeken hoe, maar de ouders nadrukkelijk te betrekken bij deze 

campagne; 

 

en gaat over tot de orde van de dag." 

 

De voorzitter: U stelt een aantal vragen. Als men daarop wil reageren dan kan het nu. 

We gaan zo meteen alleen over de moties praten en niet over de vragen aan elkaar. We 

gaan zo meteen richting de besluitvorming. Er zijn vragen gesteld aan onder andere de 

heer Lammers. Als hij daarop niet wil reageren dan hoeft het niet. Ik geef nu de moge-

lijkheid, straks niet meer. 

 

De heer Lammers: Ik wil wel even kort reageren. Uiteraard heb ik bij programma 4 een 

klein stukje landelijk gebeuren geschetst. Het baart zorgen dat het onderwijs achteruit 

gaat. Het is niet voor niets dat 17.000 jongeren naar België gaan. CBS-cijfers van enkele 

weken geleden tonen aan dat het een landelijke trend is. Ik kan inderdaad, zoals u te-

recht zegt, niet exact aangeven welke scholen nu daadwerkelijk, hoeveel procent, kwali-

tatief minder goed onderwijs geven. Het is een landelijke trend. Dat is wat ik hier neer-

leg. U hebt vanmorgen de krant gelezen. Een van de oorzaken is natuurlijk ook de 'ver-

loedering', de schooluitval van jongeren. Deze provincie trekt € 40 miljoen uit voor 

jeugdzorgproblematiek. Dat is wat ik hier wilde neerzetten, dat we de toestroom naar de 

jeugdzorg moeten blokkeren, maar dat we toestroom naar kwalitatief betere scholen 

moeten realiseren. Een accent dat ik hier heb willen poneren.  

 

De heer Wassink: De ONS-fractie is goed in onderzoek. Ik kan u een website melden 

waarop u het onderzoek kunt loslaten. Dat is van de Inspectie van het Onderwijs. Daarop 

staat per school keurig met bolletjes rood en groen aangegeven welke scholen goed en 

minder goed zijn. Zoals het hier staat – 25% van de pabo-studenten kan niet rekenen en 

vertrekt voortijdig – is alleen maar selectie aan de poort.  
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Uiteindelijk krijg je die mensen niet in het onderwijs. Daarmee gaat het niveau van het 

onderwijs op zich niet naar beneden. 

 

De heer Lammers: Ik wil er niet dieper op ingaan, maar het zegt wel iets over het ni-

veau van degenen die zich bij de Pabo aanmelden. Dat is dus onvoldoende. 

 

De heer Haagsma: Weet u hoeveel mensen aan de poort bij de politie worden wegge-

stuurd? 

 

De heer Lammers: Te veel, helaas.  

 

De heer Wassink: En bij de marechaussee?  

 

Mevrouw Van Elk: Ik denk niet dat het nodig is de motie helemaal voor te lezen. Wel wil 

ik een toelichting geven op wat mevrouw Droog heeft gezegd. Het is natuurlijk niet zo 

dat vereenzaming per definitie wordt opgelost met eventueel een taxipas. Dat staat ook 

niet in de motie. Het is duidelijk een collectieve voorziening waarvan men individueel ge-

bruik kan maken. In die zin willen wij deze motie indienen.  

 

Motie nr. 5, ingediend door de PU 

Onderzoek mogelijkheid invoering taxipasjes voor senioren in Noordoostpolder 

 

"De raad van de gemeente Noordoostpolder, in vergadering bijeen op 28 juni 2007; 

gehoord de beraadslaging; 

 

overwegende dat: 

1. het voorkomen van vereenzaming een belangrijke peiler is voor het welzijnsbeleid 

van de gemeente; 

2. dit in ieder geval ook geldt voor ouderen; 

3. juist zij echter minder mobiel zijn en het daarom van belang is dat zij voldoende mo-

gelijkheid hebben/houden anderen te bezoeken; 

4. dit mogelijk is door senioren van de regiotaxi gebruik te laten maken; 

5. dit in het bijzonder voor senioren met weinig inkomen gefaciliteerd kan worden als 

dit tegen gereduceerd tarief kan via de zogenaamde taxipas; 

6. ouderen uit deze groep nu een medische keuring moeten ondergaan om te bezien of 

men tot de doelgroep van de WMO behoort; 

7. dit juist voor deze groep een extra drempel is; 

8. in de vergadering van de commissie samenlevingszaken d.d. 13 juni 2007 dit door 

op een na alle fracties een sympathiek idee werd genoemd; 

9. echter alvorens tot maatregelen overgegaan wordt nader onderzoek nodig werd ge-

vonden welke financiële gevolgen het heeft als de groep senioren met een minimum-

inkomen zonder medische keuring en tegen gereduceerd tarief van de regiotaxi ge-

bruik kan maken; 

10. een dergelijk onderzoek uitsluitsel dient te geven op de vraag welke financiële gevol-

gen het heeft als deze faciliteit geldt voor de groep ouder dan 75, maar ook voor de 

groep ouder dan 65 jaar; 

11. de uitkomsten van dit onderzoek uiterlijk op het moment dat het beleidsplan WMO in 

de raad aan de orde is, ter beschikking moet zijn; 

 

verzoekt het college dringend: 

- een onderzoek te doen naar de financiële gevolgen van het gebruikmaken van de re-

giotaxi tegen gereduceerd tarief door senioren van 75 jaar en ouder, respectievelijk 

65 jaar en ouder, voor zover zij een minimuminkomen hebben en zonder dat er 

sprake is van een medische keuring; 

- de uitkomsten van het onderzoek uiterlijk ten tijde van de behandeling van het be-

leidsplan WMO aan de raad ter beschikking te stellen zodat de uitkomsten betrokken 

kunnen worden bij de vaststelling van het beleidsplan; 
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en gaat over tot de orde van de dag." 

 

De heer Tuinenga: Wij spreken straks over de motie.  

 

De heer Lammers: Ik wil de collega-raadsleden melding maken van onze motie met be-

trekking tot de percentageregeling kunstopdrachten. Het is motie 7.  

Ik wil u verzoeken om bij het aandachtspunt “overwegende dat...”, tweede alinea: “Voor 

stratenplannen inclusief renovatieprojecten......bovengrondse voorzieningen” te schrap-

pen. Wij denken inderdaad dat het mogelijkerwijs te veel zou vergen om ook herstelza-

ken die in de Noordoostpolder plaatsvinden daarop de regeling van toepassing te laten 

zijn.  

Een tweede opmerking bij deze motie is dat bij de voorwaarden uiteraard de huidige 

stichting – u moet dan denken aan het A.D. van Eckfonds – een belangrijke stem, in ad-

viserende zin, zou kunnen vervullen.  

 

Motie nr. 7, ingediend door ONS Noordoostpolder 

Algemene percentageregeling voor Kunstopdrachten 

 

"De raad van de gemeente Noordoostpolder, in vergadering bijeen op 28 juni 2007; 

 

overwegende dat: 

- beeldende kunst een bijdrage levert aan de visuele aantrekkelijkheid van de ge-

meente; 

- beeldende kunst in de openbare ruimte een bijdrage levert aan de laagdrempeligheid 

en toegankelijkheid van beeldende kunst voor de bevolking; 

- voor het geven van beeldende kunstopdrachten in de openbare ruimte geld nodig is; 

- 1% van de stichtingskosten van bouwprojecten hiertoe gereserveerd kan worden; 

 

deze regeling kan worden toegepast op de hieronder genoemde objecten: 

- gemeentelijke gebouwen en scholen van het basis- en voortgezet onderwijs; 

- voor niet-gemeentelijke gebouwen waar de gemeente een aandeel levert in de stich-

tingskosten, een en ander onder de voorwaarde dat de andere participant(en) voor 

zijn (hun) aandeel in de stichtingskosten dezelfde regeling toepast (toepassen); 

- voor bestemmingsplannen of onderdelen daarvan die bestekklaar zijn; 

- voor bruggen, tunnels, viaducten, rioolwaterzuiveringsinstallaties en soortgelijke 

werken; 

 

voorwaarden hierbij zijn: 

- beeldende kunst mét en vóór de bewoners van de gemeente Noordoostpolder; 

- bij elke kunstopdracht wordt in de opdrachtformulering en keuze voor de definitieve 

kunstenaar de omwonenden en of de gebruikers betrokken bij het project, waarin 

hun keuze doorslaggevend is; 

 

verzoekt het college: 

- de 1%-regeling voor beeldende kunstopdrachten in de gemeente Noordoostpolder in 

te stellen; 

 

en gaat over tot de orde van de dag." 

 

De heer Wassink: Betekent het dat u een toevoeging wilt doen aan het A.D. van Eck-

fonds? Dat is ook een mogelijkheid, om die een nadrukkelijke rol te geven. Wie gaat de 

kunst uitzoeken, laten maken, de regie ervan? 

 

De heer Lammers: De regie zou ik bij het A.D. van Eckfonds willen leggen. Het gaat er-

om dat op dit moment in het land door vele gemeenten deze regeling wordt toegepast. 

Ik denk ook dat er een zekere controle achter moet zitten over de kwaliteit van toeken-

ning.  
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Voor wat dat betreft denk ik dat het A.D. van Eckfonds zich in de Noordoostpolder de af-

gelopen jaren uitstekend heeft bewezen en dat het, op instigatie de selectie kan doen en 

deze dan voorlegt aan de bevolking. 

 

De heer Torenbeek: Mag ik de heer Lammers nog een vraag stellen? Heeft de heer 

Lammers enig idee om hoeveel geld het zou kunnen gaan bij deze regeling? De tweede 

vraag is: Zou een ander voorstel kunnen zijn dat we bijvoorbeeld de kwartjesregeling, 

die nu € 0,12 is – en die is van 1995 – verdubbelen. Door de inflatie is de waarde be-

hoorlijk gezakt. Is dat niet een wat vastere regeling? Ik weet niet om hoeveel geld het 

gaat. U hebt het vast onderzocht.  

 

De heer Lammers: Laat ik duidelijk zijn, bij nieuwe verkoop van gronden of objecten, 

zou je de 1%-regeling van toepassing moeten laten zijn. Ik weet niet wat deze gemeente 

in de toekomst nog gaat aankopen. 

In het kwartjesfonds, zoals het vroeger heette, werd bij elke vierkante meter 25 florijnse 

centen besteed aan kunst. Die regeling is al heel oud. Ik heb voorgesteld het kwartjes-

fonds binnen deze regeling te laten lopen. Dat doet ook recht aan deze regeling. Je zou 

moeten zeggen: je zou het kwartjesfonds moeten afschaffen en daarvoor de 1%-regeling 

moeten laten gelden. Het is een verzoek dat ik bij het college neerleg. Waarom dit ver-

zoek? Omdat in de Cultuurnota in 2004 een aanbeveling is gekomen; de dikke blauwe 

nota die u allen heeft gehad. Ik denk aan deze aanbeveling recht te doen door met deze 

motie te komen.  

Nogmaals, het is een verzoek aan het college om daarmee aan de slag te gaan. 

 

Motie nr. 6, ingediend door ONS Noordoostpolder 

Terugvordering 

 

"De raad van de gemeente Noordoostpolder, in vergadering bijeen op 28 juni 2007; 

 

overwegende dat: 

• bij het verstrekken van geldleningen er een beleid gevoerd dient te worden waarbij 

schulden zoveel mogelijk terugbetaald worden; 

• dit beleid des te meer geldt voor het doen terugbetalen van bijstand waarbij fraude 

in het geding is; 

• het gemeenschapsgelden betreffen die onder andere aan uitkeringsgerechtigden in 

de vorm van een lening zijn verstrekt; 

• het uitstaande bedrag een groot financieel risico betreft en adequaat handelen ver-

eist is; 

 

van oordeel dat: 

• er geen adequate, krachtige daling is van de gelden die onder de terugvordering val-

len; 

• het uitstaande bedrag op 1 januari 2007 € 1.331.000,00 was in relatie tot 

€ 1.444.111,00 in 2006; 

• dit een verlies aan rente derving betekent; 

• dit beleid met meer mankracht daadkrachtiger kan worden uitgevoerd en daardoor 

kan leiden tot een beter financieel resultaat; 

 

draagt het college op: 

• op korte termijn een beleid in te zetten waarbij de uitstaande gelden – te weten "te-

rugvordering" – in 2008 dalen tot 75% van het in de additionele beleidsnota vermel-

de bedrag; 

 

en gaat over tot de orde van de dag." 

 

De heer Wassink: De moties 2, 4 en 8 zijn al genoemd, omdat we daaraan meedoen.  
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Ik wil nog wel de koppeling maken met amendement 1, maar ook 2, want die blijft een 

beetje onderbelicht. Die heeft te maken met de sportboulevard. Wij hebben de indruk – 

en dat is ook door de wethouder gezegd – dat het een project wordt, die vooruit fietst op 

de Sportnota. Wij vinden juist dat het niet moet. Wat we nu aan het doen zijn is in een 

begroting op verschillende plekken forse bedragen alvast wegzetten voor de sportboule-

vard, zonder dat we daarover diep hebben nagedacht en gesproken: waar willen we 

heen. Ik zou willen voorstellen om de gang van de spotnota, die is nog in ontwikkeling, 

te nemen als voorbeeld voor een keuzenotitie. Dus dat u als college met ons de stappen 

neemt van: je hebt de keuze uit verschillende mogelijkheden; als je dit kiest, kost het 

dat; kost je dat dan kost het dat. Zo gaan we stap voor stap naar de Sportnota toe. Wat 

we nu gaan doen is een heleboel geld vooruit bestemmen. We zeggen nog net niet dat 

we het al gaan betalen, zonder dat we weten of we dit met zijn allen wel willen. Je krijgt 

dan een situatie die voor ons achterste voren werkt en dat je eerst het geld apart zet en 

vervolgens gaat nadenken wat je ermee wilt doen. Dat moet inclusief de sportboulevard 

in één nota eerst worden overdacht. Dat is de achtergrond van motie 9. Daaraan gekop-

peld amendement 2; ze hebben beide met hetzelfde te maken: waar haal je het geld 

vandaan voor andere dingen. 

Wij vinden dat de speelruimte van de raad bij voorbaat al wordt ingeperkt. Hebben we 

het allemaal goed in de gaten? Straks wordt gezegd dat we ermee hebben ingestemd.  

Ten aanzien van de gymzaal Nagele zien wij het iets anders dan de wethouder net bijna 

juichend dacht binnen te halen. Wij zijn van mening, dat het dus ook binnen de Sportno-

ta eerst moet worden besproken, dan wel het budget daarbinnen moet worden gevon-

den. Het is niet zo, in onze ogen, dat de € 800.000,00 er bovenop komt. Laten we die 

discussie eerst eens voeren. Nu gaan we dingen beslissen zonder dat we er over hebben 

nagedacht en een meerderheid hebben gevonden.  

Over de BOA-motie moeten we eens met zijn tweeën praten. Volgens mij praten we al 

een aantal vergaderingen langs elkaar heen over de invulling van de taken van de BOA’s. 

We hebben het er een andere keer wel over. 

Ik heb al aangegeven dat we content waren met de bijdrage van de heer Zeilstra, met 

name ook zijn uitspraak over noodopvang in schrijnende gevallen. Wij wachten een nota 

met veel vertrouwen af. We zijn blij met uw toezegging daarin.  

 

Motie nr. 9, ingediend door de ChristenUnie/SGP 

Sportboulevard 

 

"De raad van de gemeente Noordoostpolder, in vergadering bijeen op 28 juni 2007; 

 

overwegende dat: 

- uitbreiding van de sportvelden in Emmeloord wenselijk is ten behoeve van de buiten-

sport; 

- in de beleidsplanning in totaal ca. € 14 miljoen onder verschillende posten is opge-

nomen voor de realisering van een sportboulevard; 

- deze bedragen onvoldoende worden onderbouwd met een voldragen plan; 

- met de globale visie van het college onevenredig veel groen in het Emmelerbos 

wordt aangetast en de ijsbaan wordt opgeofferd om woningbouw te realiseren; 

- er alternatieven onderzocht moeten worden die minder investeringen vergen en het 

Emmelerbos in de bestaande toestand handhaven; 

 

besluit: 

1. alternatieven te onderzoeken die minder investeringen vergen en het Emmelerbos en 

de ijsbaan niet aantasten; 

2. de middelen die in de beleidsplanning voor een sportboulevard gereserveerd zijn 

vooralsnog niet voor dat doel te reserveren alvorens alternatieven onderzocht zijn; 

 

en gaat over tot de orde van de dag." 

 

Amendement nr. 2, ingediend door de ChristenUnie/SGP 
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Toevoeging budget aan uitvoering wegenbeleidsplan 

 

"De raad van de gemeente Noordoostpolder, in vergadering bijeen op 28 juni 2007; 

 

overwegende dat: 

- het plan voor de sportboulevard onvoldoende rijp is om op basis daarvan onder nr. 

804 van de beleidsplanning 2008-2012 een bedrag van 2 x € 1.250.000,00 te reser-

veren voor de aanleg van infrastructuur in verband met realisatie sportboulevard; 

- het achterstallig onderhoud aan de verhardingen onvoldoende kan worden wegge-

werkt; 

besluit: 

- de bedragen genoemd onder nr. BP 804 van de beleidsplanning 2008-2012 niet te 

bestemmen voor de infrastructuur van de sportboulevard maar deze toe te voegen 

aan nr. 802 van de beleidsplanning om het achterstallig onderhoud van alle bestaan-

de infrastructuur in de gemeente Noordoostpolder in te lopen." 

 

De heer Kalk: Ik heb behoefte aan een verhelderende vraag. Het gaat over motie 9. De 

heer Wassink maakt een verwijt richting het college dat er bij voorbaat sprake zou zijn 

van een inperking. Er ligt nu een visie. Daarin worden keurig allerlei mogelijkheden ge-

schetst. Wat u nu doet is op voorhand al de zaak inperken door een aantal van die bouw-

stenen, die we hier keurig vermeld zien: het Emmelerbos niet aantasten, de ijsbaan niet 

aantasten, te noemen. We kunnen u hetzelfde verwijt maken. Er komt een plan van aan-

pak waarin alle zaken op een rij worden gezet. Vervolgens hebben wij, en daar bent u 

zelf bij, hier de afweging.  

 

De heer Wassink: Dat is heel helder, maar het plan van aanpak heeft één doel. Wij wil-

len graag meer mogelijkheden onderzoeken. Wat er nu gaat gebeuren is dat een flink 

plan wordt gelanceerd, waarvoor we van tevoren al geld apart hebben gezet. Ik vraag 

me af of we die visie al hebben besproken en vastgesteld, waarmee we het allemaal wil-

len. Dat is precies het keuzeproces dat ik graag zou willen zien. Er zitten nogal wat haken 

en ogen aan. 

 

De heer Kalk: Natuurlijk zitten er haken en ogen aan. Ik ben het trouwens niet eens met 

uw stellen dat het maar één doel heeft. De sportboulevard heeft zes doelen. We hebben 

die keurig op een rij gehad van het college. Daarin zit een zekere balans. Of we tevreden 

zijn over die balans, daarover moeten we gezamenlijk de discussie voeren.  

 

De heer Wassink: Is er bijvoorbeeld onderzoek naar de gevolgen van de verkeersstro-

menstructuur? Op het moment dat je van een fietspad een weg gaat maken, weliswaar 

30 km, wat gaat het dan aan sluipverkeer opleveren? Er zijn allerlei dingen die daarbij 

nadrukkelijk betrokken moeten zijn. Waarom ga je op deze manier dwars door het bos 

heen en neem je niet kavel Koning? Het zijn allemaal dingen waarover we als raad willen 

meepraten. Het zijn denkrichtingen, ontwikkelingsrichtingen. Hoe ga je verder om met 

parkeerterreinen, met zulke enorme aantallen als daar worden verwacht. Er zitten heel 

veel dingen aan. We laten ons nu al in een financieel kader zetten, dat wij niet zelf finan-

cieel hebben vastgesteld.  

 

De heer Van de Belt: Motie 10 van de Politieke Unie. Daarin wordt verzocht om een 

voorlichtingscampagne ten aanzien van alcohol- en druggebruik. Ik had graag gezien dat 

daaraan roken zou worden toegevoegd. Of je nu wel of niet rookt, het doet niet ter zake, 

maar het is heel belangrijk de jeugd er vroegtijdig op te wijzen dat roken ongezond is. 

Het lijkt mij logisch dat roken daarbij wordt meegenomen. Als dat gebeurt, dan heeft de 

motie mijn steun. 

 

Mevrouw Van Elk: Het onderzoek ging expliciet over alcohol en drugs. Daar waren de 

gewone sigaretten niet bij.  
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De heer Van de Belt: Ik heb er in de commissie ook steeds voor gepleit om het roken 

ook mee te nemen. Het is voor mij dus een verlengde. Ik hoop dat u daarin kunt mee-

gaan, want ik ben ervan overtuigd dat u de jeugd liever van het roken afhoudt.  

 

De heer Hermus: Volgens mij wordt op de middelbare scholen al campagne gevoerd om 

het roken tegen te gaan. 

 

Mevrouw Van Elk: Wat denkt u van alles wat op de pakjes staat. Dat hoort er ook bij. 

 

De heer Van de Belt: Dat komt alleen bij degene die al aan het roken is. 

 

De heer Wassink: Het CAD-rapport zegt dingen over de nadelige gevolgen van drugs en 

alcohol, ook voor de omgeving. Los van het feit dat je wel eens in een blauwe wolk van 

iemand anders kunt staan, is het met roken anders, het is op een ander niveau. Gezond-

heidstechnisch zult u vast gelijk hebben.  

 

De heer Van de Belt: Het is in de maatschappij absoluut onderbelicht. Iedereen is ervan 

overtuigd dat roken slecht is. Op korte termijn heeft het niet direct gevolgen, maar op de 

langere termijn zijn de gevolgen veel ernstiger dan welke verslaving ook. 

 

De voorzitter: Ik beluister nog geen brede ondersteuning voor uw amendement op de 

motie.  

 

Mevrouw Droog: Mag ik hierop ook even reageren? Ik wil de heer Van de Belt vragen: 

kennelijk vindt u het aanvalsplan dat het college heeft toegezegd niet voldoende terug in 

wat het college nu heeft geformuleerd voor de alcohol- en drugsproblematiek. Vindt u het 

nodig dat u deze motie ondersteunt?  

 

De heer Van de Belt: Als het roken erbij zou komen, dan ondersteun ik de motie. 

 

Mevrouw Droog: Dat zie ik nog niet gebeuren.  

 

De voorzitter: Ik ga door. Zijn er bij de PvdA/GroenLinks-fractie nog vragen of opmer-

kingen? 

 

Mevrouw Faber: Nee, niet direct. Wij komen straks in de ronde van de moties wel met 

onze stellingen. De moties die wij mede hebben ingediend zijn keurig uitgelegd.  

 

De voorzitter: Ik denk even hardop over de voortgang van hier en nu.  

 

Mevrouw Van Elk: Ik heb nog steeds een vraag aan de heer Torenbeek over zijn motie. 

Net mocht het niet. Ik hoor iedereen vragen aan elkaar stellen. Ik vraag me af of het nu 

wel mag.  

 

De voorzitter: Stel de vraag. 

 

Mevrouw Van Elk: De motie over de vrijwilligers is natuurlijk hartstikke mooi, maar als 

je een of een groep vrijwilligers ergens uit een heleboel vrijwilligers pakt en die in het 

zonnetje zet, vind ik het niet leuk ten opzichte van de zoveel duizend anderen, die ook 

vrijwilligerswerk doen en daarvoor niet worden beloond. Ik denk bij mezelf: zou het niet 

leuk zijn om een ander idee te lanceren, waar een heleboel of alle vrijwilligers misschien 

iets aan hebben?  

 

De heer Torenbeek: De bedoeling van deze prijs is nu juist om door iemand of een 

groepje een prijs te geven in de samenleving te laten merken dat het werk wordt ge-

waardeerd. Ik ken iemand die jaren geleden een dergelijke prijs heeft gekregen, een 

oorkonde van de burgemeester, voor bepaald werk.  
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In die persoon werd de hele groep vrijwilligers geëerd. Het wordt bijzonder op prijs ge-

steld. Als je het ieder jaar doet, dan kun je ieder jaar kijken in de samenleving, je kunt 

goed publiceren en op die manier kun je laten merken dat het vrijwilligerswerk in het al-

gemeen wordt gewaardeerd door de overheid en de samenleving. Het gaat juist niet om 

uitsluiten, al begrijp ik wel wat u bedoelt. Kiezen voor iemand sluit altijd anderen uit, 

maar je kunt het zo formuleren dat het juist andere insluit.  

 

Mevrouw Van Elk: Ik zit een beetje aan de vrijwilligersdag te denken, waarbij men met 

zijn allen heeft ontbeten op De Deel. Je doet daarmee veel meer mensen recht dan met 

één prijs. 

 

De heer Torenbeek: Dat zou ook heel bijzonder zijn. Ik denk dat de kosten dan ook heel 

hoog zijn. Ik meen dat die kosten een paar jaar geleden werden gedragen door verschil-

lende serviceclubs. Het is nu een vraag aan het college. Deze prijs kost namelijk geen 

geld, dat is ook zo met alle bedragen die de heer Van Meijel moet ophoesten.  

 

Mevrouw Van Elk: Wat voor prijs is het dan? 

 

De heer Torenbeek: Het zou een soort oorkonde kunnen zijn. Het zou niet een prijs 

moeten zijn in geld of zo. Het zou minimaal kunnen zijn als het gaat om de kosten. Het 

gaat om het zonnetje, waarin mensen worden gezet. 

 

Mevrouw Binksma: Ik wil als aanvulling zeggen dat er een stimulerende werking van 

uitgaat. Het is een waardering. Juist omdat in het licht van de WMO meer een beroep 

wordt gedaan op vrijwilligers, moeten we het zo zien. 

 

De heer Van de Belt: Wie kandideert mensen? 

 

De heer Torenbeek: Dat zijn vragen waarop ik geen antwoord heb. Die zijn pas aan de 

orde als dit voorstel is aangenomen. Het college kan er dan diep over nadenken en dan 

komt het allemaal goed.  

 

De heer Van de Belt: Je hebt ook heel veel stille vrijwilligers, die nooit naar voren ko-

men. Dat is mijn zorg. 

 

De heer Torenbeek: Daar hebben we het dan ook over.  

 

De voorzitter: Ik sluit dit af en wil u een ordevoorstel doen. We moeten goed luisteren 

want we hebben het niet overlegd, we moeten er geen verschil van mening over hebben.  

Als ik goed heb geluisterd, is er een aantal moties en amendementen, waarvoor minder-

heden of meerderheden zijn, maar die geen grote opwinding aan de collegetafel veroor-

zaken, slechts beperkte. Er zijn er enkele, zoals het wegenonderhoud, het verhaal over 

de sportboulevard en de koppeling met Nagele. Mijn voorstel is om de niet politiek ge-

voelige moties/amendementen te behandelen en daarover te stemmen. Dan blijven de 

andere over. We schorsen de vergadering, gaan eten en hebben de tijd om na te denken 

en overleg te plegen. Na de maaltijd gaan we daarover besluiten en de formele besluit-

vorming plegen.  

Zal ik noemen welke ik in het hoofd heb, waarover we kunnen besluiten? Het betekent 

dat u elkaar daarover mag bevragen, maar dat we wel proberen dat kort te doen. Dus 

dat we toegaan naar een soort stemverklaring, zodat we duidelijk hebben of de motie het 

wel of niet redt. Dus niet dat we een halfuur per motie hebben, want dan duurt het te 

lang. Vandaar dat ik probeer de overzichtelijke moties nu af te handelen. 

Ik stel voor dat we aan de orde hebben: 

- motie 1, verkeersveiligheid, verbetering rijgedrag 

- motie 2 is ingetrokken 

- motie 3, vrijwilligersprijs, behandelen 

- motie 4, verkeerssituatie Emmeloord, behandelen na de maaltijd 
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- motie 5, taxipasjes, nu behandelen 

- motie 6, terugvordering schulden, nu behandelen 

- motie 7, algemene percentageregeling, nu behandelen 

- motie 8, wegenbeleidsplan, na de schorsing 

- motie 9, sportboulevard, na de schorsing 

- motie 10, alcohol en drugs, nu behandelen 

- motie 11, ouderen in beeld, nu behandelen 

Amendementen: 

- amendement 1, wegenbeleidsplanning, wegwerken achterstallig onderhoud, na de 

schorsing 

- amendement 2, toevoegen aan budget wegenbeleidsplanning, na de schorsing 

- amendement 5, sportzaal Nagele, na de schorsing  

Is dit een werkafspraak die we kunnen maken? Dat is mooi.  

 

Motie 1, CDA, verkeersveiligheid 

 

De heer Van Daalen: Wij gaan niet mee met de motie. 

 

De heer Haagsma: De Politieke Unie gaat ook niet mee met de motie.  

 

De heer Lammers: ONS vindt het een overbodige motie en gaat er niet in mee. 

 

De heer Wassink: De ChristenUnie/SGP denkt dat er voldoende alternatieven voorhan-

den zijn. In de verkiezingscampagne heeft het CDA ook een bijeenkomst over verkeer 

belegd. Misschien is het goed om dat ook per dorp te doen en te kijken of je daarvoor 

mensen bij elkaar kunt krijgen om het zelf handen en voeten te geven. We vinden het 

niet nodig om dit aan het college op te dragen.  

 

De heer Van de Belt: Ik ga niet met de motie mee.  

 

De heer Bakker: Onze fractie vindt de motie overbodig, omdat er al diverse activiteiten 

rond dit project zijn. Daarnaast zijn we bezig met het buurt-, wijk- en dorpsgericht wer-

ken. Wij denken dat het in dat kader, waar de problemen daadwerkelijk aan bod komen, 

prima op zijn plek is om daaraan aandacht te besteden.  

 

De voorzitter: Het lijkt mij helder. 

 

Motie 3, CDA, vrijwilligersprijs 

 

De heer Bakker: Een voorstel van orde. De meeste moties dragen iets op aan het colle-

ge. Is het niet verstandig dat het college eerst aangeeft welke moties het overneemt? 

Dan hoeven we die niet te behandelen.  

 

De voorzitter: Dat is misschien wel slim. Er zit een opmerking bij. Als het college uit-

voeringsproblemen verwacht met de tekst van de motie, zoals die er ligt, dan moet het 

college dat nu melden. Anders neemt u een motie aan die het college niet of anders uit-

voert. Het is niet een kwestie van niet willen, maar het zijn uitvoeringszaken waarop het 

college de vinger moet leggen.  

Als het over de vrijwilligersprijs gaat dan mag ik portefeuillehouder zijn, denk ik. Als het 

zo mag worden begrepen: overleg met de clubs die ook de pioniersprijs, de sportprijs, de 

promotieprijs en dat soort zaken instelt, dat je niet in elkaars vijver vist, maar probeert 

daarin een helder onderscheid te maken. Als u dat bij de overwegingen betrekt, dan is 

het helder. Ook moet een afstemming in de tijd plaatsvinden. Zo leg ik het uit: dat die 

ruimte er is voor het college om dat te doen.  

 

De heer Blauw: In dat overleg is het goed om met andere, bijv. de pioniersprijs, te 

overleggen dat die weer teruggaat naar de origine waarom het ooit is begonnen en niet 
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meer – zwart-wit gezegd – aan de vrijwilligers komen, omdat daarvoor dan wat anders 

komt. Het wordt dan zuiver.  

 

De voorzitter: Ja, met die opmerkingen akkoord.  

 

De heer Van de Belt: Ik ondersteun de motie. 

 

De heer Wassink: Wij willen de motie ook wel ondersteunen. Er is alleen het gevaar dat 

je moet kiezen. Datzelfde heb je met de lintjesregen. Dat kan een wrang gevolg zijn van 

een vrijwilligersprijs. Voor de rest gaan we akkoord. 

 

De heer Lammers: Ik vind het een zeer waarderingsvolle motie. Wij onderschrijven deze 

graag. 

 

De heer Haagsma: Als je een vrijwilliger in het zonnetje zet, lijkt het alsof je de rest in 

de schaduw zet. Dat is niet de bedoeling van het geheel, hebben we met elkaar afge-

sproken. Wij ondersteunen de motie. Er wordt ook alleen maar gevraagd of het college 

met een voorstel wil komen. Blijkbaar gaan we het er dan nog over hebben.  

 

De heer Van Daalen: Een fantastische motie.  

 

Motie 5, Politieke Unie, onderzoek invoering taxipasjes senioren 

 

De heer Van Daalen: Wij ondersteunen deze motie niet. 

 

Mevrouw Droog: Ik wil eerst een reactie op onze motie, want die heeft een relatie met 

deze motie. 

 

De voorzitter: Een vraag aan de wethouder: heeft het college problemen of praktische 

uitvoeringsproblemen met deze motie? 

 

Wethouder de heer Zeilstra: Als de motie bedoeld is om helderheid te geven met be-

trekking tot de financiële consequenties, dan is het niet zo moeilijk om dat in kaart te 

brengen.  

 

De voorzitter: Dus de moeite valt mee.  

 

Mevrouw Droog: De CDA-fractie is niet voor deze motie. Ik heb dit daarstraks onder-

bouwd met mijn argumentatie dat het voor de muziek uitlopen is. 

 

De heer Boundati: Wij hebben al eerder vermeld dat wij het idee sympathiek vonden. 

Wij kunnen akkoord gaan met het onderzoek om meer inzicht te krijgen in de kosten en 

wat het oplevert. Daarna kunnen we nog beslissen of we het wel of niet doen.  

 

De heer Van de Belt: Ik ga akkoord met de motie. 

 

De heer Wassink: Ook wij gaan akkoord. Onderzoek kan geen kwaad.  

 

De heer Lammers: Wij gaan ook akkoord. 

 

De voorzitter: De motie is breed aangenomen.  

 

Motie 6, ONS, terugvordering  

 

Wethouder de heer Van Meijel: Dit klinkt heel sympathiek, maar wij hebben een debi-

teurenbeleid. Wij zetten alles op alles om maximaal 40% te halen.  
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De aansporing om het maximale uit de kast te halen om de uitstaande bedragen zo be-

perkt mogelijk te houden, heeft het college niet nodig. Echter, 75% is niet realistisch. 

 

De heer Lammers: Ik bedoel 25% inlopen, mijnheer Van Meijel.  

 

Wethouder de heer Van Meijel: Het college hoeft geen aansporing te hebben. Verder, de 

75% is niet haalbaar. 

 

De voorzitter: Het college ontraadt de motie.  

 

De heer Nijdam: Mijn stem laat het wat afweten, voorzitter. Dat komt niet door het feit 

dat de heer Lammers ons over drie jaar tot de helft wil reduceren.  

Wij sluiten ons aan bij de wethouder. We vinden dit ook veel te hoog gegrepen. De ge-

volgen hiervan zullen ook zijn, dat het asociaal uitpakt voor een groot aantal mensen. 

Wij stemmen niet in met de motie.  

 

De heer Meijering: Ik kan me volledig vinden in de woorden van de heer Nijdam. Wij 

vinden de motie niet nodig.  

 

De heer Blauw: Wij zijn het daarmee eens. We vinden de motie overbodig. We denken 

dat de wethouder zijn best doet. Doet hij dat niet dan komen wij er af en toe wel eens op 

terug. De motie gaat te ver. 

 

De heer Tuinenga: Wij vinden deze motie ook overbodig. 

 

De heer Wassink: In de getallen is al sprake van een dalende trend. Ik denk dat die 

moet worden voortgezet. Dit is veel te veel. Mensen die het al moeilijk hebben druk je 

nog verder in de penarie, onder het mom van hard en zorgvuldig. Ik twijfel daar sterk 

aan. 

 

De heer Van de Belt: Ik heb ook vertrouwen in de wethouder. Als er niets meer te halen 

valt, dan houdt het in feite op. 

 

De voorzitter: Het is niet anders, mijnheer Lammers.  

 

Motie 7, ONS, algemene percentageregeling kunstopdrachten 

 

De voorzitter: Een opmerking over de 1%-regeling. In de discussie net hoorde ik ook 

relaties leggen met het afschaffen van de 12,5 cent opslag op de vierkante meter prijs en 

dat soort zaken. Daardoor wordt het voor mij niet duidelijker. Mijn voorstel is eigenlijk 

om in de commissie eens met een uitgangspuntennotitie te komen: wat wil je nu? U 

heeft er al een aantal dingen uitgehaald, maar er zitten nogal wat dingen in die vergaand 

zijn voor bestemmingsplannen of onderdelen daarvan. De strekking van de motie is 

sympathiek, maar de uitwerking is ingewikkeld. Daarom is mijn voorstel: Laten we in 

overleg kijken wat de bedoeling van de motie is geweest; dat aan u voorleggen en dan 

kunnen we er in de commissie over spreken. Dat zou mijn voorstel zijn. De heer Lam-

mers moet dan zijn motie willen intrekken, anders moet ik de motie in stemming bren-

gen.  

 

De heer Lammers: Dan trek ik de motie niet in, maar wil ik de motie aanhouden. 

 

De voorzitter: Dat komt op hetzelfde neer.  

 

Motie 10, Politieke Unie, alcohol- en druggebruik 

 

Wethouder de heer Zeilstra: Ik ontraad de motie, omdat die naar mijn inzicht overbodig 

is, hoewel het sympathiek is. Er is een aantal redenen waarom ik de motie ontraad.  
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Voor het voortgezet onderwijs is begin november a.s. sprake van een preventieweek. 

Daar komt deze materie aan de orde. Het zit allemaal in de lijn. De tweede overweging is 

omdat wij als commissie I en commissie III een discussie hebben over deze materie. La-

ten we die discussie afwachten. Dan kunnen we ermee verder. Sympathiek, maar ik zou 

de motie nog maar even aanhouden.  

 

De heer Lammers: Het lijkt me goed dat eerst de Politieke Unie een reactie geeft.  

 

Mevrouw Van Elk: In de onderzoeken heb ik gemist de daadwerkelijke kracht om aan de 

slag te gaan. Vandaar deze motie. We dienen de motie in.  

 

De heer Lammers: Dan zijn wij voor deze motie.  

 

De heer Wassink: Dit is een lastige. We zijn wel voor de motie, maar dit is een van de 

bouwstenen voor het plan van aanpak dat volgt uit het CAD-rapport. Dat wordt in sep-

tember a.s. besproken. Op zich is er niets tegen de motie. Als dat het alleen is, is het 

jammer. 

Wij steunen die wel, maar zien deze als een van de bouwstenen van wat we in septem-

ber a.s. met beide commissies hopelijk gaan opzetten. Het betekent instemming met de 

motie.  

 

De heer Van de Belt: Ik blijf bij mijn standpunt. Als roken wordt toegevoegd ben ik er-

voor. Gebeurt, dat niet dan ben ik tegen.  

 

De voorzitter: Er moet niet worden gerookt.  

 

De heer Boundati: Wij vinden het verstandig dat we de discussie in september a.s. af-

wachten. Misschien komen er wel verzoeken uit die deze motie overstijgen of overbodig 

maken. De wethouder heeft gezegd dat wij als raad zelf de kaders bepalen. Wij hebben 

nog niet gemerkt, dat het college ons daartoe niet de mogelijkheid heeft gegeven. Wij 

stemmen niet in met de motie. 

 

Mevrouw Droog: De CDA-fractie heeft goed gehoord wat de wethouder zei. Dat ligt he-

lemaal in de lijn van hoe wij het ook hebben bedoeld. Wij denken dat het aanvalsplan 

voldoende zal zijn. De motie is dan overbodig. 

 

Mevrouw Binksma: De VVD-fractie kan zich daarbij aansluiten.  

 

De voorzitter: Dan is de motie niet aangenomen.  

 

Motie 11, CDA, ouderen in beeld 

 

Mevrouw Droog: De CDA-fractie wil deze motie aanhouden en er zo nodig later nog eens 

op terugkomen. Ik vind wel een deel van mijn antwoord bij de wethouder terug, niet he-

lemaal naar mijn zin. Om die reden willen we de motie aanhouden. 

 

De voorzitter: Dan is die nu niet aan de orde.  

 

De heer Haagsma: Er dreigt een ding tussen wal en schip te raken. Het is de opmerking 

die ik heb gemaakt over de twee punten uit het collegeprogramma, die uit de beleids-

planning zijn geschrapt. De VVD en de Politieke Unie hebben bij de voorjaarsrapportage 

iets over gezegd. Ik heb gevraagd of de andere partijen daarop willen reageren, zodat we 

weten of er wel of geen meerderheid voor een amendement is, maar dat hebben we nog 

niet gedaan. Het heeft ook geen zin om een amendement te maken als het geen kans 

van slagen heeft. De Politieke Unie pleit ervoor dat die twee punten in de beleidsplanning 

blijven staan. Het gaat om de punten:  
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- veiligheid rondom schoolgebouwen onderzoeken; daarover heb ik met de heer Schutte 

een discussie gehad in de commissie. Het was daar niet helemaal duidelijk. Er is een re-

actie op gekomen. 

- knelpunten in de fietsverbindingen in het buitengebied.  

(De punten 4 en 5 van programma 2, pagina 12 en 13 uit de beleidsplanning) 

 

De voorzitter: Ik stel voor dat we de discussie daarover aangehouden en na de schor-

sing daarop terugkomen. 

Ik wil nu de vergadering schorsen. We beginnen weer om half acht. Ik wil u vragen die 

tijd ook te gebruiken om na te denken over de moties, die we nog moeten behandelen. 

Dit geldt ook voor het college. De vergadering is geschorst. 

 

Schorsing 

 

De voorzitter: Ik heropen de vergadering. Met excuses voor de mensen op de tribune 

en de mensen thuis. We zouden om half acht beginnen, maar het is even wat uitgelopen. 

We zijn namelijk nog niet uit de Voorjaarsnota gekomen. Er zijn nog twee moties waar-

over we moeten vergaderen. Ik denk dat het wijs is voor onze mensen op de tribune, dat 

het niet aardig is hen daarop te laten wachten. Daarom is mijn voorstel om nu met de 

agenda te beginnen en de behandeling van en stemming over de moties nog even aan te 

houden. We gaan nu door met de agenda. Allereerst dus structuurvisie Kraggenburg. 

Heeft dat uw instemming? Ja, dank u. 

 

 3. Structuurvisie Kraggenburg 

 Initiatiefvoorstel structuurvisie Kraggenburg 2025 en bestemmingsplan 

Kraggenburg-West 2006 

 

De voorzitter: Gelet op het initiatiefvoorstel denk ik dat ik recht doe om de fractie Chris-

tenUnie/SGP als eerste het woord te geven. Ik geef het woord gaarne aan de heer  

Voorberg.  

 

De heer Voorberg: Mijnheer de Voorzitter. Wij hebben in de commissievergadering 

breedvoerig gesproken over de structuurvisie Kraggenburg 2025. Alle fracties hebben 

daar toen al de nodige opmerkingen gemaakt. Wij hadden daar toen een initiatiefvoorstel 

liggen om de structuurvisie vanuit een andere invalshoek te bezien dan het college, meer 

vanuit de invalshoek die recht doet aan de cultuurhistorische opbouw van het dorp  

Kraggenburg. Wij hebben ons toen beraden, want tijdens de commissievergadering 

kwam naar voren, dat als je de procedure van de structuurvisie wilt opschorten dan kost 

het tijd. Tijdverlies kunnen we niet hebben bij Kraggenburg. Daarmee zijn we het vol-

strekt eens. Wij hebben ons laten adviseren van deskundige zijde. Ja, wat is dan een 

goede mogelijkheid om toch zonder tijdverlies, zonder procedures opnieuw te doen, wat 

kun je dan het beste doen om de structuur van Kraggenburg, die daar vanouds aanwezig 

is duidelijker in de structuurvisie te krijgen en er ook meer flexibiliteit in te krijgen.  

Naar aanleiding van ons amendement, dat ik nu zal toelichten, zal ik kort de punten 

noemen die we echt van belang vinden. Daarna kom ik tot een aantal overwegingen. 

Wij vinden het belangrijk dat de oorspronkelijke opzet van Kraggenburg behouden blijft 

vanuit het cultuurhistorisch kader. De uitbreiding van Kraggenburg dient om deze reden 

evenwichtig te zijn. De komvorming en groene kaders dienen benadrukt te worden. De 

sportvelden blijven gehandhaafd op de bestaande plek. De vaarverbinding vervalt en dus 

ook de door het college bedachte noodzaak om Kraggenburg-Zuid eventueel later tot 

ontwikkeling te brengen. Dat is om die reden niet nodig. Watergericht wonen op de zui-

delijke kavel kan wel worden gehandhaafd, maar dan gecombineerd met waterberging, 

natuurontwikkeling en een mooi woonmilieu, eventueel met uitbreiding naar de aangren-

zende kavel in zuidelijke richting. 

De uitbreiding van de bedrijvigheid naast het Greeneryterrein lijkt ons niet noodzakelijk 

om uit te sluiten. Dat zegt de structuurvisie wel. Wij hebben het al gehad over uitbreiding 

van recreatiemogelijkheden ten zuiden van de zuidelijke kavel, dus in zuidelijke richting.  



2007  N. 182 

Ik praat hier ook in algemene termen, omdat een structuurvisie in feite ook een alge-

meen stuk is. Het is niet een bestemmingsplan. Het geeft meer ontwikkelingsrichtingen 

aan. Alleen, ik moet er wel bij zeggen – en de wethouder heeft dat ook eerder gezegd – 

dat we niet moeten denken dat de structuurvisie een vrijblijvend stuk is. De gemeente 

wordt wel gehouden aan het eigen beleid. Dat is volstrekt logisch. Het is ook van belang 

dat als we het vanavond over de structuurvisie hebben, we een goede blik op de toe-

komst nodig hebben en dat we ons realiseren wat we doen als we de structuurvisie vast-

stellen.  

Ik denk dat ik hiermee de kern van ons amendement heb aangegeven. Ook dat wij echt 

de snelste methode willen zoeken om zonder procedurele vertragingen toch een struc-

tuurvisie vaststellen. Daarom stellen wij voor dat de structuurvisie gewijzigd wordt vast-

gesteld. Die wijzigingen hebben wij in ons amendement aangegeven. Ik heb zo juist de 

hoofdlijn weergegeven. Ik ga ervan uit dat het duidelijk is.  

Wij hebben op de bestaande tekst van de door het college voorgestelde structuurvisie 

een aantal tekstwijzigingen voorgesteld, die het mogelijk maken om een richting in te 

gaan die ietwat evenwichtiger en wat meer op de komvorming van het dorp geënt is en 

waarbij toch een stukje flexibiliteit en onnodige investeringen worden voorkomen. 

Wij hebben gevraagd hoe het zit met de ontwikkeling van de zuidelijke kavel. In de 

structuurvisie staat, dat deze later zal worden ontwikkeld, omdat er zo veel om heen 

hangt: een vaarverbinding, brug, nog een aantal dingen. Ik heb gevraagd: er ligt toch 

ook een uitspraak van de Raad van State dat op die kavel binnen een jaar na de uit-

spraak een bestemmingsplan moet zijn vastgesteld. Toen kregen we in de commissiever-

gadering te horen: er is ontheffing verleend van de artikel 30 WRO-bepaling. Ik heb ge-

vraagd: hoe lang duurt die ontheffing? Hoeveel tijd heeft de provincie gegeven? Het blijkt 

mij dat de provincie ontheffing heeft verleend voor een halfjaar. Dat betekent dat als we 

uitgaan van 30 augustus 2006, uitspraak Raad van State, een jaar daarna – 30 augustus 

2007 – had het bestemmingsplan er moeten zijn. De ontheffing geldt tot een halfjaar 

daarna. Dat is een vrij korte tijd. Dan zou een bestemmingsplan moeten zijn vastgesteld 

voor die zuidelijke kavel. De passages in de structuurvisie die erop slaan dat het zo veel 

later zal komen, het bestemmingsplan in ieder geval niet. Dat betekent dat als er een 

bestemmingsplan ligt, niet meer het laten plaatsvinden van de ontwikkeling in de weg 

staat, al is het door zelfrealisatie. Ik wil dat nog even opgemerkt hebben. Natuurlijk moet 

zo’n bestemmingsplan ook geënt zijn op de structuurvisie. Daarom leg ik het hier nu ook 

neer, zodat we goed weten dat we vanavond een structuurvisie vaststellen en dat het op 

korte termijn actueel wordt omdat het bestemmingsplan voor de zuidelijke kavel moet 

worden vastgesteld. Volgens de bestaande structuurvisie moeten de sportvelden worden 

veranderd, enz., enz. Je kunt wel zeggen dat deze discussie vanavond nog niet echt ac-

tueel is, maar deze wordt het wel binnen een halfjaar in het kader van het bestemmings-

plan. 

Wij stellen dit nu voor. De andere fracties kennen ons amendement, neem ik aan. Er is 

over gesproken. Ik wil het hierbij laten. Ik dien het amendement nu in en wil van andere 

fracties horen hoe zij er overdenken. Ook wil ik de mening van het college horen.  

 

Amendement nr. 3, ingediend door de ChristenUnie/SGP 

Structuurvisie Kraggenburg 

 

"De raad van de gemeente Noordoostpolder, in vergadering bijeen op 28 juni 2007; 

 

ondergetekende stelt het volgende amendement voor: 

 

overwegende dat: 

- het gewijzigd vaststellen van de structuurvisie in de gemeenteraad de snelste me-

thode is om procedures voor woninguitbreiding niet meer te vertragen dan noodza-

kelijk is, dat het echter wenselijk is daarbij toch zoveel mogelijk elementen van het 

oorspronkelijke ontwerp van Kraggenburg te handhaven; 

- hiervoor een aantal wijzigingen in het voorstel van het college moeten worden aan-

gebracht; 
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- hiervoor de volgende uitgangspunten gelden: 

 - de oorspronkelijke opzet van Kraggenburg blijft vanuit respect voor het cultuur-

historisch kader zoveel mogelijk bewaard. De uitbreiding van Kraggenburg dient 

om deze reden evenwichtig te zijn. De komvorming en groene kaders dienen be-

nadrukt te worden; 

 - de sportvelden blijven gehandhaafd; 

 - de vaarverbinding vervalt en dus ook de door het college bedachte noodzaak om 

Kraggenburg-Zuid later tot ontwikkeling te brengen; 

 - watergericht wonen op de zuidelijke kavel kan gecombineerd worden met water-

berging en natuurontwikkeling met een uitbreiding naar de aangrenzende kavel; 

 - uitbreiding van bedrijvigheid naast het Greeneryterrein niet uitsluiten; 

 - uitbreiding van recreatieterrein, waterberging, natuurontwikkeling ten zuiden van 

zuidelijke woonwijk noemen en daarin ook mogelijke woningbouw opnemen; 

- voor zover valt na te gaan, in de structuurvisie niet met zoveel woorden wordt gesp-

roken over de verlegging van de Hertenweg; 

- het verplaatsen van de volkstuinen nu geen wijziging waard lijkt; 

 

besluit het voorstel aan te passen: 

 

hst. 3. Uitgangspunten: 

een nieuw hoofdstukje toevoegen dat luidt als volgt: 

"De aanvankelijke ontwerpen van de dorpen (en dus ook Kraggenburg) hadden een aan-

tal gemeenschappelijke karakteristieken. In ruimtelijk opzicht heeft elk dorp gemeen-

schappelijk dat het gevestigd is aan een kruising van een kanaal en een weg. Elk dorp 

heeft een centrale, grotendeels groene ruimte: "begrensdheid naar binnen tegenover de 

relatieve onbegrensdheid naar buiten," zoals het werd verklaard.  

Deze ruimte werd het gemene erf genoemd, een brinkachtige ruimte met daar aan gele-

gen voorzieningen. De groei van het dorp werd komvormig voorgesteld vanuit de centra-

le groene ruimte. De aanleg van groen in de vorm van bospercelen en singels werden 

aangewend om bescherming te bieden tegen overheersende windrichtingen en om reeds 

vroeg een ruimtelijk kader te hebben waarbinnen de ontwikkeling van het dorp kon 

plaatsvinden. 

In Kraggenburg, evenals in de meeste dorpen van Noordoostpolder zijn deze elementen 

nog aanwezig en behoren ze intussen tot het cultuurgoed van de jonge polder.  

Toekomstige bestemmingen voor de uitbreiding van de kern zullen het cultuurhistorisch 

kader moeten respecteren." 

 

hst. 4.1 Toekomstbeeld 2025: 

op pag. 9 de volgende tekst laten vervallen: 

"De Leemvaart...... t/m uitbreiding in zuidelijke richting." 

op pag. 10 de volgende tekst laten vervallen: 

"een goede locatie…… t/m gesitueerd." 

 

hst. 4.2.1 Bouwvolume en planning: 

op pag. 10 Na Kraggenburg-West en Kraggenburg-Zuid de in de tekst genoemde planca-

paciteiten laten vervallen en slechts een totale capaciteit te noemen van ca. 250 wonin-

gen. 

op pag. 10 de volgende tekst laten vervallen: 

"Vanwege de wens…… t/m worden ontwikkeld." 

in plaats hiervan opnemen: 

"Zowel Kraggenburg-West als Kraggenburg-Zuid kunnen tegelijkertijd worden ontwik-

keld."  

 

hst. 4.2.2 Karakter van woonwijken: 

op pag. 11 de volgende tekst laten vervallen: 

"Het woongebied Kraggenburg-Zuid…… t/m uitgewerkt."  

op pag. 11 de volgende tekst laten vervallen: 
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"Ter plekke… t/m open vaarwater." 

 

hst. 4.3 Ontwikkelingen bedrijventerreinen: 

op pag. 11 De eerste zin: "Er zal geen nieuwe bedrijvigheid worden toegevoegd." Laten 

vervallen en daarvoor in de plaats opnemen: "Als er behoefte ontstaat aan nieuwe be-

drijvigheid dan kan dit gesitueerd worden aan de westzijde van het bestaande Greenery-

terrein." 

 

hst. 4.4 Ontwikkelingen Recreatie en Sport: 

op pag. 12 de volgende tekst laten vervallen: 

"In paragraaf 3.1…… t/m goed verlicht te zijn." 

Hiervoor in de plaats van de volgende tekst opnemen:  

"de sportvelden blijven op de huidige plaats gehandhaafd en een mogelijke toekomstige 

uitbreiding kan in zuidwaartse richting plaatsvinden." 

voorts aan deze tekst toevoegen: 

"De uitbreiding van ruimte voor watergerichte recreatie in samenhang met de zuidelijke 

geplande woonwijk kan ten zuiden van het toekomstige zuidelijke woongebied plaatsvin-

den. Indien de behoefte aanwezig is om dit te combineren met woningen dan wel na-

tuurontwikkeling c.q. waterberging dan kan dit verder ontwikkeld worden in zuidelijke 

ontwikkelingsrichting en een toevoeging vormen aan de oostelijk van de Paardentocht 

geplande uitbreiding van de recreatie." 

 

hst. 4.5 Ontwikkelingen Verkeer: 

op pag. 12 vervalt de volgende zin: 

"Ook het aanleggen van een brug in Kraggenburgerweg is een essentieel onderdeel van 

deze visie."." 

 

De voorzitter: Ik vraag de andere fracties in hun beschouwingen over het collegevoor-

stel ook het amendement van de ChristenUnie/SGP mee te nemen, zodat we weten hoe u 

daarop reageert.  

 

De heer Suelmann: Mag ik de heer Voorberg een paar vragen stellen?  

 

De voorzitter: U wilt toelichtende vragen op het amendement? Als het toelichtende vra-

gen zijn dan is daarvoor nu de ruimte.  

 

De heer Suelmann: Ik heb een vraag over het amendement. De ChristenUnie/SGP wil in 

het totale plan West en Zuid gecombineerd, 250 woningen in plaats van de 184 in West 

en 70 in Zuid, zoals het staat in de structuurvisie. Hoe ziet de fractie de verdeling van die 

250 woningen over de beide plannen? 

Een tweede vraag is: "Teneinde de procedure voor de woninguitbreiding niet meer te 

vertragen dan noodzakelijk......" Dat is uw tekst. Hierover twee vragen. U geeft zelf aan 

dat uw voorstel tot noodzakelijke vertraging zal leiden. Kunt u aangeven met hoeveel 

vertraging u rekening houdt? Wat is nu de echte noodzaak om het op deze wijze te gaan 

doen.  

 

De voorzitter: Hebben andere fracties nog informatieve vragen? 

 

De heer Bakker: De heer Voorberg geeft aan, dat artikel 30 WRO, verlenging met een 

halfjaar, betekent dat begin 2008 een bestemmingsplan aanwezig moet zijn. Of moet 

dan de procedure zijn gestart? 

 

De heer Voorberg: Nee, het bestemmingsplan moet dan zijn vastgesteld.  

Ten aanzien van de verdeling van de woningen over de beide wijkjes het volgende. Voor 

wat ons betreft hoeft die verdeling niet in het plan opgenomen te worden. Er zou best 

enige flexibiliteit kunnen zijn. De totale capaciteit is duidelijk, maar je zou in de struc-

tuurvisie niet zo’n keiharde verdeling moeten opnemen, want daaraan word je gehouden. 
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In het verleden hebben we wel eens de contingentering gehad. Die was door de provincie 

opgelegd. De provincie ging ons daaraan houden. Hieraan moeten we ons zelf houden. Je 

naait je dus in een beetje strak keurslijf en vraagt je af of het werkelijk nodig is. Er zou-

den best nog wel, ook als er sprake is van ontwikkeling door derden, andere woning-

dichtheden gevonden kunnen worden. Daarvoor zou je de ruimte moeten hebben. Van-

daar een totaal voor de uitbreiding van Kraggenburg en niet onderscheiden per woon-

wijk. 

Ik weet niet waaruit u afleidt dat het zal worden vertraagd. Dat wordt het naar mijn idee 

niet als je spreekt... 

 

De heer Suelmann: Ik bedenk het niet, maar het staat in uw tekst. Vandaar dat ik het 

noem.  

 

De heer Voorberg: Waar leest u dat? 

 

De heer Haagsma: Het is de eerste zin van uw amendement, maar daarmee verwijst u 

naar het eerdere plan van een initiatiefvoorstel. Dat verwerpt u met de eerste zin.  

 

De heer Voorberg: Ja, zo heb ik het zeker bedoeld. Die mogelijkheid zat in het initiatief-

voorstel we. Een gewijzigde vaststelling betekent geen vertraging.  

De noodzaak om dit amendement in te dienen... 

 

De voorzitter: Ik zie was onbegrip. Mag ik het samenvatten? Volgens mij zegt u dat met 

het indienen van een amendement op de structuurvisie, wordt deze in een keer vastge-

steld. In het andere geval was het voorstel teruggenomen en had het meer tijd gekost. 

De zin is ten onrechte niet gewist in het stuk dat voorligt. Er is nu sprake van een amen-

dement. Is dat de goede vertaling? 

 

De heer Voorberg: Ja. Ik denk dat u het juist zegt. Ik heb de zin wel zo bedoeld, maar 

hij zou anders gelezen kunnen worden.  

De noodzaak hebben wij gevonden om een andere visie te hebben. Wij denken dat het 

op onderdelen niet nodig is om zo zwaar in te grijpen in de bestaande structuur van 

Kraggenburg, bijv. de verplaatsing van de sportvelden, maar ook de ontwikkeling zoals 

die destijds is bedoeld en in de vorige structuurvisie heeft gestaan, respect voor de cul-

tuurhistorie, de komvorming, de evenwichtige uitbreiding die u voorstelt. Die zit meer in 

het eerst ontwikkelen van de zuidelijke kavel, dat de gemeente eerst ook wilde. Dat staat 

diverse keren in het stuk. Daarbij was een uitbreiding in westelijke richting niet uitgeslo-

ten, maar in eerste instantie zat de ontwikkeling in de zuidelijke richting. Wij denken dat 

die ontwikkeling wat meer evenwichtig is nu het plan van gemeente er is om kavel West 

te ontwikkelen. Wij willen die ontwikkeling niet tegenhouden, maar we zouden wel graag 

een beetje evenwichtige ontwikkeling willen zien, met respect voor de oorspronkelijke 

opzet van Kraggenburg. Die staat ook beschreven in de structuurvisie. Wij willen die pas-

sages handhaven. Met de structuurvisie bedoelde ik dus de oude structuurvisie van 1992. 

Daarin staat de opzet; deze is trouwens ook voor een deel weergegeven in de nieuwe 

structuurvisie. Men is er toch een andere kant mee uitgegaan. 

 

De heer Suelmann: Kunt u aangeven welke tijd nodig is om het plan aan te passen, tot-

dat het weer in de molen zit waarin we nu zitten? 

 

De heer Voorberg: Ik probeer duidelijk te maken – en de voorzitter ook – dat er geen 

extra tijd mee is gemoeid. Het is niet voor het eerst dat we hier een bestemmingsplan 

gewijzigd vaststellen. Dus dat het iets anders wordt vastgesteld dan het ter visie heeft 

gelegen. Dat kan ook met een structuurvisie. Je verliest geen tijd als je vanavond als 

raad zegt: ik stel een en ander anders vast, rekening houdend bijvoorbeeld met de ele-

menten uit ons amendement. Het betekent op zich geen tijdverlies.  
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De heer Suelmann: U heeft er ook in staan dat u het nog verder naast West wilt schui-

ven. Op het moment dat u buiten de kavel komt, krijgt u toch te maken met grondonder-

zoek, enz.?  

 

De heer Voorberg: Ik heb kennelijk een heel onduidelijk verhaal geschreven, als ik u 

hoor. Ik bedoel Kraggenburg-West; dat is de bestaande ontwikkeling. Verder naar het 

westen bedenken we voorlopig niet als we iets hebben tot 2025, dan hoeven we daarover 

nog niet na te denken. 

 

De voorzitter: Maar schuiven buiten het plangebied kan altijd, maar valt niet in dit plan. 

Ik leg de opmerkingen in de tekst zo uit dat er buiten het plan nog ruimte is, maar dan 

moet je weer een nieuw plan maken.  

Nu de inhoudelijke ronde waarin u op het voorstel van het college kunt reageren en op 

het voorstel van de ChristenUnie/SGP.  

 

De heer Haagsma: Mijnheer de Voorzitter. Om ervoor te zorgen dat er voor Kraggen-

burg op een goede manier, en dat lijkt ook inderdaad qua snelheid een kans te maken, 

uitbreidingsmogelijkheden komen, vinden ook wij als Politieke Unie dat een aantal wijzi-

gingen in de structuurvisie moeten worden aangebracht. Wijzigingen die ervoor zorgen 

dat barrières – en dat is in de commissievergadering niet ontkend, ook niet bevestigd, 

maar die volgens ons bedoeld zijn om een soort van barrière op te werpen voor een snel-

le ontwikkeling van Zuid – worden weggenomen. Ik heb er in de commissie al voor ge-

pleit de sportvelden te laten liggen, ervoor te zorgen dat de brug over de Noordoostpol-

dererweg en het uitdiepen. verbreden van de Paardentocht niet expliciet wordt opgeno-

men. De locatie van de bedrijventerreinen zou met verplaatsing van de sportvelden ook 

op slot gezet kunnen worden. Die punten zitten keurig netjes in het amendement. We 

hebben er ook over meegedacht. Dus afhankelijk van de collegereactie zullen wij als Poli-

tieke Unie in het voorstel meegaan. De enige vraag die mij dan nog rest is: ik denk dat 

het om een gebied van ruim 11 en ruim 6 ha gaat. Wij hebben in Noordoostpolder altijd 

aangehouden dat je ongeveer twaalf woningen per hectare probeert te ontwikkelen. Met 

de 250 woningen komen we daar op dit moment nog steeds ruim boven. Ik zou graag 

van het college willen weten waarom? Een reden waarom in eerste instantie kavel Zuid 

niet is ontwikkeld, omdat er gesteggel was over de bebouwingsdichtheid. Waarom is er 

nu toch voor gekozen om boven de twaalf woningen per hectare te gaan zitten?  

 

De voorzitter: Dank u. Even voor de duidelijkheid. Als het college geen andere argu-

menten geeft, dan hebt u de neiging in te stemmen met het amendement van Christen-

Unie/SGP.  

 

De heer Haagsma: Dat heeft u goed begrepen.  

 

De heer Lammers: Mijnheer de Voorzitter. Ook wij hebben in de commissie een duidelijk 

standpunt gegeven. Het is een standpunt dat met de wijzigingen exact met het amende-

ment wordt ingekleurd. Ook mijn fractie is altijd voor een evenwichtige planologische 

stedenbouwkundige ontwikkeling geweest. Dat betekent zowel op Zuid als op West tege-

lijkertijd ontwikkelen. Dat doet ook, zoals er insprekers zijn geweest en de heer Voorberg 

van de ChristenUnie/SGP heeft verwoord, recht aan de cultuurhistorische waarde van 

Kraggenburg.  

Mijn fractie heeft uiteraard nauwkeurig kennisgenomen van het amendement. Wij steu-

nen en onderschrijven het amendement op alle punten.  

Verder heeft mijn fractie in de commissie al uitgebreid een onderbouwing gegeven. Ver-

dere toelichting is niet nodig. 

 

De voorzitter: Misschien even naar de orde, waarmee mensen bezig zijn, ook voor de 

mensen thuis en op de tribune. Wethouder Schutte is vandaag grootvader geworden. Wij 

waren daarover al zeer verheugd. Er is volgens mij nog nooit een baby met applaus in de 

gemeenteraad begroet. Daarvoor was alle reden.  
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Nu laat hij ons helemaal delen in de vreugde, want hij biedt iets lekkers aan. Zeer be-

dankt en onze waardering.  

 

De heer Van de Belt: Mijnheer de Voorzitter. Het amendement van de ChristenUnie/SGP 

is ook naar mijn wens. De sportvelden worden gehandhaafd. Het standpunt dat ik heb 

ingenomen, is hierin verwerkt. Ik ga mee met het amendement.  

 

De heer Bakker: Mijnheer de Voorzitter. Een interessant voorstel dat ChristenUnie/SGP, 

gesteund door andere fracties, naar voren brengt. Daarin wordt aangegeven dat de oor-

spronkelijke opzet van Kraggenburg, met respect voor de cultuurhistorie moet worden 

bewaard. Ik denk dat het een belangrijk kenmerk is voor ieder plan dat de gemeente 

voor Kraggenburg moet ontwikkelen. Ik zie het niet in een soort tegenspraak met het 

voorstel van het college. Dat is met hetzelfde respect voor de historie ontwikkeld. In af-

wijking van het voorstel van de ChristenUnie/SGP door het college wordt benadrukt, is 

dat hij zegt: laten we in Kraggenburg niet twee soortgelijke wijken ontwikkelen. Maar la-

ten we ten eerste zo snel mogelijk aan de slag gaan met een wijkontwikkeling, waarmee 

we al een tijdje bezig zijn en laten we vervolgens in de verdere toekomst een wijk ont-

wikkelen die uniek is, in ieder geval voor de gemeente Noordoostpolder, maar juist voor 

Kraggenburg een specifieke betekenis kan hebben, gelet op de cultuurhistorische positio-

nering van Kraggenburg en de positionering van Kraggenburg in het omliggende gebied. 

Dan gaat eigenlijk het voorstel van ChristenUnie/SGP dat aardige element voor Kraggen-

burg en omgeving eruit halen. Dat is erg jammer. 

Het betekent uiteraard dat door alle elementen die ChristenUnie/SGP uit het beleidsplan 

wil halen en er hier en daar iets voor in de plaats wil terugbrengen, het plan van het col-

lege volledig onderuit wordt gehaald. Wij zouden het betreuren als dit zou worden aan-

genomen. Wij stemmen dus niet in met het voorstel van ChristenUnie/SGP. Van het col-

lege wil ik nog helderheid hebben ten aanzien van de procedure. De ChristenUnie/SGP, 

bij monde van de heer Voorberg, stelt dat een gewijzigd vaststellen van dit plan geen 

tijdverlies met zich zal brengen, maar ik kan me voorstellen dat organisaties, die hebben 

ingesproken en hun visie kenbaar hebben gemaakt op de oorspronkelijke structuurvisie 

niet zo gelukkig zullen zijn als het nogal fors gewijzigd wordt aangenomen en er hele-

maal geen vervolg op zou komen. Dus tijdverlies zal geven. Daarop wil ik de visie van 

het college hebben.  

 

De heer Suelmann: Mijnheer de Voorzitter. Alles gehoord hebbende denken wij dat het 

verplaatsen van de sportvelden naar het Greeneryterrein geen goede zaak is. Indien no-

dig moet een oplossing worden gezocht in plan Zuid. Wij willen van de wethouder weten 

hoe hij daar tegenaan kijkt.  

Op pagina 11 van de structuurvisie Kraggenburg 2025 is vermeld dat het woongebied 

Kraggenburg-Zuid vanaf 2015 in de woningbehoefte zal voorzien, hetgeen betekent dat 

de planontwikkeling pas over een jaar of zes een aanvang zal nemen. Voor wat ons be-

treft zou er mogen staan: zodra de behoefte in Zuid er is of, anders gezegd, zodra West 

voor 60% is bebouwd, begin dan met de ontwikkeling van het plan Zuid. Wij zeggen dit 

omdat we ook nog eens hebben gekeken naar het schrijven van de Vereniging Dorpsbe-

lang Kraggenburg. We tillen daaraan zwaar en hechten er waarde aan. Dorpsbelang zegt: 

de ingezette procedures niet stopzetten, enz. Ik denk dat wij met dit besluit daarop aan-

sluiten. Wij zouden die twee punten graag veranderd willen zien. Voor de rest kunnen we 

niet meegaan met het amendement van ChristenUnie/SGP.  

 

De heer Haagsma: Mag ik de heer Suelmann een vraag stellen? Ik begrijp uit uw bijdra-

ge over de voetbalvelden dat u zegt: die zouden eventueel in Zuid kunnen; dus u bent 

voor verplaatsing.  

 

De heer Suelmann: Nee, we zeggen dat ze niet naar het Greeneryterrein moeten. Dat is 

geen goede zaak. Laat de sportvelden liggen waar ze liggen. Zouden ze toch verplaatst 

moeten worden, probeer dan in de directe omgeving waar ze nu liggen een plek te vin-

den.  
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De heer Haagsma: Waarom zegt u niet duidelijk: laat ze liggen waar ze nu liggen? 

 

De heer Suelmann: Waarom zou ik dat zeggen? 

 

De heer Haagsma: Dan bent u dus voor verplaatsing.  

 

De heer Suelmann: Voor verplaatsing in Zuid en niet wat nu door het college wordt 

voorgesteld.  

 

De heer Lammers: Het is mij volstrekt niet duidelijk. Als u zegt ik wil een verplaatsing in 

zuidelijke richting. Geeft u eens een voorschotje. Dan kunnen de luisteraars ook horen 

wat u precies wilt. Ik begrijp niet waar u heen wilt.  

 

De heer Suelmann: Wij zijn tegen verplaatsing van de sportvelden, zoals het college 

voorstelt, naar het Greeneryterrein. Laat ze dan liggen waar ze liggen. Mochten ze in de 

nieuwe structuurvisie toch verplaatst moeten worden, blijf dan in de buurt waar ze nu 

liggen. Als het in het nieuwe plan van belang kan zijn, dan hebben wij daartegen geen 

bezwaar.  

 

De voorzitter: Dan luister ik goed: in de nieuwe structuurvisie. Dat is dus in deze struc-

tuurvisie die nu voorligt. Bedoelt u dat?  

 

De heer Suelmann: Ja, precies.  

 

Mevrouw Geluk: Mijnheer de Voorzitter. Jarenlang heeft Kraggenburg op slot gezeten en 

nu hebben we een structuurvisie waarbij Kraggenburg aan twee zijden kan worden ont-

wikkeld, zodat recht wordt gedaan aan de eis van de Raad van State, maar dat ook recht 

wordt gedaan aan de historische opbouw van het dorp. Op het moment dat het helemaal 

klaar is, zal het zo gegroeid zijn dat het daaraan recht doet. We zitten in een verrassende 

fase van een langdurige soap. Eerst de ontwikkeling van de slak, die afremt in de bocht. 

Nu een vliegend hert, dat hopelijk niet uit de bocht vliegt. Nog zijn er mensen die ont-

wikkelingen willen tegenhouden door hun zienswijzen. Als je goed rekent en telt, dan 

komen we toch tot de conclusie dat 90% van de huishoudens in Kraggenburg niet heeft 

gereageerd en het feitelijk eens zijn met het voorstel.  

De VVD-fractie kan zich in grote lijnen vinden in het voorstel, zoals het er ligt, maar ook 

wij hebben een aantal vragen en hopen dat de voorstellen van het college én de voorstel-

len van de ChristenUnie/SGP bij elkaar kunnen. Natuurlijk wachten wij daarom eerst de 

reactie van het college af.  

De sportvelden zijn door iedereen genoemd. Het verplaatsen heeft niet onze voorkeur. 

Een locatie over een drukke weg en ook daar komen ze te liggen naast woningen. Wilt u 

de sportvelden daar wel leggen, dan moet naar onze mening een tunnel onder de weg 

worden gelegd. De kosten daarvan moeten drukken op de ontwikkelingen West en Zuid. 

Dus net zo erg aantrekkelijk. Het oude terrein biedt misschien ook mogelijkheden voor 

watersport of een oplossing, zoals de CDA-fractie voorstelt, ze te verleggen naar een zui-

delijke punt. Op het terrein naast de Greenery kan mogelijk in de toekomst verdere indu-

strie worden ontwikkeld.  

Brug en vaarwater zien er leuk uit, maar zijn voor ons geen must. Wij zouden goed kun-

nen leven zonder. Water is oké, evenals het verbreden en verdiepen van de Paarden-

tocht, maar met motorbootjes voor je huis of met waterski’s – want immers zeilboten 

zullen nauwelijks kunnen – of allerlei ander speelgoed op het water, ik weet niet of de 

mensen daarop zitten te wachten. Ze zouden natuurlijk ook naar Schokkerhaven kunnen 

verhuizen als ze hun boot voor het huis willen hebben.  

Voorzitter, van de huidige haven en aanlegplaats zou ook iets moois gemaakt kunnen 

worden. Kraggenburg aan het water, Kraggenburg aan het bos. 

Voor ons is ook erg belangrijk dat snel kan worden ontwikkeld. Niet wachten tot het laat-

ste huis op de kavel Pouw bewoond is, maar al veel eerder beginnen, nadat de bouw op 

Pouw is begonnen, op de kavel Welles, om die vorm te geven.  
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We wachten het antwoord van het college af op de opmerkingen die zijn gemaakt over 

deze hele timetable. Niet gelijktijdig beginnen, maar wel gelijktijdig gedeeltelijk ontwik-

kelen. Er mag een overlap in zitten, omdat er verschillende doelgroepen in beeld zijn. U 

hebt gezegd dat u de kavel ten zuiden van de te ontwikkelen kavel Penders nog in de 

wacht houdt. Wat biedt dat voor mogelijkheden, ook voor de sportvelden?  

We kunnen ons goed vinden in de inbreng van Dorpsbelang, zoals het is verwoord in het 

stuk. 

De Hertenweg komt straks aan de orde, maar door de structuurvisie zo gedetailleerd aan 

ons voor te leggen, inclusief aantal woningen, inclusief data, wordt het erg moeilijk om 

daarvan af te wijken. Ziet u daartoe nog kans, college? Kunt u daarin nog ruimte bieden.  

Als u er wat punten uit kunt halen en tot elkaar kunt komen, kunnen we met zijn allen zo 

snel mogelijk aan de slag.  

 

Wethouder de heer Schutte: Mijnheer de Voorzitter. Ik heb de neiging, maar ik doe het 

niet, om het hele verhaal hoe wij zijn gekomen tot waar we nu zijn op te lepelen. Laten 

we dat niet doen. Enkelen van u hebben gerefereerd aan de lange periode als het gaat 

over het bestemmingsplan voor nieuwe woningen in Kraggenburg. Wij kwamen er niet 

uit. We hebben gezegd, dat er meer snelheid in moet komen. We hebben ook gezegd: 

dan beginnen we op kavel Pouw. We hebben ook gezegd – we hebben dat niet zelf ge-

daan maar de Raad van State en eigenlijk ook de provincie. De Raad van State heeft ge-

zegd: onderbouwen. De provincie heeft, in overleg met ons, gezegd: zou je als je zulke 

grote plannen hebt en als je ruimtelijk wilt onderbouwen wat je met de kavel Penders 

wilt, zou je dan niet een nieuwe structuurvisie voor Kraggenburg schrijven? Dat hebben 

we gedaan. We hebben gekeken: waar staan we nu en waar willen we naartoe met Krag-

genburg.  

In Kraggenburg heb je vanuit vroeger een aantal lijnen. Of het nu de komstructuur is, of 

het nu de recreatie is, wij hebben met name aangeklikt bij het water, recreatie, bos en 

bij het dorp zelf. We hebben gezegd: als we nu snel tot woningbouw willen komen, ook 

met een behoorlijk quotum, dan moet je niet op een kavel van 6 ha beginnen, maar dan 

moet je op een wat grotere kavel beginnen. Vandaar dat wij hebben gezegd tegen ons 

stedenbouwkundig bureau: kijk nu eens wat de sterke punten van Kraggenburg zijn en 

hoe kunnen we daarop inspelen als het gaat over toekomstige stedenbouwkundige ont-

wikkelingen voor het dorp Kraggenburg. U hoort mij stedenbouwkundig zeggen, maar 

dat is wel iets overdreven. We hebben gezegd dat er in de eerste plaats ruimte moet zijn 

voor gewone woningen, geen aparte woningen waar misschien 5 of 10% van de bevol-

king op zit te wachten. Nee, woningen waar 80-90% van de bevolking, of het nu Krag-

genburgers zijn of anderen uit onze omgeving al meer dan tien jaar zitten te wachten. 

Vandaar dat wij hebben gezegd: als wij willen aanhaken bij de sterke punten van Krag-

genburg – en dat heeft ook te maken met het water, met de recreatie – laten we dan in 

die hoek waar het water, recreatie, bos, natuur, het sterkste zijn (dat is aan de oostkant 

om het dorp heen) die sterke punten naar voren halen. Laten we aan de andere kant, 

waar we meer ruimte hebben, 11 ha, de ingeslagen weg vervolgen en daar de reguliere 

woningbouw plegen. 

Je zou kunnen zeggen: begin maar op beide kavels met reguliere woningbouw en laat de 

structuurvisie los. Dat betekent dat je voor Kraggenburg een woningbouwinspanning 

neerzet van 250 woningen, allemaal in hetzelfde marktsegment, zoals we ze overal ken-

nen. Laten we zeggen een behoorlijke wijk binnen Emmelhage. Wij denken dat het te 

fors is en dat daarvoor geen markt is. Wij denken wel dat er markt is voor het andere 

soort wonen, waar heel veel vraag naar is in andere gemeenten. Dat is wat ruimer wo-

nen, het is ook wonen met water. Of er nu een jacht voor de deur moet of dat het een 

klein bootje is, dan wel helemaal niets, in ieder geval wel iets met water. Dus een ander 

segment in de woningbouwmarkt. Daarop hebben we voortgeborduurd en daarom is er 

ook een structuurvisie gekomen, zoals die er nu ligt.  

Het sluit ook aan bij ons bestemmingsplan dat in de maak was. Stel nu eens dat we het 

niet gaan doen. Stel dat we meegaan met het amendement van ChristenUnie/SGP. Wij 

gaan dan een woninginspanning neerzetten van 250 woningen die heel veel vergelijk met 

elkaar hebben; die heel veel op elkaar lijken.  
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Je kunt niet zeggen: we gaan in een wijkje nog een paar watergebonden woningen en 

een paar andere woningen bouwen. Je moet dan waarschijnlijk ook voor Penders een 

vergelijkbaar woningassortiment bouwen, dat we ook op kavel Pouw doen. 

Wij hebben gezegd, dat als je op beide kavels gaat bouwen – dat ligt nu voor; dat wordt 

in de structuurvisie vastgelegd – zul je tot de conclusie moeten komen, dat hoe je het 

ook wendt of keert, op termijn zal de komvorming enig geweld worden aangedaan. Ik 

zeg enig. Als we op de voormalige kavel Penders gaan bouwen dan zullen we over niet al 

te lange tijd verder moeten. Je kunt wel zeggen: dan ga je verder naar het zuiden; dat is 

een mogelijkheid. Je komt dan wel erg ver van het dorp af. Nog verder van het dorp af 

als in West. Je gaat dan de oude verhoudingen van het dorp, zoals die oorspronkelijk zijn 

gecreëerd hoe dan ook – of je naar het zuiden of naar het westen gaat – enigszins uit het 

verband halen. Als je uiteindelijk in beide richtingen gaat bouwen, moet je constateren 

dat je ook in West kunt gaan beginnen. Het uiteindelijke liedje zal zijn dat je dezelfde 

woonvorm hebt.  

Ik ga nu langs de gemaakte opmerkingen. 

Sportvelden. Wij zeggen dat de sportvelden daar niet moeten blijven liggen. De sportvel-

den hebben we daar in het verleden neergelegd, maar willen wij een goed plan ook met 

water netjes, mooi en aantrekkelijk doen, ook een beetje omvang, want het is anders 

maar 6 ha dat je bouwt, dan zul je de sportvelden moeten verleggen. Wij zijn daarvan 

uitgegaan. Het college blijft er ook van uitgaan. Wat wij u nu toezeggen – ik heb het in 

gesprekken afgelopen weken meer keren gedaan – is dat wij gaan onderzoeken waar-

heen we de velden verplaatsen op korte termijn. Zij hoeven dan niet per se over de pro-

vinciale weg heen, maar kunnen misschien ook wel naar het zuiden toe of misschien wel 

een andere plek. Ik zeg u toe, dat we nader onderzoeken waar een betere plek is voor de 

sportvelden van Kraggenburg. Ook rekening houdend met het nodig zijn van meer op-

pervlak, als het dorp gaat groeien.  

De vraag kan ook komen of er industriegrond komt en zouden wij dat willen. In de toe-

komstvisie kan dit naast de Greenery verder. Wij doen daarin ons best. 

De vraag is gesteld of wij de structuurvisie niet lichtelijk anders kunnen vaststellen. Dat 

kan en het kost ook geen tijd. Wat nu wordt voorgesteld is een forse ingreep in het plan 

dat ter visie heeft gelegen. Als wij het gaan doen, moeten we opnieuw tekenen en gaan 

we opnieuw naar de burgers van Kraggenburg en omgeving. Het geeft wel degelijk ver-

traging. Normaal gesproken, bij heel kleine wijzigingen niet, maar dit is erg ingrijpend.  

Wij hebben nog tot volgend voorjaar de tijd voor de kavel Penders.  

De brug en de Paardentocht. Als wij daar het water willen hebben dan zal er een brug of 

een verhoogde duiker moeten komen. Anders kun je geen uitwisseling hebben van kleine 

vaartuigen tussen de nieuwe wijk en de rest van het watergebied.  

Waarom meer dan twaalf woningen per hectare? Wij hebben gekozen voor een lichte 

verhoging van het aantal woningen per hectare. Ik heb altijd geroepen: twaalf is ideaal. 

De laatste plannen schuiven op van twaalf naar veertien, vijftien woningen.  

Wij hebben wat meer woningen omdat wij ook een inspanning hebben te verrichten als 

het gaat om goedkopere woningen en ook woningen voor starter en sociale huur.  

De PvdA/GroenLinks-fractie heeft gezegd dat niet twee dezelfde wijken moeten worden 

gebouwd. Daarop ben ik al ingegaan en heb ik een toelichting gegeven.  

De CDA-fractie vraagt waarom niet eerder wordt begonnen met de ontwikkeling van 

Zuid. Dat moet kunnen. Daar moet een aantal investeringen gebeuren, waarvoor we 

moeten reserveren. Er moet planontwikkeling plaatsvinden. Of het helemaal de eindda-

tum moet worden zoals in de structuurvisie is genoemd, is nog de vraag. Laat ik het zo 

zeggen: als de woningbouwontwikkeling in Kraggenburg echt een goede markt blijkt te 

zijn; dus een markt waarnaar veel vraag is in Kraggenburg, dan denk ik dat we sneller 

tot ontwikkeling van de zuidkant moeten komen. 

De VVD spreekt over de sportvelden bereikbaar maken met een tunnel. Daar zit ik een 

streep door. Dat doen we niet. Een brug aan water is geen must, zegt u. We zullen het 

nog kunnen invullen om het wat goedkoper te maken: ze kunnen wel een bootje er in 

leggen, maar ze kunnen er niet meer uit. Het zou een optie zijn, maar het ontkracht de 

ambitie die wij ook in deze wijk hebben. Het moet een gebiedje zijn waar je met kleine 

bootjes, geen grote jachten, moet kunnen komen, ook van buiten. 
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De VVD-fractie, maar ook andere, pleiten voor snelheid. Als je echt grote wijzigingen in-

voert, is de snelheid er even uit. 

De kavel ten zuiden van Penders wordt nu al genoemd. Het risico is dat als we veel ka-

vels noemen, we daaraan straks gebonden zijn. De projectontwikkelaars duiken er als 

haviken op. Laat ik het zo zeggen: het college stelt voor om voor de grotere groep aan 

de westkant te beginnen, om zo snel als het mogelijk is de kavels Penders/Welles te la-

ten ontwikkelen. Het zal zelfrealisatie worden. Als er meer ruimte is voor woningen in 

Kraggenburg dan zullen we verder moeten. Een verdere uitbreiding naar het westen lijkt 

mij minder logisch, maar het zou ook nog kunnen. Je zou ook aan de zuidkant kunnen 

denken.  

Als je Penders gaat inrichten, zoals het plan nu is, of bijvoorbeeld zoals de initiatiefgroep 

heeft gepresenteerd en je gaat dan naar het zuiden met een nieuwe woonwijk, en je gaat 

naar het zuiden toe met een nieuwe woonwijk, dan zul je enige aansluiting via de wijken 

moeten maken. Het zijn stedenbouwkundige hoogstandjes; daaraan waag ik me niet. Het 

zijn wensen die we moeten stellen.  

Ik wil ook nog refereren aan de brief aan Dorpsbelang Kraggenburg. Met mijn woorden: 

Dorpsbelang zegt dat de Hertenweg moet blijven liggen. Dorpsbelang vraagt het college 

zich grondig te beraden over de sportvelden. Ga voor de rest zo snel mogelijk aan de 

gang. 

Wat wij gaan doen wil ik u zeggen. De komende weken zal ik gebruiken om met een aan-

tal bezwaarmakers, mensen die hun zienswijze kenbaar hebben gemaakt, in gesprek te 

gaan. Er liggen ook wat vragen van mensen over uitzicht. We kunnen daaraan niet veel 

doen. Wel gaan we kijken wat de invloed is van de structuurvisie op de stedenbouwkun-

dige situatie, maar vooral op het verkeer. Het komt ook terug bij het bestemmingsplan.  

 

De heer Haagsma: Mag ik nog een vraag stellen? Stel je voor dat wij in al onze wijs-

heid… 

 

Wethouder de heer Schutte: Ik maak een fout. Dorpsbelang heeft gezegd: Hertenweg 

wel verleggen. Ik bedoel dat zoals de Hertenweg nu in het bestemmingsplan staat, zoals 

wij de weg hebben verlegd, zo wil Dorpsbelang deze weg hebben. Het is dus verleggen 

ten opzichte van de huidige situatie.  

 

De heer Haagsma: Als u het er dan toch over heeft, dan schrijft Dorpsbelang ook: voet-

balvelden absoluut niet verplaatsen naar noordzijde Zuiderringweg.  

Ik wil een vraag stellen over iets anders. Stel je voor dat wij in al onze wijsheid van-

avond besluiten om de brug, het water, de verbreding, de verdieping van de Paarden-

tocht, verplaatsen van de voetbalvelden en dergelijke te laten plaatsvinden, om ervoor te 

zorgen dat een ander type wijk wordt gecreëerd. Wij bedenken dan iets voor een kavel 

waarvan u nu al zegt dat het zelfrealisatie zal worden. In mijn ogen betekent het dat als 

straks kavel West door de gemeente wordt ontwikkeld en in de verkoop komt, er op enig 

moment een eigenaar van een kavel aan de port klopt en zegt: mijnheer Schutte, ik wil 

eens met u praten. Wij willen op kavel CX77 – uit mijn hoofd gesproken – iets ontwikke-

len. Hoe reageert u dan op al die barrières die we op dit moment opwerpen? Wie is daar-

voor financieel verantwoordelijk of gaat er een ellenlange procedure volgen over "een 

beetje van de gemeente en een beetje van jezelf" ontstaan? Ik heb het idee dat je met al 

die ontwikkelingen, als je de kosten uit de 6 ha wilt halen, het een onmogelijke zaak is. 

Misschien kunt u daarover helderheid geven.  

 

De heer Voorberg: Een reactie op wat de wethouder naar voren brengt. Eerst over de 

zuidelijke kavel, waarover de heer Haagsma ook sprak.  

De wethouder zegt dat in de visie van het amendement de kavel gelijk zou zijn qua ont-

wikkeling aan die van Kraggenburg-West. Ik denk dat dit zeker niet uit het amendement 

valt af te leiden. We spreken over watergericht wonen. Wat mij betreft dezelfde opper-

vlakte water die in de structuurvisie is bedacht. In onze visie kan deze daarin worden 

aangebracht. Wij willen, zoals de heer Haagsma ook zegt, de vaarverbinding en alles wat 

erom heen hangt, niet ten laste brengen van de relatief kleine kavel.  
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Voor ons kan het woonmilieu totaal anders zijn. Ik denk dat u het een beetje verkeerd 

begrijpt en dat het ook niet zo hoeft.  

U zegt dat het zelfrealisatie wordt. U bent verplicht om binnen een halfjaar na 30 augus-

tus a.s. een bestemmingsplan voor die kavel te maken. Als dan de eigenaar binnenkomt 

en zegt daar te willen gaan bouwen, hoe wilt u hem dan tegenhouden? Kunt u op basis 

van de structuurvisie zeggen: wacht u maar zes jaar, want we moeten eerst de vaarver-

bindingen in orde maken. Het zit een beetje in dezelfde sfeer, maar welk middel heeft u 

om zelfrealisatie op basis van een goedgekeurd bestemmingsplan tegen te houden.  

Vervolgens spreekt u over de proceduretijd. Volgens de visie in het amendement zou de 

structuurvisie totaal anders worden vastgesteld, zo stelt de wethouder. Grote delen van 

de tekst blijven gehandhaafd. Er wordt een aantal dingen uitgehaald, dat met veel stel-

ligheid wordt beweerd en waarvan u zelf zegt – en dat vond ik merkwaardig – dat de 

vaarverbinding oké is; er mag een jachtje of een bootje komen of misschien wel geen 

bevaarbaar water. Als u dat zegt over uw eigen plan en dan komt u bij het amendement 

terecht dat we de vaarverbindingen laten vallen. Ik heb het u horen zeggen: er ligt geen 

vaarwater. Als dat zo is, laat het er dan maar uit. Het hoeft geen problemen te geven.  

Wij hebben inderdaad gekeken naar de Vereniging voor Dorpsbelang. 

 

Wethouder de heer Schutte: Mag ik een vraag stellen? Mijnheer Voorberg, waarom hebt 

u er zo veel belang bij om de vaarverbinding te schrappen?  

 

De heer Voorberg: Ik heb het zojuist verteld. De vraag is: welke zware investeringen 

leg je op zo'n woningbouwkavel? Is er behoefte? Je grijpt nogal in de infrastructuur in.  

Ik heb in de commissie ook gezegd dat op de Paardentocht in zijn huidige vorm bootjes 

kunnen varen. Er kan net een maaiboot door. Als u daar een jacht door wilt laten gaan, 

dan is het hooguit een roeiboot. Ik denk dat u daar realistisch in moet zijn. Als u daarin 

niet realistisch bent, hebt u zo meteen een probleem.  

U zegt wel iets, maar u relateert het zelf al: eerst een jacht, een bootje, misschien is het 

wel geen bevaarbaar water. Dat klopt ook wel. Als je de Paardentocht in de huidige toe-

stand houdt, dan is het snel gebeurd. Bij laag water kun je overlopen.  

Wij willen graag de Vereniging Dorpsbelang daarin tegemoetkomen in de bezwaren. Wij 

denken dat het niet realistisch is. Daarom pleit ik ervoor daarop nog in te gaan. Elke 

structuurvisie die ter visie heeft gelegen en is vastgesteld, gaat ook daarna ter visie. Dan 

kunnen bezwaren worden ingediend tegen de vaststelling of tegen de wijzigingen. Het 

hoeft niet zo ingrijpend te worden gewijzigd, dat we daarvoor bang hoeven te zijn. U 

kunt rustig de tweede tervisietermijn afwachten. Dat is in de normale procedure ook zo.  

Het hoeft geen vertraging te geven.  

 

Wethouder de heer Schutte: Op woorden vangen. Wij hebben een visie ontwikkeld 

waarin water, wonen en eventueel varen aan elkaar verbonden zijn. Wij zullen het ko-

mende jaar een zoektocht doen hoe je het varen en het wonen het beste kunt invullen. 

De gemeente heeft daarbij een zware vinger in de pap, maar ik geloof niet dat ik van 

plan ben om helemaal langs de nieuwe ontwikkelaar te gaan en onze eigen gang te gaan. 

Er komt een overleg met de nieuwe organisatie, het nieuwe bedrijf dat gaat ontwikkelen. 

Wij doen niet zo maar wat. Wij gaan binnen de kaders van de structuurvisie met het be-

drijf daarover praten. 

 

De heer Voorberg: Mag ik toch iets vragen? Binnen de kaders. Is de vaarverbinding, die 

op verschillende plekken wordt genoemd, wel of geen kader. 

 

Wethouder de heer Schutte: Het is een voorlopig kader. 

 

De heer Voorberg: Dus dan bent u eraan gehouden en kunt u niet vrijblijvend overleg 

plegen om te laten vallen. Daarom is de inzet ook': als het niet zo zeker is, haal die eruit. 

 

Wethouder de heer Schutte: Wilt u er met een jacht met een 17 meter hoge mast door-

heen of zijn er andere vaarverbindingen? 
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De heer Voorberg: U hoort het mij toch zeggen. 

 

Wethouder de heer Schutte: U heeft het over een jachtboot. Ik heb het over boten. 

 

De heer Voorberg: U begon zelf met jachten, toen bootjes, roeibootjes. Ik zeg u dat als 

u de Paardentocht niet verbreedt, u er nooit met een jacht doorheen kunt. Dat is niet re-

alistisch.  

 

Wethouder de heer Schutte: U bent een technische waterschapsman. Daaraan heeft u 

gelijk. Als er een jacht doorheen moet van 5 meter breed en de tocht is maar 4 meter, 

dan lukt het niet. Het zijn afwegingen. 

 

De heer Voorberg: Ik heb er onderzoek naar gedaan. De richtlijnen Vaarwegen bevatten 

vier of vijf klassen voor jachten. Ik heb de lichtste genomen; die heeft een diepgang van 

1,10 meter, een breedte van 3,10 meter. Deze heeft een doorvaarthoogte van 2,50 me-

ter nodig. Een dergelijk jacht kan in de tocht niet varen, ook al zouden we het willen. 

 

Wethouder de heer Schutte: Misschien wordt dat dan de limit. Dan wordt de tocht op die 

dimensie uitgegraven.  

 

De heer Voorberg: Dan moet u dat ook zeggen en moet u niet in de reactie zeggen… 

 

Wethouder de heer Schutte: Denkt u dat deze wethouder, zich bezighoudend met de 

structuurvisie, zich precies laat uitleggen of een boot 3 meter of 3,50 meter breed moe-

ten zijn.  

 

De heer Voorberg: Dat begrijp ik, maar dan moet u het ook niet als een echte keiharde 

realiteit, toekomstvisie opnemen. U moet dan zeggen: we bekijken het nog. Zet u dan in 

de structuurvisie: dit wordt nader onderzocht. Dan kan ik ermee leven. 

 

Wethouder de heer Schutte: Het is net als met andere zaken. Wij hebben hier een ambi-

tieuze structuurvisie. U probeert die ambities wat kleiner te maken.  

Als je in dit soort zaken geen ambities hebt, dan kom je straks tot een modderslootje, 

meer niet. 

 

De heer Haagsma: Misschien mag ik een bijdrage leveren. Ik hoor u ook zeggen: de 

vaarweg, hoe groot, hoe breed, hoe diep, gaan we later wel eens onderzoeken. Waarom 

onderzoekt u het niet eerst voordat u het in de structuurvisie opneemt. Anders slaat u 

een modderfiguur, om het zo maar eens te zeggen. U neemt het eerst op en zegt later: 

het lukt helemaal niet.  

 

Wethouder de heer Schutte: Onze stedenbouwkundige heeft, en dat is niet tot het laat-

ste cijfer achter de komma, redelijk nauwkeurig een financiële haalbaarheidanalyse ge-

maakt of een brug, of een vaarverbinding, verbindinkje, hoe je het ook noemen wilt, kan. 

Het antwoord was ja. Dit vraag is volgens mij ook gesteld tijdens een van de bijeenkom-

sten in Kraggenburg.  

 

De heer Voorberg: Een stedenbouwkundige is nog geen nauticus. Laten we het daarbij 

maar houden.  

 

Wethouder de heer Schutte: Dat klopt. Dat bent u. 

 

De heer Voorberg: Dat beweer ik niet. Ik heb alleen gegevens. 

 

Wethouder de heer Schutte: Nog even over de zelfrealisatie. Daarover was een vraag 

gesteld. Hoe gaat zo iets nu? Vergelijk het met de eerstvolgende uitbreiding in Marknes-

se. Daar zit ook een projectontwikkelaar op. Daar ligt nu nog geen bestemmingsplan.  
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Die komt nog. Er is een houtskoolschets, omdat het een spiegelbeeld is van de andere 

fase. Met dat bestemmingsplan gaat de projectontwikkelaar aan de slag. Hij moet binnen 

de bestemmingsplanregels blijven. Dat gaat in Kraggenburg ook gebeuren. Daar wordt 

een bestemmingsplan opgelegd; of het nu een volledig bestemmingsplan is of een be-

stemmingsplan waar we via een andere procedure iets kunnen regelen. De ontwikkelaar 

zal zich aan het bestemmingsplan moeten houden. Als een vaarverbinding is geprojec-

teerd, dan moet hij het ook zo in het bestemmingsplan doen.  

 

De heer Voorberg: Kunt u een projectontwikkelaar, die op basis van een door de ge-

meente goedgekeurd bestemmingsplan gaat bouwen, ook zes jaar ophouden? Kunt u 

hem tegenhouden, omdat we met Kraggenburg-West bezig zijn?  

 

Wethouder de heer Schutte: Of wij hem willen ophouden weet ik niet. Voordat alles in 

kannen en kruiken is en voordat deze man aan het bouwen is, zijn we een aantal jaren 

verder.  

Ik wil best onderzoeken hoe lang dit duurt, maar ophouden vind ik een verkeerd woord. 

  

De heer Voorberg: In de structuurvisie zegt u dat de vaarverbinding enz. zo veel tijd 

kost en we gaan West bouwen. Zuid kan veel later komen. Zes jaar na start van West 

kan Zuid een keer komen. Ik denk dat het een te absolute uitspraak is. Vandaar dat wij 

voorstellen om het flexibeler te maken en wat u nu zegt: het bestemmingsplan van Zuid 

tot ontwikkeling laten komen. Door zelfrealisatie wie dan ook de gelegenheid geven om 

dit tot ontwikkeling te brengen. 

 

Wethouder de heer Schutte: Ik heb toch niet anders gezegd? Of het nu nog een jaar 

duurt of vier jaar, vijf jaar, dat kan ik zo niet inschatten. Volgens mij praten we nu gelijk.  

 

De heer Voorberg: In de structuurvisie wordt gesteld dat zes jaar na West Zuid tot ont-

wikkeling komt. Waarom moet dat er in staan? 

 

Wethouder de heer Schutte: Ik heb wel eens eerder aangegeven, dat als alles heel 

voortvarend gaat en we voldoende ontwikkelingstijd hebben gehad, dan zul je na West 

sneller genoodzaakt om verder te bouwen op andere kavels. Dus ook op kavel Zuid (ka-

vel Penders). 

 

De heer Voorberg: Het is allemaal "als … indien".  

 

Wethouder de heer Schutte: Laat een ding duidelijk zijn. Eén ding is duidelijk: op kavel 

Penders zal worden gebouwd. Dat is geen vraag meer. Het heeft in de tijdvolgorde een 

andere plek. Wij proberen daarop aan te sturen. Als de projectontwikkelaar supersnel wil, 

dan zullen we daarover weer een discussie krijgen.  

 

De heer Bakker: Mijnheer Voorberg, er staat toch dat het een prognose is, die in de cij-

fers is opgenomen. Het gaat niet om harde cijfers.  

 

De heer Voorberg: Ik wil aanhalen wat in de structuurvisie staat: "Het woongebied 

Kraggenburg-Zuid zal vanaf 2015 in de woningbehoefte voorzien, hetgeen betekent dat 

de planontwikkeling pas over een jaar of zes een aanvang zal nemen. Op dat moment zal 

meer gedetailleerd…"  

 

De heer Bakker: Dat is gebaseerd op pagina 10 en daar staat een prognose, die is geba-

seerd op een normaal bouwtempo. 

 

De heer Voorberg: Dan is het weer volgtijdelijk. Ik probeer aan te geven dat als we een 

bestemmingsplan hebben de realisatie kan plaatsvinden. Het hoeft niet zo te zijn zoals 

het in de structuurvisie staat.  
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De voorzitter: Ik stel voor dat we proberen weer naar de hoofdlijn te gaan. Hoeveel 

vragen moeten er nog beantwoord worden voordat wij kunnen concluderen? 

 

De heer Haagsma: Ik denk dat het een herhaling van de vraag is. Op welke vierkante 

meters gaat de meerprijs van de brug, de vaarverbinding, het verplaatsen van de sport-

velden drukken? Drukt de meerprijs op de 6 ha of is de gemeente daarvoor de geldschie-

ter?  

 

De voorzitter: Kan de heer Schutte daarover iets zeggen? 

 

Wethouder de heer Schutte: Wij hebben nog niet een afgeronde grondprijsbenadering. 

Bovenwijkse voorzieningen zullen rusten op de bestemmingsplannen waarover het gaat.  

 

De heer Haagsma: Op de ene kavel of op beide kavels?  

 

Wethouder de heer Schutte: Ik denk dat Kraggenburg baat heeft bij beide kavels en de 

ontwikkeling over en weer. West heeft baat bij Zuid en Zuid heeft baat bij West. We zul-

len daarvoor een soort verdeelsleutel vinden. We moeten niet denken dat het schokken-

de prijzen zijn.  

 

De heer Haagsma: Voor de burg en de vaarverbinding… 

 

Wethouder de heer Schutte: Als je naar de brug kijkt, dan is die heel duur, maar als je 

kijkt naar de te verkopen vierkante meters, valt het mee.  

Laten we helder zijn, de toekomstige bewoners van de zuidelijke kavel zullen verreweg 

de meeste baat hebben bij de bovenwijkse voorziening als het gaat om water.  

Die voorzieningen zullen duidelijk gaan drukken op ook die kavels. Wat wij kunnen toe 

leiden, omdat iedereen er voordeel van heeft, wordt een sleutel die we nog moeten uit-

zoeken.  

 

De voorzitter: Ik stel voor dat we naar besluitvorming toegaan. Zijn er nog dringende 

vragen die pertinent moeten worden gesteld?  

 

De heer Suelmann: Ik wil nog een opmerking maken, als het mag. Het gaat om de 250 

woningen. De heer Voorberg zal zich realiseren dat als beide kavels tegelijkertijd worden 

aangepakt en het gaat over hetzelfde type woningen, op beide kavels zo veel jaar langer 

sprake is van een bouwput. Ik kan me voorstellen dat niemand daarop zit te wachten.  

 

De heer Voorberg: Ik heb aangegeven dat ik differentiatie zie, net zoals het college, in 

beide kavels. Als er geen vaarverbinding is, is het nog wel een watergerichte wijk, met 

evenveel open water als het college zich voorstelt. Alleen de sportvelden blijven in onze 

visie liggen. Er kunnen misschien alleen lokaal wat bootjes varen. Er is geen vaarverbin-

ding. Het is absoluut verschillend.  

 

De voorzitter: Ik stel aan de orde het voorstel, zoals het er ligt, en het ingediende 

amendement. Sommige fracties hebben gesteld: ik steun het amendement niet of het 

collegevoorstel niet. Ik heb geen overzicht. Volgens mij maakten CDA en VVD een voor-

behoud bij het collegevoorstel. Is dat zo of is het niet zo?  

Laat ik het anders zeggen. Nu is het collegevoorstel of het amendement aan de orde en 

geen amendement op het amendement. Dat is niet ingediend. Ter voorkoming van mis-

verstand stel ik dit zo duidelijk.  

Aan de orde is nu de stemming over het voorstel van het college.  

 

De heer Voorberg: Ik wil een korte schorsing aanvragen.  

 

De voorzitter: Ik schors de vergadering.  
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Schorsing 

 

De voorzitter: Ik heropen de vergadering. Wil degene die de schorsing heeft aange-

vraagd een mededeling doen? 

 

De heer Voorberg: Wij hebben ons beraden. De antwoorden van de wethouder zouden 

ons kunnen brengen tot het aanpassen van het amendement.  

Wij willen het amendement overeind houden, omdat wij door de beantwoording door de 

wethouder er niet van overtuigd zijn, dat de structuurvisie een goede basis is voor de 

ontwikkeling van Kraggenburg. Ook niet voor de ontwikkeling van de beide kavels en de 

vaarverbinding. U kent onze argumenten. We willen het amendement in stemming bren-

gen. 

 

De voorzitter: Er zijn twee voorstellen over hetzelfde onderwerp. Het meest verstrek-

kende komt het eerst aan de orde. Ik breng eerst het amendement in stemming.  

 

Mevrouw Geluk: Ik ben heel lang stil geweest, zou ik nog een inbreng mogen geven na-

mens de VVD-fractie? 

 

De voorzitter: Als het kort kan en de duidelijkheid vergroot?  

 

Mevrouw Geluk: Misschien wel. De wethouder heeft veel dingen toegezegd, zowel in de 

commissie als nu, als het gaat om een zoekrichting voor de sportvelden, zodat ze moge-

lijk verlegd kunnen worden. Het industrieterrein dat eventueel kan worden uitgebreid. De 

snelheid in de ontwikkeling van de beide plannen. Zo snel mogelijk gaan bouwen op de 

kavel Penders. Verder ontwikkelen in de richting van de kavel ten zuiden daarvan, de ka-

vel Jansen. Gaan praten met de bezwaarmakers ten aanzien van de verlegging van de 

Hertenweg.  

Wat blijft is het vaarwater dat ook water zou kunnen zijn en de brug. Het voorstel aan de 

wethouder is of hij ermee zou kunnen leven – de ChristenUnie/SGP heeft een groot 

amendement; wij hebben mogelijk een heel klein amendement dat we niet op schrift wil-

len stellen, maar willen voorleggen aan de wethouder – als we 'vaar' tussen haakjes zet-

ten en de mogelijkheid geven technisch te onderzoeken hoe het in de toekomst kan wor-

den.  

Zou het college daarmee kunnen leven, dan zouden wij met uw voorstel kunnen leven. 

 

De voorzitter: Ik neem aan dat de vraag voor het wel of niet ondersteunen van het 

amendement relevant is.  

 

Wethouder de heer Schutte: Ik denk dat ik namens het college durf te stellen dat wij die 

nuance willen aanbrengen. De zoektocht blijft overeind. Ik denk dat we ons dan op een 

goede manier uiten en aangeven als we 'vaar' tussen haakjes zetten. 

 

De heer Bakker: Op pagina 10 van het voorstel staat 'vaar' heel nadrukkelijk tussen 

haakjes. Ik begrijp het probleem niet.  

 

De heer Haagsma: Eigenlijk ben ik heel nieuwsgierig en dat zou ik van de VVD-fractie 

willen weten: na een halfjaar discussies, bijeenkomsten, enz. is het enige wat de VVD 

nog wil: twee haakjes in de tekst. Dat vind ik voor een VVD-fractie toch wel minimaal.  

 

Mevrouw Geluk: Nou, als u dan ziet wat we hebben binnengehaald. Wij zijn soms inder-

daad heel snel tevreden, maar ik heb alle punten genoemd waarop we een goed en posi-

tief antwoord van het college hebben gekregen. Ik ga die niet nog een keer herhalen. Ze 

kunnen teruggelezen worden in de notulen. Het zijn zes punten, alleen het vaarwater 

bleef over. Laat ons dan gelukkig zijn met twee haakjes, die er misschien ergens al in 

stonden. Misschien mogen ze wat dikker of mooier. Het zijn twee haakjes. Daarom kun-

nen wij instemmen met het collegevoorstel.  
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De voorzitter: Wie het kleine niet eert is het grote niet weerd.  

Ik breng allereerst het amendement van de ChristenUnie/SGP in stemming. Als hiervoor 

een meerderheid bestaat, komen we niet toe aan het voorstel van het college. 

 

De heer Lammers: Wij zijn voor het amendement. 

 

De heer Haagsma: Wij zijn voor het amendement. We voorzien ook dat er grote pro-

blemen zullen ontstaan, misschien niet alleen in Kraggenburg als we de structuurvisie op 

deze manier aannemen. 

 

Mevrouw Geluk: Wij zijn tegen. 

 

De heer Suelmann: Tegen.  

 

De heer Bakker: Tegen. 

 

De heer Van de Belt: Voor.  

 

De heer Voorberg: Het is duidelijk dat we voor het amendement zijn. 

 

Voor het amendement stemmen de leden van de fracties van ONS, Politieke Unie, Fractie 

Van de Belt en ChristenUnie/SGP. Tegen het amendement stemmen de leden van de 

fracties van VVD, CDA en PvdA/GroenLinks. Het amendement is hiermee verworpen.  

 

De voorzitter: Ik breng het voorstel van het college in stemming, omdat ik me kan 

voorstellen dat voorstemmers voor het amendement voor het collegevoorstel stemmen.  

 

De heer Lammers: Helaas kunnen we niet voor het voorstel van het college zijn, omdat 

onze wensen niet gerealiseerd zijn door het niet aannemen van het amendement.  

 

De heer Haagsma: Tegen. 

 

Mevrouw Geluk: Voor. 

 

De heer Suelmann: Voor. 

 

De heer Bakker: Voor. 

 

De heer Van de Belt: Tegen. 

 

De heer Voorberg: Onze fractie is tegen het voorstel van het college.  

 

Voor het voorstel stemmen de leden van de fracties van VVD, CDA en PvdA/GroenLinks. 

Tegen het voorstel stemmen de leden van de fracties van ONS, Politieke Unie, Fractie 

Van de Belt en ChristenUnie/SGP. Het voorstel is hiermee aangenomen.  

 

 4. Ontwerpbestemmingsplan Kraggenburg-West 

 

De voorzitter: Er is een aantal voorbehouden gemaakt in verband met het initiatiefvoor-

stel. Welke fractie wil hierover het woord?  

 

De heer Voorberg: Mijnheer de Voorzitter. Wij hebben dit bestemmingsplan al eerder 

besproken, nog niet zo lang geleden. Nu wij het over de structuurvisie hebben gehad is al 

een beetje duidelijk geworden, dat hier voor ons ook wat problemen liggen.  

Wij stellen voorop dat onze fractie absoluut geen vertraging wenst in de woningbouw in 

Kraggenburg en wij daarom ten aanzien van het bestemmingsplan Kraggenburg-West 

niet stellen dat we daarop helemaal tegen zijn, maar we hebben wel wat vragen.  
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De vragen hebben vooral betrekking op de verlegging van de Hertenweg. Wij vragen ons 

af of het inderdaad noodzakelijk is. Als je de plankaart bekijkt dan zeg je: het is duide-

lijk. Er zijn woningen gesitueerd; de Hertenweg zou verlegd moeten worden. Er zijn ook 

heel wat bezwaren tegen de verlegging van de Hertenweg. Vanuit de oorspronkelijke vi-

sie op het dorp, denken wij dat de weg het beste kan blijven liggen.  

Ook denken wij dat een aantal bezwaren is verbonden aan het verleggen van de Herten-

weg. Wij hebben gezien dat er bezwaren zijn van aanwonenden. Het zou goed zijn als 

hier inderdaad zo min mogelijk vertraging ontstaat. Het betekent dat wij het voorstel 

doen om een deel van het bestemmingsplan van de plankaart te halen en het niet vast te 

stellen. We vragen het college daarvoor een nieuwe stedenbouwkundige visie te ontwik-

kelen. Die visie kan wellicht de tweedeling van het dorp, die ontstaat – ook al is het col-

lege van mening dat de tweedeling wordt voorkomen door de verlegging van de Herten-

weg – beter kan oplossen. Wij stellen voor dat deel eruit te halen en het bestemmings-

plan voor de rest gewijzigd vast te stellen. Dat betekent dat geen vertraging ontstaat. 

Het bestemmingsplan is in procedure en kan na gewijzigde vaststelling verder. Wij den-

ken dat de strook eruit moet worden gehaald. U krijgt allemaal daarvan een tekening. 

We hebben dan meer tijd om over dit onderdeel beter na te denken en daarvoor een 

goede oplossing te bedenken. Het heeft ook wel gevolgen voor de exploitatie. De heer 

Haagsma heeft al iets gezegd over woningdichtheden. De Vereniging Dorpsbelang zegt 

dit ook. In Kraggenburg-West is een hoge woningdichtheid, die best iets omlaag kan. Met 

zelfs nog een hogere woningdichtheid – ik heb het uitgerekend: als u de Hertenweg eruit 

haalt komt u op dertien woningen per hectare – die voldoende is om een goede exploita-

tie te krijgen. Wij stellen voor om de Hertenweg en omgeving, zoals aangegeven op de 

plankaart, niet in het bestemmingsplan op te nemen en aan het college te vragen om de-

ze strook op stedenbouwkundige wijze in te vullen, op een manier die minder bezwaren 

geeft, zowel aan de cultuurhistorische opzet van Kraggenburg als aan de bezwaren te-

gemoet komt.  

 

Amendement nr. 4, ingediend door de ChristenUnie/SGP 

Gewijzigde vaststelling bestemmingsplan Kraggenburg-West 2006 

 

"De raad van de gemeente Noordoostpolder, in vergadering bijeen op 28 juni 2007; 

 

overwegende dat: 

- in het bestemmingsplan Kraggenburg-West 2006 de verlegging van de Hertenweg is 

opgenomen; 

- in het bestemmingsplan een relatief hoge woningdichtheid voorkomt; 

- er derhalve ruimte aanwezig is om de Hertenweg intact te laten en een andere ste-

denbouwkundige inrichting in de strook ter weerszijden van de bestaande Hertenweg 

te ontwerpen; 

- bij het handhaven van de Hertenweg veel nadelen die verbonden zijn aan het be-

stemmingsplan Kraggenburg-West 2006 vervallen; 

- de woningbouw in Kraggenburg geen vertraging mag ondervinden; 

- een gewijzigde vaststelling geen procedurele vertraging behoeft te betekenen; 

 

besluit: 

a. de beschrijvende tekst van het bestemmingsplan Kraggenburg-West 2006 te wijzi-

gen in die zin dat alle passages die betrekking hebben op het verleggen van de Her-

tenweg vervallen; 

b. op de plankaart een strook grond aan de westzijde van het bestemmingsplan niet in 

het bestemmingsplan op te nemen; 

c. de aanduiding van deze strook nader in rood aan te geven op de plankaart die bij dit 

besluit behoort; 

d. het college op te dragen voor de hiervoor genoemde strook een nieuwe inrichting te 

ontwerpen en ter goedkeuring aan te bieden aan de raad; 

e. een nieuwe economische paragraaf op te stellen van het gewijzigde bestemmings-

plan Kraggenburg-West 2006." 
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De heer Van de Belt: Mijnheer de Voorzitter. Ik ben het volledig met de Christen-

Unie/SGP eens. Er zullen dusdanig veel bezwaren worden ingediend, dat het een oeverlo-

ze lange periode wordt. Er is maar één mogelijkheid om Kraggenburg zo snel mogelijk 

van woningen te voorzien, door de Hertenweg te laten zoals deze nu is.  

 

De heer Bakker: Het ziet ernaar uit dat de planvorming Kraggenburg en Kraggenburg-

West weer opnieuw moet gaan als het aan de ChristenUnie/SGP en fractie Van de Belt – 

en misschien nog andere fracties – ligt als het gaat om het wel of niet verleggen van de 

Hertenweg.  

Ik denk dat het college in het bestemmingsplan en in de voorbereiding daarop nadrukke-

lijk heeft aangegeven waarom het de keuze is de Hertenweg te verleggen. Het is niet zo 

zeer om daar per se een 30km-weg van te maken en daarom chicanes aan te brengen. 

Nee, er zit een stedenbouwkundige visie achter. Dat wil zeggen dat de twee wijken – de 

nieuwe wijk en het bestaande dorp – in cultuurhistorisch perspectief zo goed mogelijk op 

elkaar moeten aasluiten. Het is dan in stedenbouwkundig opzicht dan niet wenselijk om 

de bebouwing te ver uit elkaar te laten liggen. Er ontstaat dan een soort tweedeling in 

het dorp. Als politiek zouden we dat niet moeten willen. 

Dat er bezwaarmakenden zijn is begrijpelijk, omdat mensen die worden aangetast in hun 

directe woonomgeving er altijd terecht naar kijken: wat is de betekenis daarvan voor 

mij? Vervolgens kunnen ze zeggen er in woongenot op achteruit te gaan en dus bezwaar 

hebben. Dat is een begrijpelijke reactie. Of het een voor ons terechte reactie is, waaraan 

we volledig tegemoet moeten komen, omdat anders de procedure lang zal duren, is een 

afweging die door iedere politieke groepering zelf moet worden gemaakt. Wij denken dat 

het in het belang is van de toekomst van Kraggenburg en deze wijk, dat we die stap om 

aan bezwaarmakenden tegemoet te komen, niet moeten nemen. Als de Christen-

Unie/SGP nu komt met het voorstel om een stukje uit het plan te snijden en daarop ver-

volgens een nieuwe visie te laten maken, klinkt bij mij als: we hebben een auto, laten we 

er twee wielen onderuit halen. Je mag wel op vakantie en je ziet maar hoe je terugkomt. 

Dat is in onze beleving een onzinnig voorstel. Wij kunnen daarmee absoluut niet uit de 

voeten. 

 

De heer Lammers: Mag ik de heer Bakker een vraag stellen? Ik probeer hem te begrij-

pen als hij het woord cultuurhistorisch in de arena brengt. Juist vanuit dat oogpunt vindt 

u het toelaatbaar, dat de Hertenweg wel verlegd zou mogen worden. Ik begrijp niet, dat 

als u het woord cultuurhistorisch gebruikt en u legt een relatie met de Hertenweg, zoals 

die oorspronkelijk is aangelegd en deel uitmaakt van de vorming Kraggenburg, u zegt: 

verleg de weg maar, want dat is cultuurhistorisch. 

 

De heer Bakker: We hebben het niet over het verleggen van de Hertenweg zonder 

meer. Nee, we hebben het over het verder ontwikkelen van een dorp. Als we dan kijken 

hoe we de ontwikkeling het beste kunnen laten plaatsvinden, met respect voor de cul-

tuurhistorische omgeving, dan is het verleggen van de Hertenweg daarvoor een nood-

zaak. Kort geleden hebben we een discussie gehad over het bestemmingsplan Buitenge-

bied, over de historie daarvan en hoe we daarmee moeten omgaan. Dat wil natuurlijk 

niet zeggen, dat bij het hebben van respect voor de historie, alles op slot wordt gezet.  

Dat kan in deze situatie ook niet het geval zijn. De ontwikkeling van Kraggenburg vraagt 

in onze beleving een nieuwe uitbreiding. De nieuwe uitbreiding mag niet te los komen 

van de rest; deze moet worden ingebed in de totale structuur. In onze visie is het ver-

leggen van de Hertenweg daarvan een onderdeel. 

 

De heer Lammers: Begrijp ik dan, mijnheer Bakker, dat u de mogelijke bezwaren van 

aanwonenden eigenlijk voor uzelf seponeert, omdat u denkt: daar moeten we dan maar 

overheen stappen? Kunt u niet meegaan om het college te vragen na te gaan of tot een 

oplossing kan worden gekomen, zodat tot een gewijzigde vaststelling van het bestem-

mingsplan wordt gekomen. Dat zou positief zijn. 
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De heer Bakker: Het college heeft, bij monde van de heer Schutte, al aangegeven dat 

het in ieder geval in gesprek zal gaan met betrokkene. Ik kan me niet voorstellen dat het 

tot een wijziging van het bestemmingsplan zal leiden. Als dat het geval zou zijn, dan had 

het college op dit moment niet met het voorstel bij ons geweest. Het college had het dan 

vastgehouden, omdat het eerst het gesprek met bewoners wil afwachten. Anders had het 

college dit al gedaan in de beantwoording van de zienswijzen. Het college heeft ons een 

voorstel gedaan. We hebben alle zienswijzen kunnen zien. We hebben ook alle reacties 

van het college kunnen zien. Wij zijn van mening dat de reacties van het college daarin 

adequaat zijn. 

Ik heb in het begin van mijn betoog gezegd, dat wij begrijpen dat mensen bezwaren 

hebben, omdat ze in hun privésituatie het idee hebben dat ze erop achteruitgaan. Mis-

schien is dat ook wel zo. Als het zo is, dan zijn er ook procedures voor waarop ze een be-

roep kunnen doen. Als de waarde van hun woning achteruitgaat omdat wij als gemeente 

een nieuw bestemmingsplan neerleggen, dan kunnen zij een beroep doen op een ver-

goeding voor de waardevermindering. Dat zijn vaste procedures. Dat recht wil ik nie-

mand ontzeggen.  

Namens de fractie PvdA/GroenLinks zeg ik: we moeten het algemeen belang – de ont-

wikkeling van Kraggenburg – in de gaten houden. We moeten de individuele belangen 

daarin meewegen. Onze afweging is dat dit plan en goede uitbreiding van Kraggenburg 

betekent. Dat mensen helaas, op individueel niveau daartegen bezwaren hebben of hin-

der ondervinden, is de consequentie die we moeten nemen.  

 

De heer Suelmann: Mijnheer de Voorzitter. Wij zijn het eens met de opvatting van de 

heer Bakker. Ik wil er twee punten aan toevoegen. In de commissievergadering is ook 

gesproken over de planschade, die zou kunnen ontstaan bij Meijs, vanwege geluidsover-

last. Wij vragen het college daarnaar kritisch te kijken en het geluid tot een minimum te 

beperken.  

In onze fractievergadering hebben we een inspreker gehad, namens de familie Baart van 

de Gerrit Klokstraat. Het gaat dan over de Hertenweg, over de bocht daarin. De familie is 

bang dat door de bocht in het donker de autolichten in de ramen zullen schijnen. De 

vraag aan het college is om daarnaar kritisch te kijken. Het is een technische zaak. Het 

lijkt me inderdaad niet prettig als je iedere keer last hebt van autolichten in je woonka-

mer.  

 

Mevrouw Geluk: Mijnheer de Voorzitter. Geen bestemmingsplanwijziging zonder teleur-

gestelden. Dat zien we vanavond ook weer. Veel bezwaren, soms op emoties gebaseerd, 

sommige bezwaren terecht, sommige bezwaren gehonoreerd door het college, maar nog 

zijn er mensen die bepaald niet blij zijn met het nieuwe bestemmingsplan Kraggenburg-

West. Als ik in de Klokstraat zou wonen, zou ik er ook niet vrolijk van worden. De  

Hertenweg wordt verlegd, een knik er in, knik eruit. Wil het college er nog eens naar kij-

ken? Wat zijn de consequenties daarvan? Komt er een rij huizen op de plek waar nu de 

volkstuinen staan, of wordt de prijs van de grond in de nieuwe wijk hoger? Zijn er nog 

meer risico's? We willen eerst het antwoord van het college horen. 

We kunnen natuurlijk nooit iedereen tevreden stellen, maar we kunnen wel proberen de-

ze bezwaren eruit te halen, juist omdat deze belanghebbenden kunnen doorgaan tot aan 

de Raad van State.  

Voor de rest: heel veel plezier en geluk met deze nieuwe wijk. Wij hopen dat er mooie 

architectuur in komt. Geen twaalf-in-een-dozijnwijk. Daarvoor hoeft je niet naar  

Kraggenburg; dan ga je maar ergens anders heen. Misschien is het een idee om de we-

gen te vernoemen naar bomen, omdat Kraggenburg een bosrijk dorp is.  

 

De heer Haagsma: Mijnheer de Voorzitter. Veel dingen zijn gezegd. Kraggenburg is toe 

aan woningbouw. Niemand van ons zal dat ontkennen. De discussie die vanavond moet 

worden gevoerd, gaat iets verder dan "wil het college er nog eens naar kijken".  

Je moet je afvragen wat de snelste manier is om Kraggenburg van woningen te voorzien.  
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Betekent het dat we als gemeenteraad het voorliggende plan moeten doordrammen en 

daarna de verantwoordelijkheid leggen bij burgers, die al een zienswijze hebben inge-

diend? Of hebben we ook de taak te zoeken naar maatschappelijk draagvlak, zonder dat 

daarmee de planologische ontwikkeling geweld wordt aangedaan. In dit geval is er een 

groot aantal reacties binnengekomen. Alle reacties kunnen niet tot de Raad van State 

doorgaan, omdat alleen mensen die zakelijk betrokken zijn de procedure verder kunnen 

doorvoeren. Het aantal neemt dus snel af. Het wil niet zeggen dat daarmee snelheid in 

het plan komt. De vraag is op welke manier je de broodnodige snelheid wel in het plan 

kunt houden. Voor de Politieke Unie betekent het dan dat we, net als andere partijen, het 

college vragen om niet alleen naar een aantal zaken te kijken, maar er ook daadwerkelijk 

iets aan te doen. Het tracé van de Hertenweg is genoemd. De bebouwingsdichtheid is 

ook genoemd. Het bevreemdt de Politieke Unie dat het college voorstelt om vooruitlo-

pend op de discussie in de raad al te werken met een voorstel van een hogere grondprijs. 

Het staat in het bestemmingsplan. Voor Bant wil het college het voorstellen. We hebben 

daarover nog geen politieke discussie gevoerd. Toch rekent het college zich daarmee al 

rijk. Is dat verstandig?  

Een punt dat nog niet zo veel aan de orde is geweest is de rotonde. Ik denk dat het heel 

verstandig is het gebied te ontsluiten met een rotonde. Deze is voor het plan onmisbaar. 

In de commissie hebben we gezegd: doe geen gemeentelijke investering in een provinci-

ale aangelegenheid. U was nog in onderhandeling. Misschien bent u inmiddels in de on-

derhandelingen een stap verder gekomen: wie gaat het betalen? We hebben via de pers 

kunnen vernemen dat een eigenaar van een stuk bedrijventerrein dacht dat een bouw-

vergunning voor een woning was verkregen. Als Politieke Unie vinden we het prachtig als 

het om bepaalde gedeelten gaat. Echter, er schijnen wat hobbels in de rotonde te liggen. 

Dat lijkt me niet zo geslaagd. College, slaagt u erin om dat probleem op te lossen? 

Als laatste vraag de volgende. Wethouder Schutte zegt dat hij, als het bestemmingsplan 

is vastgesteld, met een aantal mensen gaat praten. Wat kunt u die mensen dan bieden? 

Het plan is dan toch al aangenomen?  

De heer Van der Est wil meegaan om te luisteren, begrijp ik. Dat doen de mensen al een 

halfjaar. Wat kunt u hen nog bieden?  

 

De heer Lammers: Hetzelfde wat de VVD-fractie en de Politieke Unie stellen, geldt ook 

voor ONS. Er zal uiteindelijk snel moeten worden gebouwd in Kraggenburg-West. Dat is 

voor iedereen duidelijk. De behoeftevraag is duidelijk. Wij ondersteunen dit van harte. 

De vaststelling van het bestemmingsplan geeft, gehoord hebbende de bezwaren de afge-

lopen tijd, onzes inziens enige basis om te kijken naar het vasthouden aan de Hertenweg 

in de huidige situatie. 

Mijn fractie wil ook weten welke ruimte dit college nog heeft om eventueel met de indie-

ners van bezwaren tot overeenstemming te kunnen komen.  

Dan kom je op de slotvraag, die ook de Politieke Unie stelt: wat is het risico van het 

vaststellen van het bestemmingsplan. Als het college de vragen onbevredigend beant-

woordt blijft de enige optie over dat we met een gewijzigd bestemmingsplan moeten ko-

men. Ik wil van het college weten in hoeverre het de deur op slot heeft staan voor even-

tuele mutaties betrekking hebbende op dit plan en met name het niet verleggen van de 

Hertenweg.  

 

Wethouder de heer Schutte: Mijnheer de Voorzitter. Ik begin maar van voren af aan en 

probeer alle opmerkingen mee te nemen en uit te leggen.  

Ik ben geen voorstander van het amendement van ChristenUnie/SGP – een stukje uit het 

bestemmingsplan knippen: Hertenweg en volkstuinen en dan bekijken wat we ermee 

doen. Wij hebben een reden om de Hertenweg te verleggen ten opzichte van de feitelijke 

situatie nu. De belangrijkste reden is dat wij de nieuwe wijk willen laten aansluiten bij de 

bestaande kern. Als wij de Hertenweg rechtdoor willen laten lopen, dan moeten we deze 

volgooien met drempels en chicanes, omdat het anders een racebaan wordt. De weg 

krijgt anders nooit het karakter van een wijkweg. Een wijk waar kinderen spelen, mensen 

over straat fietsen, oversteken.  
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De belangrijkste reden om de weg te verleggen heeft te maken met verkeer en ruimtelij-

ke ordening, dat wil zeggen dat we de weg willen laten aansluiten.  

Als je de liniaal erbij legt en zegt: stel voor dat je de 20 meter niet verlegt, dan betekent 

het dat de afstand van voordeur tot voordeur ongeveer 70 meter is. Met de verlegging 

wordt het 50 meter. Er zijn weinig mensen in een wijk of dorp in Noordoostpolder, die 

een afstand hebben tot hun buurman van 50 meter. Het is een riante afstand. 

Je kunt je afvragen of de volkstuinen momenteel nog wel zo'n riant uitzicht bieden. Dat 

laat ik maar in het midden. 

De invulling van de wadi – het wordt ook een stukje waterberging – steekt heel nauw. Ik 

denk dat we met de aankleding van de wadi, in samenspraak met de bewoners, veel kou 

uit de lucht kunnen halen. Dit was even tussendoor. 

Nu nog over het uitstel. Wat denkt u raad, als wij zeggen dit deel uit het bestemmings-

plan te halen, denkt u dan dat de mensen gerust zijn? Over een jaar gaan we het be-

stemmingsplan voor dit stuk alsnog vaststellen; mensen weten nu niet waaraan ze dan 

toe zijn. Argwaan blijft aanwezig.  

Ik blijf er ook bij dat de verlegging van de weg stedenbouwkundig gezien niet uit het 

plan moet worden gehaald, omdat we voor 99% terugkomen bij het oude. Het zou een 

klein beetje volksverlakkerij zijn. Dat wil ik de mensen niet aandoen. 

Als we het gebied uit het bestemmingsplan halen en we laten het volkstuinen, dan be-

sparen we een klein bedrag voor het niet hoeven verleggen van de volkstuinen. Echter, 

we zijn wel meer dan dertig woningen kwijt. We moeten ons afvragen of we dat wel wil-

len. We moeten ons ook realiseren, dat als we een wijk aan de buitenkant van een dorp 

of stad gaan uitbreiden, mensen die aan die buitenkant wonen altijd bezwaar zullen heb-

ben. Of ze naar de Raad van State gaan is wat anders. Ik heb het bijna nooit anders 

meegemaakt, ook voor mijn wethouderschap. Mensen vonden het jammer als er wonin-

gen voor hun huis komen, terwijl ze eerst over de landerijen uitkeken. We moeten ons 

realiseren dat dit zo is. Ik ga aan deze mensen uitleggen, dat het aardige aan dit plan is 

dat sprake is van een buffer van 50 meter. We gaan die in overleg met de burgers goed 

invullen. Dat zeg ik u toe.  

De gemeente Noordoostpolder is de veroorzaker van de planschade en is gehouden de 

planschade te betalen. We zijn al in gesprek met de familie Meijs van het fruitteeltbedrijf 

aan de zuidkant. Volgende week zal een gesprek plaatsvinden. Wij hebben de plicht om 

te kijken wat technische maatregelen zijn, enerzijds aan de kant van de wijk, met 

grondwallen en beplanting, anderzijds technische aanpassingen aan de koelinstallatie van 

het bedrijf. We gaan daarover met deze familie praten.  

De familie Baart zegt: bij de chicanes heb je lichtinval. Wij gaan ook met deze familie 

praten hoe we met de inrichting van de beplanting en de weg iets minder scherp maken 

of iets scherper, de lichtinval kunnen beperken. Ik garandeer niet dat we het oplossen. 

Wat kun je bereiken met praten? Ik heb twee dingen genoemd die je kunt bereiken. Er 

zijn ook klachten, zienswijzen, gekomen uit het dorp zelf. Die hebben te maken met ver-

keersstromen. We hebben het niet helemaal in beeld, maar we gaan daarover ook met 

de mensen zelf spreken wat zij goede oplossingen vinden. Het zou kunnen betekenen dat 

sommige straten eenrichtingverkeer worden of van een drempel worden voorzien of mis-

schien een parkeerplaats minder krijgen. We moeten dat bekijken. 

Het breder maken van de wegen geeft een geweldige doorstroming, maar er wordt vaak 

wel harder gereden dan 70 km.  

De grondprijs. Dat is een andere discussie. Wij hebben een onderzoek gedaan naar 

grondprijsverschillen tussen de dorpen en Emmeloord. Daarbij zijn ook twee grotere dor-

pen, Ens en Marknesse, genoemd. De vraag was of de grondprijsverschillen wel reëel 

zijn? Moeten we daaraan nog langer vasthouden? Het college in wording heeft zich de 

vraag gesteld. Er ligt hier een rapport, dat nog ter bespreking bij u komt.  

Doordrammen of niet. Ik vind het geen doordrammen. Ik vind het een volstrekt verkeer-

de betiteling. Als je mensen in het harnas wilt jagen, dan moet je dat zeggen. Wij moe-

ten wel onze visie met verve verdedigen. Als wij dat kunnen koppelen aan een aantal 

wijzigingen, lichte aanpassingen, dan kunnen we elkaar vinden. 

Wie betaalt de rotonde? Daar ben ik nog niet over uit. Het is een onderhandeling die we 

nog ingaan.  
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Dat bij een bedrijf van de overkant van de beoogde rotonde een beoogde woning staat 

geeft wat problemen. Het staat los van dit onderwerp. Ook zonder rotonde wordt het een 

probleem.  

ONS vraagt of er nog ruimte is? Volgens mij heb ik de ruimte aangegeven. Wij zullen 

proberen om de overlast, die men verwacht, zo veel mogelijk in te vullen of op te lossen.  

Volgens mij heb ik alle vragen, voor zover het in mijn vermogen ligt, beantwoord. 

 

De voorzitter: Ik vraag de fracties in hun reactie aan te geven hoe zij over het voorstel 

denken. Ik wil niet eindeloze rondes voor college en raad hebben. We moeten tot besluit-

vorming komen.  

 

Mevrouw Geluk: Mijnheer de Voorzitter. Het antwoord van de wethouder is duidelijk. 

Mijn vraag over de grondprijs ging niet over de grondprijs op zich, maar wat het voor de 

grondprijs in het algemeen betekent als dertig woningen minder worden gebouwd. Ik 

neem aan dat de grondprijs dan hoger wordt. 

 

Wethouder de heer Schutte: Fors. 

 

Mevrouw Geluk: U heeft veel punten aangekaart. U gaat gesprekken aan. Ik hoop dat uit 

die gesprekken iets komt. Het was natuurlijk handiger geweest als die gesprekken al wa-

ren gevoerd, zodat we daarvan het resultaat hadden gehoord. Zoals het er nu voorligt, 

gaan we akkoord met het voorstel van het college. Dus niet met het voorstel van Chris-

tenUnie/SGP. Wij wensen deze wijk het allerbeste.  

 

De heer Suelmann: Mijnheer de Voorzitter. Ook met de antwoorden van het college en 

in ogenschouw nemend wat Dorpsbelang heeft aangegeven, gaan we akkoord met het 

voorstel.  

 

De heer Bakker: Mijnheer de Voorzitter. Ik heb niet veel nieuws gehoord in de inbreng 

van het college in de beantwoording van de zienswijzen en wat in de commissievergade-

ringen aan de orde is geweest. Wij gaan akkoord met het voorstel.  

 

De heer Van de Belt: Mijnheer de Voorzitter. Ik heb er vertrouwen in dat de wethouder 

met de bewoners tot een bepaald akkoord kan komen. Dorpsbelang Kraggenburg is er 

voorstander van zoals het op de tekening staat; het verleggen van de Hertenweg. Ik ga 

akkoord met het voorstel.  

 

De heer Voorberg: Mijnheer de Voorzitter. Het is voor ons even een moeilijk punt. De 

wethouder heeft een aantal dingen genoemd, dat naar mijn idee – mevrouw Geluk zei 

het al – veel eerder had kunnen worden besproken. De heer Haagsma heeft in de com-

missievergadering gezegd: wat missen wij nu: de Hoorcommissie bezwaren bestem-

mingsplannen. Die commissie zat als een soort buffer tussen het college en de raad. Die 

commissie bereidde wat voor en probeerde plooien glad te strijken. Wij hebben de indruk 

dat het nu in mindere mate gebeurt in het voorstadium, voordat een en ander in de raad 

komt. Als de wethouder zegt, nu het bestemmingsplan wordt vastgesteld, te gaan praten 

met bewoners om te kijken of we iets kunnen, dan vind ik dat jammer. Het is een te laat 

stadium. Wil je serieus omgaan met bezwaren, die betrekking hebben op het bestem-

mingsplan, dan is het goed als eerder overleg had plaatsgevonden. Dan is inderdaad de 

vraag: wat kun je nog veranderen? De heer Schutte zegt: ik ga uitleggen hoe het in el-

kaar zit. Vervolgens wil ik nog wel over de inrichting van de bufferstrook van 50 meter 

spreken. Hij wil ook nog kijken of de inrichting zo kan zijn dat de lichtinval in de wonin-

gen door de koplampen van de auto's minder zal zijn.  

Hij heeft deze bezwaren al een tijdje kunnen lezen en horen. Ik had graag gehad dat er 

eerder aandacht aan was besteed. Dat hoeft de wethouder wellicht niet zelf te doen, 

maar ook anderen kunnen het aanhoren en kijken wat hiermee kan worden gedaan.  
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Ik zou dat ook voor de toekomst willen bepleiten als wij weten dat er bezwaren zijn. Er 

moet in een eerdere instantie iets mee worden gedaan en er moet worden geprobeerd 

daaraan tegemoet te komen. Het gaat nu kennelijk wel gebeuren. 

De heer Schutte zegt: we raken dertig woningen kwijt, met ons voorstel. Dat heb ik ook 

gezien. Het college heeft ergens geschreven: "Het verleggen van de Hertenweg is niet 

bedoeld om meer woningen te kunnen bouwen". Kennelijk interesseert het het college 

niet of dertig woningen wel of niet worden gebouwd. Dat was niet het doel. Ook zonder 

de woningen had de exploitatie sluitend kunnen zijn. Dit roept bij mij vragen op. 

Alles overziende willen wij met het amendement voorstellen dat er ruimte is om over de 

strook te spreken, in het overleg met de bewoners, maar ook anderszins nog eens goed 

naar de strook te kunnen kijken. Wij merken dat er voor ons amendement geen meer-

derheid zal zijn. We kunnen er lang en kort over spreken. U begrijpt het doel van ons 

amendement, dat we een alternatieve oplossing hadden willen bekijken en ruimte voor 

overleg hadden willen creëren om de rest van het bestemmingsplan sneller te laten ver-

lopen en wellicht een betere oplossing te bedenken. Wij merken dat de raad die ruimte 

op dit moment niet wil geven. Daarom trekken we hierbij het amendement in. Wij hopen 

wel dat de heer Schutte een goed overleg aangaat met bewoners, aanwonenden. Mis-

schien kan voor een deel aan bezwaren tegemoet worden gekomen, binnen de kaders 

van het bestemmingsplan.  

 

Mevrouw Geluk: Mag ik aansluiten bij het eerste punt dat de heer Voorberg zegt: dat we 

de commissie bezwaar en beroep missen, als een kleine flexibele commissie, die ter zake 

kundig op dit soort onderwerpen kon inspelen en daarmee ook veel tijd bespaarde, in de 

discussies zowel in de commissie als in de raad. Ik weet niet of het technisch of juridisch 

mogelijk is, maar laten we met elkaar kijken of we daaraan een andere vorm kunnen ge-

ven. Zoals het nu gaat werkt het niet.  

 

De voorzitter: Het is een aandachtspunt. U of het college komt erop terug in de com-

missie.  

 

De heer Lammers: Mijnheer de Voorzitter. Wij kunnen kort zijn. Het college is een jaar 

aan de slag. Er zijn veel zaken gerealiseerd. Er ligt hier een goed planontwerp. De win-

naars moeten de bewoners van Kraggenburg zijn, nu en in de toekomst, zowel op West 

als op Zuid.  

Wij zijn wel teleurgesteld dat dit laatste element, deze laatste hobbel, waar mogelijk be-

zwaren konden worden beslecht, nu na de vaststelling van het bestemmingsplan wordt 

opgepakt. Desalniettemin heeft mijn fractie het vertrouwen in dit college, dat het op kor-

te termijn met uitstekende alternatieven zal komen, richting degenen die bezwaar heb-

ben gemaakt met betrekking tot de Hertenweg. Ook dat het college daarmee voortva-

rend aan de slag gaat. Wel is het zo: probeer bij volgende bestemmingsplannen dit soort 

zaken iets eerder te realiseren.  

 

De heer Haagsma: Het is prachtig dat de heer Schutte zegt dat hij van plan is om plooi-

en plat te gaan strijken. Daarmee bepaalt hij in grote mate zelf in hoeverre de voortgang 

van dit geheel, waarop Kraggenburg zit te wachten, voorspoedig zal zijn. Ook de fractie 

van de Politieke Unie stemt in met het voorstel van het college.  

 

Wethouder de heer Schutte: Ik wil nog een opmerking maken. 

 

De voorzitter: Is dat wijs? Het voorstel is aangenomen. Hoe de wethouder de commis-

sie wil informeren, moet hij dan bekijken.  

 

Zonder hoofdelijke stemming besluit de gemeenteraad overeenkomstig het voorstel.  

 

De voorzitter: We schorsen even de vergadering. We hebben nu Kraggenburg behan-

deld, structuurvisie en bestemmingsplan.  
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Ik wil na de pauze de afronding van de Voorjaarsnota ter hand nemen. Dan komen de 

moties over de wegen en de sportboulevard aan de orde.  

Vervolgens gaan we met de reguliere agenda verder.  

 

Schorsing 

 

De voorzitter: Ik heropen de vergadering.  

 

8.2 Vervolg behandeling voorjaarsrapportage 

 

De voorzitter: De amendementen 1, 2 en 5 staan nog open; dit geldt ook voor de mo-

ties 4, 8 en 9. 

Ik heb begrepen dat het college zich heeft beraden. Ik stel voor dat wethouder Van  

Meijel probeert de samenhang der dingen aan te geven. Laten we eerst de verkeersmo-

ties en -amendementen doen. Wethouder Van Meijel zal aangeven waarom het college 

het aannemen van de moties/amendementen ontraadt.  

 

Wethouder de heer Van Meijel: Mijnheer de Voorzitter. De voorstellen die zijn gedaan 

hebben allemaal een forse financiële component. Ik wil daarom even een aanloop nemen. 

Ik heb er straks al iets van gezegd in de reactie van het college op de verantwoording. Ik 

heb ook in uw bijdragen gehoord dat de risico's goed in beeld moeten zijn en dat er geen 

onverantwoorde risico's moeten worden genomen. Ook is gezegd dat er een goed even-

wicht moet zijn tussen de zachte en de harde kant van de samenleving. Ik wil ingaan op 

met name de financiële situatie.  

Vorig jaar heeft deze raad vastgesteld dat de algemene reserve van deze gemeente mi-

nimaal € 11,5 miljoen moest zijn. Op dit moment is deze € 13 miljoen. Daarmee is dus 

niets aan de hand. Als we kijken hoe het verloop is en ik zal proberen dit zo helder mo-

gelijk te doen, maar er komen nogal wat financiële componenten aan.  

Het vertrekpunt voor het college is € 13 miljoen, de algemene reserve op dit moment. 

Het college stelt voor om € 5 miljoen uit de algemene reserve te gebruiken voor onder 

andere de sportboulevard, een aantal zaken. Daarop moet nog wel een goede risicoana-

lyse worden losgelaten voordat het voorstel definitief wordt.  

De € 5 miljoen komt niet uit de lucht vallen. Het college heeft getracht om bij de voor-

jaarsrapportage een evenwichtig plaatje neer te leggen, afgewogen harde en zachte sec-

tor, maar ook een verantwoord financieel beleid om te voorkomen dat we onder toezicht 

komen, of dat de provincie de begroting niet goedkeurt. Het zijn allemaal elementen die 

we hebben meegenomen in de afweging.  

Een aantal punten. Dan ga ik in op de risico's. Het college kan het de raad niet kwalijk 

nemen. Het college heeft veel ambities, is opgemerkt. Er worden veel elementen ge-

noemd, projecten, zaken die onder handen zijn of eraan komen. Er zijn er nogal wat on-

derweg, die in de boezem van het college aanwezig zijn. Daarvan moeten de risico's nog 

op een rij worden gezet. Enerzijds de omvang van de risico's, anderzijds het inschatten 

van de mogelijkheid dat risico's zich voordoen. Ik wil u een aantal risico's noemen, die ik 

niet individueel op waarde zal zetten, want dat is voor een groot aantal niet mogelijk. Ik 

wil u wel deelgenoot maken van afwegingen, die het college moet maken, maar u ook, 

om tot een evenwichtig en verantwoord financieel beleid te komen. 

Ik noem u Emmeloord-Centrum. We hebben een discussie gehad over de grondexploita-

tie, Ik noem u de Poldertoren. Over toekomst plannen daarmee is gesproken. Ik noem u 

Emmelhage, waar prognoses zijn, maar we kunnen ook in het achterhoofd houden wat 

destijds is gebeurd met De Erven. Het is moeilijk te voorspellen hoe snel een wijk vol-

loopt. Als het lang duurt, dan zitten er forse financiële risico's aan, omdat sprake is van 

grote voorinvesteringen.  

Er is een discussie over de Ramspolbrug. Wij willen die allemaal naar 13 meter hebben. 

Op dit moment zijn er geluiden dat als het doorgaat een substantiële bijdrage wordt ge-

vraagd van Noordoostpolder Kijken we naar de Corridor: iedereen is enthousiast. We zijn 

bezig de corridor in te vullen. Er zijn op dit moment al risico's. Er komen er nog bij. 
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Straks is ook de openbare verlichting genoemd. Om dat goed aan te pakken zou het 

meer dat € 1 miljoen kosten. De komende jaren komt ook het baggeren aan de orde. Het 

is iedere keer uitgesteld. Er is een klein beetje gereserveerd. Mogelijk moet voor een fors 

deel aan slibdepot in Bant worden gegaan. Kijken we naar de duikers en ook bruggen; 

we hebben naast de negentien bruggen waarover wij afgelopen jaren nogal hebben gesp-

roken hebben we een dertigtal bruggen meer in deze polder. We hebben daarvoor nog 

maar minimaal gereserveerd.  

Ik had nog een aantal punten meer kunnen noemen. Als wij simpel het risico op € 6 mil-

joen zetten, het kan minder zijn, het kan meer zijn – en zelf denk ik dat het aan de lage 

kant is, en we trekken het ervan af, dan houden we een algemene reserve van € 2 mil-

joen over.  

Gesproken is over een gymzaal in Nagele, € 800.000,00, want het moet allemaal zo no-

dig. Als we het amendement 1 pakken, dat een impact heeft van bijna € 4,8 miljoen, dan 

kom ik in de rekensom zonder zakjapanner op globaal € 3,6 miljoen algemene reserve 

negatief. Kijken we naar wat de toezichthouder, de provincie, stelt over het risicodragend 

vermogen binnen onze gemeente, dan is het niet hard te maken en te zeggen hoeveel 

het is. De provincie kijkt naar hoeveel risico's er zijn en zit er een bepaalde relatie in. Het 

kan zelfs zo zijn dat de provincie genoegen neemt met nagenoeg nul algemene reserve. 

De inschatting is dat de provincie minimaal op € 6 miljoen tot € 8 miljoen zal zitten als 

benodigde algemene reserve om in ieder geval een buffer te hebben om de risico's op te 

vangen.  

Als ik dit namens het college allemaal op een rij zet, dan zijn het hele forse bedragen, die 

ook fors beneden de streep gaan. 

Wil ik nog een klein uitstapje maken. Genoemd is de € 2,5 miljoen voor de Corridor. Het 

zou een dekkingsmiddel kunnen zijn. Dat zijn centjes, die nog verdiend moeten worden. 

We kunnen daar pas over een aantal jaren aan komen. We hebben er op dit moment 

niets aan. Dat alles overziende krijgen wij een probleem met onze toezichthouder. We 

kunnen er heel bang van worden, maar dat moet u beoordelen. Het eind van het verhaal 

is dat alles gaat naar de harde sector.  

Ik wijs er dan op wat u straks hebt verteld. Dat er op dit moment in deze collegeperiode 

€ 0,00 cent te besteden is aan de zachte sector, die wij ook allemaal nodig vinden. U 

moet die afweging wel maken. Het is een verantwoordelijkheid die u moet nemen. In de 

tussentijd zijn er ook geen mogelijkheden om zaken die wij nodig vinden te doen. Het 

gebeurt nu nog wel eens, dat wordt gezegd "doe maar uit de reserve beleidsplan." Met 

de plannen die er nu liggen, staat de reserve beleidsplan ongeveer op nul.  

Al die zaken afwegende wil ik het de raad meegeven om een en ander ernstig te betrek-

ken in de overwegingen en bij de beoordelingen. Het moge duidelijk zijn, dat het college 

deze amendementen zeer ernstig zal ontraden.  

 

De voorzitter: Aan de orde zijn de moties 4, 8 en de amendementen 1 en 2.  

Ik denk dat amendement 1 het meest verstrekkende is. Het zou mijn voorstel zijn om dit 

het eerste te behandelen. De andere hebben een andere zwaarte.  

Amendement 1, wie wenst daarover het woord? 

 

Mevrouw Geluk: Dit amendement is ingegeven omdat er enorm achterstallig onderhoud 

is, op dit moment. Daaraan hangt een prijskaartje van € 2,4 miljoen. In het raadsvoor-

stel staat duidelijk dat het over een paar jaar is opgelopen tot € 4 miljoen. Als je kosten 

wilt besparen moet je nu € 2,4 miljoen uitgeven om straks niet geconfronteerd te worden 

met € 4 miljoen. Bermen moeten worden verstevigd, omdat er anders sprake zal zijn van 

een groot aantal ongelukken. Bovendien staat het kraantje iedere dag te draaien. Ook 

een kostenplaatje. Het zijn forse bedragen. Achterstallig onderhoud is niet iets dat je zo 

maar kunt begeren en zeggen we doen het even niet. De wethouder van Financiën heeft 

een groot aantal negatieve scenario's opgenoemd. Het is in het leven niet zo dat alles te-

genvalt, misschien bij een enkeling maar het bestaat niet. U heeft mij niet kunnen over-

tuigen dat alle punten die zijn genoemd tegen zullen vallen. Ik daag de wethouder uit: 

hoe ziet het eruit als alles meevalt?  
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Wethouder de heer Van Meijel: Daarop kan ik heel kort reageren. Het is een globale in-

schatting. Als u de risico's optelt, dan komt u vele malen hoger dan de € 6 miljoen die ik 

heb aangegeven. Het is een inschatting van het totaalbedrag en de kans dat het zich 

voordoet.  

 

De heer Lammers: Dan lijkt het me wijs dat u uw ambities bijstelt.  

 

Mevrouw Geluk: Een tweede vraag is: waarom wordt sport niet gezien als een zachte 

sector? Ik dacht dat het een sociale activiteit is. Waarom wordt het geschaard onder de 

harde sector.  

Uw antwoord heeft mij nog niet overtuigd. Geeft u nu eens een goed argument waarom 

achterstallig onderhoud, iets dat zo gigantisch uit de hand loopt als je het niet oppakt, 

niet wordt opgenomen in de beleidsplanning. Het is niet echt overtuigend, misschien heb 

ik dingen over het hoofd gezien. Ik kan me de zorgen van het college wel voorstellen. 

Misschien moet je dan andere ambities bijstellen, maar niet op het achterstallig onder-

houd beknibbelen.  

 

De heer Hermus: Wij vragen ons af, mede het verhaal van het college gehoord hebben-

de, waar de middelen vandaan moet komen. Die afweging wordt niet aangegeven in het 

amendement. Als er een evaluatie is over enkele jaren van het wegenbeleidsplan – dan 

zijn we het voorstel wegenbeleidsplan al aan het bespreken – dan is er altijd nog een 

moment dat we na de evaluatie kunnen zeggen: u heeft met de inhaalslag op het achter-

stallig onderhoud niet bereikt wat is voorgesteld. We zullen de zaak dan wellicht opnieuw 

moeten bekijken. Nu wordt door het college gezegd: wij gaan aan de slag, wij gaan er 

iets aan doen. Wij hebben er alle vertrouwen in dat we een stap vooruit gaan maken. Dat 

wil ik met de evaluatie bekijken.  

 

De heer Veldkamp: Mag ik daarover iets vragen. U zegt: het college zegt we gaan aan 

de slag, we gaan een stap vooruit maken, terwijl het wegenbeleidsplan duidelijk zwart op 

wit stelt dat we achteruit gaan van € 2,4 miljoen naar € 4 miljoen. We stoppen er wel 

geld in. 

 

De heer Hermus: Het college gaat er € 0,5 miljoen per jaar aan inhaalslag doen.  

 

De heer Veldkamp: Welke half miljoen? Is het de half miljoen van de vier keer een half 

miljoen?  

 

De heer Hermus: Ja, het is de eerste jaren € 800.000,00.  

 

De heer Veldkamp: Dat is incidenteel, voor het wegwerken van achterstanden.  

 

De heer Hermus: Dat zeg ik toch. 

 

De heer Veldkamp: Ja, maar niet voor wegenonderhoud. Er vallen wel de lichtmasten 

onder, de duikers en de bruggen.  

 

De heer Hermus: U vraagt mij iets; ik wil er wel op antwoorden. Ik geef toe dat de ver-

lichting wel staat genoemd. Als uit het nieuwe beleidsplan openbare verlichting gekke 

dingen komen, zullen we ook weer de zaak opnieuw moeten bekijken. Je kunt er niet op 

vooruitlopen. Dat is van de gekke. We gaan uit van de normale cijfers. We gaan dan ze-

ker niet met zo'n amendement mee.  

 

Mevrouw Faber: Wij hebben veel moeite met deze discussie. We hebben ons bij de voor-

jaarsrapportage en de verantwoordingsraad uitgesproken: het college is ambitieus, ge-

weldig, we gaan de Noordoostpolder vooruittrekken. We hebben er zin in en we hebben 

er geld voor over. Wat gebeurt er?  
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Drie uur later gaan we met elkaar praten of we die ambities moeten gaan bijstellen, om-

dat ergens een bedrag voor achterstallig onderhoud naar voren moet worden gehaald. Ik 

vind dat een heel vreemde discussie.  

Het voorstel van het college houdt in dat we een inhaalslag gaan maken. Je moet dan 

uitgaan van de huidige situatie die niet geweldig, maar die ook niet dramatisch is. We 

moeten er niet al te dramatisch over doen. Als u zegt: hebben we een negatief scenario?  

Als wethouder Van Meijel zulke verhalen vertelt, dan moet je uitgaan van het realisme en 

er niet zo gemakkelijk over heen stappen.  

 

De heer Haagsma: Ik wil interrumperen. Voordat we het weten gaan we doemdenken 

en zeggen we dat het slecht gaat met de gemeente. De heer Van Meijel zegt het, me-

vrouw Faber zegt het nu. 

 

Mevrouw Faber: Nee. 

 

De heer Haagsma: Dan moet u het misschien iets duidelijker zeggen.  

 

Mevrouw Faber: Ik zeg dat we met zijn allen de ambities hebben onderschreven. Wan-

neer we nu zeggen dat we het extra bedrag van € 4,zoveel miljoen naar voren halen, we 

moeten het de komende drie jaar investeren, dan betekent het dat je de ambities moet 

gaan bijstellen. Voor mij betekent het bijvoorbeeld dat je richting Economische zaken 

moet zeggen: een fijn acquisitieplan, maar we kunnen het de komende drie jaar niet uit-

voeren. Dat moet u zich realiseren.  

 

De heer Haagsma: U zei – ik denk haast letterlijk – als de heer Van Meijel dit schetst, is 

het realistisch. De heer Van Meijel heeft een hele opsomming gegeven waarvan ik een-

voudig zou kunnen zeggen: € 3 miljoen te kort, dus als de sportboulevard op dit moment 

wordt doorgeschoven heb je nog iets meer dan € 9 miljoen over. Dat is de manier van 

discussie voeren inderdaad niet. 

 

Mevrouw Faber: Dat is ook de discussie voeren over hard en zacht, over de balans. In 

de vorige ronde probeerde ik te zeggen: wij willen een balans hebben tussen de harde en 

de zachte sector. Wanneer we nu kiezen voor € 4, zoveel miljoen dan kiezen we voor de 

harde sector en zullen we een veer moeten laten op de zachte sector. Daarmee heeft on-

ze fractie verschrikkelijk veel moeite. 

  

De heer Wassink: Dat is nu een beetje het beeld dat u probeert te creëren om mensen 

over de brug te krijgen. Daarin geloof ik niet zo. Ambitie kun je ook hebben in het einde-

lijk eens op peil brengen van het onderhoud.  

 

Mevrouw Faber: Dat vind ik al een geweldige ambitie. Het voorstel ligt er van dit college 

om een inhaalslag te maken. U gaat overvragen. Ik denk dat het college hier een prima 

voorstel heeft liggen. Rond 2010 moeten we met elkaar kijken of we de inhaalslag verder 

vorm moeten geven en of we dan financiën hebben om een extra impuls te geven.  

 

De heer Wassink: Het wil hier zeggen: de negatieve spiraal wat bij buigen. Het wil niet 

zeggen dat je in een stijgende lijn komt.  

 

Mevrouw Faber: Wat bij buigen? We hebben het hier over een enorme aderlating in onze 

begroting.  

 

De heer Wassink: Ik heb het erover dat als je het onderhoud gaat aanpakken op de 

manier, zoals het college nu zegt – het is ook nog maar onder voorwaarde dat als het op 

dat moment past in het beleid – daar voor ons de angel zit.  

 

De heer Hermus: Het is een behoorlijke stijging van het budget. 
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De heer Wassink: Dat is nog maar de vraag, want een deel van de € 2 miljoen gaat in 

heel andere dingen zitten.  

 

De heer Hermus: In eerste instantie gaat het geld naar achterstallig onderhoud.  

 

De heer Wassink: Voor een deel.  

Wij zien amendement 1 in relatie met amendement 2. Het is wat ons betreft niet per se 

een ambitie in de zachte sector. In de harde sector gebeurt heel veel. We hebben straks 

aangegeven: ga er eerst breed naar kijken voordat je dit soort brede ondernemingen 

gaat plegen. Schuif het in elk geval een stuk vooruit. Ga eerst de dingen doen waarmee 

mensen direct te maken hebben, zaken die dicht bij de mensen zitten en waar ze al jaren 

tegenaan lopen. Waarom wij ook al jarenlang roepen in deze raad.  

 

Mevrouw Faber: Dat wordt nu toch gedaan? Het voorstel ligt er nu toch? 

 

De heer Wassink: Dat wordt voor ons onvoldoende gedaan. 

 

Mevrouw Faber: Dan zegt u het goed. Het wordt voor u onvoldoende gedaan. Wij zijn 

van mening dat het voldoende is, omdat wij dolgraag de andere ambities ook willen reali-

seren en wij het gevoel hebben dat we rond 2010/2011 met elkaar weer rond tafel moe-

ten gaan zitten over de onderhoudssituatie van onze wegen. 

 

De heer Wassink: Dan is de onderhoudssituatie nog dramatischer dan deze nu is. 

 

Mevrouw Faber: De situatie is niet dramatisch. Als je dit bij alles doortrekt, dan had u 

dertig jaar geleden ook een leuk pandje in Amsterdam gekocht. Dan wist u ook dat het 

twintig jaar later veel zou opbrengen. Je kunt niet alles van tevoren gaan uitgeven.  

 

De heer Wassink: Dat zijn beleggingen. Onderhoud is doorgaans geen belegging. 

 

Mevrouw Faber: Voor onderhoud is ook geld nodig. Het geld moet wel beschikbaar zijn.  

 

De heer Wassink: Dat creëren wij op deze manier.  

 

De voorzitter: Ik probeer als uw voorzitter samen te vatten wat ik begrijp wat er aan de 

hand is. Het college zegt: als je de plannen van € 4 miljoen extra voor het wegenonder-

houd doet, dan heb je een financieel probleem. Het verhaal van de reserves en alles wat 

er aan zit te komen. Het college probeert een breed pakket, waar op een aantal terreinen 

iets zit. Als je dit doet dan betekent het in de ogen van het college, dat je van de breedte 

van het ambitieuze pakket niet alles kunt uitvoeren. Je moet daarin een herschikking 

aanbrengen. De vraag is: ga je meer op beherend onderhoud zitten of wil je jezelf ruimte 

geven om een aantal nieuwe dingen te ontwikkelen. Ik begrijp dat het college zegt: we 

vinden dat we op een verantwoord niveau moeten zitten. Het is absoluut geen 8 of een 9 

voor het onderhoud, maar het is ook niet onverantwoord. Er is gekeken naar de verant-

woordelijkheid die je als wegbeheerder hebt. Het zit meer in het comfort van het gebruik 

van de weg dan dat de verkeersveiligheid in gevaar komt.  

De vraag is: wil je andere dingen of gaan we het geld in het onderhoud en het beheer 

stoppen? Daarover moet uw discussie gaan.  

 

Mevrouw Geluk: Dit is een inkleuring die onjuist is. Het gaat er niet over welk ambitieni-

veau wij willen voor de wegen, of het basis, laag of hoog is. Het gaat er ook niet om wat 

we voor onderhoud van de wegen willen. Op dat punt zijn we akkoord met het voorstel 

van het college. Perfect, een verhoging, zodat we eindelijk het onderhoud op peil kunnen 

houden. Het gaat om het onderdeel achterstallig onderhoud en om het onderdeel verste-

viging van de bermen. Uitgerekend voor die twee punten is geen budget geregeld.  
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De heer Hermus: Het staat er gewoon in. Er staat € 270.000,00 voor de bermen, twee 

keer. 

 

Mevrouw Geluk: Twee jaar voor de bermen en verder niet. 

 

De voorzitter: Ik probeer als voorzitter te stroomlijnen waarover wij het moeten heb-

ben. We kunnen concreet over de bedragen voor die posten gaan praten. We kunnen het 

ook hebben een breder pakket. Wil je meer inzetten op beheer en onderhoud? Dat bete-

kent in de visie van het college dat je een aantal ambitieuze dingen waarmee je risico's 

loopt en die geld kosten minder kunt doen. Je kunt die dingen niet los van elkaar zien. 

Het zijn wel communicerende vaten. Dat proberen we aan te geven. Dat zou de discussie 

kunnen/moeten zijn.  

 

De heer Wassink: Dat lijkt mij ook. Alleen op het moment dat je het zo zwart-wit stelt 

en je zegt: we passen op de winkel en we zorgen dat de boel er netjes bij ligt of we gaan 

ambitieus aan het werk, dat is niet de goede vergelijking. Ik denk dat veel ambities kun-

nen doorgaan, maar dat je een of twee risicovolle majeure projecten uitstelt. We gaan er 

eerst nog eens even over nadenken. Niet alles hoeft in vier jaar tijd geregeld te worden. 

Die dingen die dicht bij de burger liggen en die achterstallig zijn, moeten voor ons met 

voorrang op de agenda.  

 

Mevrouw Geluk: Als ik er tussendoor mag? Als de plannen die in het amendement staan 

niet worden uitgevoerd, dan hebt u een financieel probleem. Als u de plannen wel uit-

voert, heeft u ook een financieel probleem. Het achterstallig onderhoud wordt dan alleen 

maar groter. U wordt gebeten door de kat of door de hond. Het college heeft daarin een 

duidelijke keuze. Een deel van de raad heeft er een andere keuze in. Ondertussen zijn we 

bezig met het nemen van een beslissing waarbij we het idee hebben dat we over feiten 

praten, terwijl het allemaal veronderstellingen zijn. Een rijtje veronderstellingen die alle-

maal negatief gaan uitpakken, waarvan we het nog niet weten. Laat het college het an-

ders eerst eens hard maken. Binnen afzienbare tijd hebben we de najaarsrapportage, 

waarbij de cijfers hard zijn. Ondertussen geen grote projecten op stapel zetten, omdat 

met het achterstallig onderhoud een financieel probleem in de toekomst wordt gecreëerd. 

We moeten met elkaar in de najaarsrapportage verder kijken. We houden het amende-

ment aan, is mijn voorstel. We moeten dit nog even met de andere indieners bespreken. 

Bij de najaarsrapportage wordt het een go of no go.  

 

De heer Hermus: Mag ik een vraag stellen? Wij gaan volgens mij over goed twee jaar 

het wegenbeleidsplan evalueren. Nu gaan wij er extra energie in steken, zo is het ten 

minste voorgesteld in dit voorstel. Is het niet zo dat we er bij de evaluatie goed naar kij-

ken? U zegt niet in de toekomst te kunnen kijken. Wij kunnen het ook niet. Niemand kan 

dat volgens mij. 

 

De voorzitter: Mevrouw Geluk doet een soort ordevoorstel. U gaat er inhoudelijk op in. 

 

De heer Hermus: Ik vraag me af of het helemaal niet kan om bij de evaluatie de discus-

sie te voeren. 

 

Mevrouw Geluk: Nu is het een tekort van € 2,4 miljoen; over een paar jaar is het € 4 

miljoen. Als u dat nu ook eens even tussen uw oren knoopt en meeneemt in uw be-

schouwingen. Dat moeten we zien te voorkomen. Mijn voorstel is laten we eerst de feiten 

hard en op een rij hebben voordat we daarmee verdergaan. U weet het kennelijk hele-

maal zeker. 

  

De heer Hermus: Nee, ik zeg na een paar jaar, zie je hoeveel de inhaalslag inhoudt.  

 

Mevrouw Faber: Ik ben wel blij met de tussenoplossing van mevrouw Geluk.  
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We merken toch dat het nu verschrikkelijk moeilijk is om over keuzen te praten, willen 

we ambities laten vallen of willen we dat niet, op welke termijn zouden we een extra im-

puls aan achterstallig onderhoud willen geven.  

Ik ben het met mevrouw Geluk eens dat we iets meer feiten boven tafel zouden willen 

zien, voor zover dat mogelijk is. Ik weet niet of de wethouder kan toezeggen, dat we 

rond het najaar iets meer over de risicoanalyses boven water kunnen krijgen, zodat we 

iets zorgvuldiger deze discussie kunnen gaan voeren.  

 

De heer Lammers: Mag ik een vraag aan mevrouw Faber stellen? Blijkbaar blijven de 

ambities in het project voortgang krijgen. Daar komt geen halt op voorlopig. De VVD-

fractie stelt voor om toch nog even tussentijds een duidelijker analyse te krijgen over de 

daadwerkelijke problematiek en over hoeveel geld praten we nu. Ik wil daarover best 

praten. Het kan niet zo zijn, zoals het CDA zegt: dan wachten we maar tot over twee 

jaar. 

 

De heer Hermus: Niet even wachten, we evalueren over twee jaar. Regulier. 

 

Mevrouw Faber: De evaluatie kan zonder meer in 2009 plaatsvinden. Het betekent wel 

dat we in dit najaar moeten beslissen of de evaluatie in 2009 plaatsvindt.  

 

De heer Wassink: Voorzitter… 

 

De heer Lammers: Ik dacht dat ik met mevrouw Faber in debat was.  

 

Mevrouw Faber: Volgens mij zijn we het met elkaar eens.  

 

De heer Lammers: Ik heb nog geen antwoord op de vraag: als na twee maanden blijkt 

dat de achterstand die moet worden ingelopen van dermate aard is dat de ambities moe-

ten worden bijgesteld, zal dit dan gebeuren? U gaat nu wel door de komende twee 

maanden. 

 

Mevrouw Faber: Dat is een als-vraag. Die beantwoord ik op het moment dat wij de fei-

ten op tafel krijgen.  

 

De heer Wassink: Ik ben niet zo blij met het voorstel dat de VVD nu doet, omdat je het 

al weer een halfjaar opschuift. Je zet nu de piketpalen voor de begroting 2008 en verder. 

Ik geloof er niet in dat de VVD de rug recht houdt in november en zegt: we hebben de 

boel klaar en gaan er alsnog een gat in schieten. Daarin geloof ik niet. Ik geloof dat we 

het juist nu moeten doen, bij de voorjaarsrapportage.  

 

Mevrouw Faber: U bent ook altijd een groot voorstander van iets dat op feiten is geba-

seerd. Ik denk dat we onszelf die kans moeten geven om het in het najaar te doen.  

 

De heer Wassink: Dan kun je steeds weer nieuwe feiten willen weten, waardoor je twee 

jaar wacht op een evaluatie, want die is dan vast ook erg interessant.  

 

Mevrouw Faber: We hebben over het algemeen wat meer vertrouwen in onze mede-

mens.  

 

De heer Lammers: Het zijn wel de ambities van dit college, die er nu toe leiden dat er 

geen enkele ruimte is om op achterstallig onderhoud in te lopen.  

 

Mevrouw Faber: U heeft het zelf in uw bijdrage in de voorjaarsrapportage gemeld, dat u 

het prachtig vindt welke ambities het college heeft. U ondersteunt dit. 

 

De heer Lammers: Dan moet u het maar heel goed nalezen. 
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Mevrouw Faber: U heeft het uitgesproken, mijnheer Lammers. 

 

Mevrouw Geluk: Ik wil graag een antwoord van de wethouder horen op het voorstel. 

Daarna wil ik graag kort en overleg hebben met de indieners van het amendement.  

 

Wethouder de heer Van Meijel: Wat hier aan de orde is en daar lopen we keihard te-

genaan, is dat het heel lastig is om te kiezen. Dat is de kern van de zaak. Wat is het 

voordeel als we het even uitstellen? Ik heb u een aantal zaken genoemd, dat nog niet in 

het college is geweest en waarin risico's zitten. Over enige tijd kunnen wij die risico's wel 

beter en helder benoemen. Je blijft altijd zitten met een inschatting van hoe groot is de 

kans van een risico, dat zich voordoet. U schuift het op. Over een aantal maanden moet 

worden gekozen. Alles wat wij willen kan helemaal niet. Als wij hiertoe besluiten, dan 

voorspel ik u dat onze toezichthouder ons keihard terugfluit. Deze wethouder van Finan-

ciën gaat niet met deze boodschap naar de provincie. Het is niet verantwoord. We moe-

ten een keer kiezen. Of we het nu doen of over een paar maanden, het enige is dat we 

over een paar maanden een betere onderbouwing van de risico's hebben. Ik voorspel u 

dat het wel in deze orde van grootte zal liggen. Het is een keuze die u moet maken.  

 

Wethouder de heer Schutte: Ik wil nog een paar dingen toevoegen. Nog een halfjaar 

uitstellen, ik denk dat we dan meer tijd moeten hebben. Dat heb ik ook bepleit in mijn 

eerste ronde. We moeten een redelijk moment van evalueren hebben. 

Waarover gaat deze discussie? We praten over achterstallig onderhoud en over het in 

stand houden van de wegen en de bermen. Het college zegt u toe dat wij de komende 

vijf jaar, ik reken dan van de vier keer € 500.000,00 krap de helft toe aan bermen en 

wegen en de rest aan verlichting e.d. We gaan dan de komende vijf jaar van € 1,9 mil-

joen jaarlijkse investeringen in wegonderhoud naar € 2,7 miljoen. Daarna zitten we op 

€ 2,9 miljoen. Dan moet u bij eens uitleggen of we dan niet substantieel iets doen. Ik 

geef toe dat de berekeningen aangeven dat het achterstallig onderhoud iets oploopt. Het 

heeft er ook mee te maken dat je probeert uit het dal te komen. In het begin ijlt het ach-

terstallig onderhoud wat na. De verwachting is – en u mag mij over een aantal jaren 

daarover bij de kuif pakken – dat ik niet realiseer dat we de ombuiging naar de positieve 

kant krijgen. Geef ons een kans om een paar jaar te werken met het budget van € 2,7 

miljoen in plaats van met € 1,9 miljoen. Ik beloof u dat wij over twee jaar met een dege-

lijke analyse komen. Laten we dan nog eens de zaak bekijken. 

Ik wil best naar de VVD toe de buiging maken om te zeggen: laten we, als we een jaar 

met het budget hebben gewerkt, eens kijken hoe het erbij staat. Ik roep natuurlijk wel 

dat je voor € 2,7 miljoen heel wat bermen kunt herstellen, maar beton is vrij duur. We 

hebben het dan ook over bermversteviging. Nogmaals, een dringende oproep. Wat we in 

een aantal jaren hebben laten lopen kunnen we zo maar niet terugbuigen. Of we moeten 

heel veel ambities laten schieten. Ik vind dat we met € 2,7 miljoen een hele klap slaan. 

 

De voorzitter: Er is een schorsing gevraag door mevrouw Geluk. Mag ik de raad een feit 

meegeven, de heer Wassink duidde er op. Het voorstel komt erop neer, laten we dit 

soort discussies niet nu, maar in het najaar of op een andere termijn, voeren. Het bete-

kent wel dat het college met het opstellen van de begroting in de lijn doorgaat, zoals in 

de stukken is aangeboden. Als u in het najaar iets anders besluit, dan betekent het wijzi-

ging van de begroting. Ik zeg dit om geen verwachtingen te wekken of verkeerde discus-

sies te krijgen. Dat is de betekenis van het voorstel.  

Hoeveel tijd heeft mevrouw Geluk nodig voor de schorsing? Tien minuten.  

Ik schors de vergadering.  

 

Schorsing  

 

De voorzitter: Ik heropen de vergadering en geef het woord aan mevrouw Geluk.  

 

Mevrouw Geluk: Gaan we nu door de kat of door de hond gebeten worden? Dat is dus de 

vraag.  
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Een van de taakwethouders heeft toegezegd, dat uit het onderhoudsbudget van de € 2 

miljoen een bedrag van € 1 miljoen naar de wegen gaat. We hebben dat duidelijk hardop 

horen zeggen. Voor de bermen is voor twee jaar twee maal € 270.000,00 gereserveerd. 

Blijft natuurlijk nog een fors budget over voordat we het achterstallig onderhoud van de 

wegen en de bermen op peil kunnen brengen om daarna, met het budget dat het college 

heeft gezocht, onderhoud te plegen. Niet meer en niet minder. Gewoon onderhoud. 

Er was wat verschil van inzicht in de club, die in de kamer zat. De VVD-fractie is er voor 

om het amendement nog steeds aan te houden tot de najaarsrapportage en om dan met 

feiten te komen. Ondertussen hebben we de eerste twee bedragen in ieder geval te pak-

ken en daarmee kan aan de slag worden gegaan. Voor het laatste deel zal een oplossing 

gezocht moeten worden. De anderen hadden daarvoor een duidelijke oplossing. Ik denk 

dat zij die zelf moeten noemen. We zullen dan moeten kijken hoe het college daarmee 

omgaat. We houden het amendement dus aan, zodat als straks bij de najaarsrapportage 

de argumenten niet zijn zoals we die verwachten, we alsnog met een begrotingswijziging 

zullen komen. 

 

De voorzitter: Ik begrijp dus van mevrouw Geluk dat ook de andere ondertekenaars van 

het amendement opmerkingen willen maken. 

 

De heer Wassink: Ik heb in de vorige ronde aangegeven dat het ons niet verstandig 

lijkt. Ons lijkt een verstandiger oplossing de koppeling met amendement 2. Daarmee 

schuif je in feite de sportboulevard twee jaar verder weg. Je kunt er dan ook nadrukkelij-

ker over nadenken, in het kader ook van de Sportnota. Het wil niet zeggen dat je de 

sportboulevard niet wilt, maar dat je hem nu nog niet wilt. Op dit moment zijn de ambi-

ties die het college wil te hoog en moet je een pas op de plaats maken. Daarmee gene-

reer je € 2,5 miljoen. Daarmee kun je dit doen. Rustig nadenken over Sportnota en 

sportboulevard en over twee jaar of zo veel eerder als mogelijk is daarover een besluit 

nemen. Wat we u doen is ambitie op ambitie stapelen en we vergeten onderweg wat. 

Nogmaals, ik kan de move van de VVD niet goed volgen door een en ander naar de na-

jaarsrapportage te verplaatsen. Ik geloof er niet in dat het op dat moment alsnog ge-

beurt.  

 

Mevrouw Geluk: Ter verduidelijking. Wij willen duidelijk de risico’s stuk voor stuk ge-

kwantificeerd hebben. Zo maar een rijtje mogelijke risico’s noemen, dan kunnen we er 

ook vanuit gaan dat de lucht naar beneden valt. We hopen niet dat dát gebeurt. We wil-

len een duidelijke risicoanalyse van de risicoreserveringen. Daarmee zadelen we het col-

lege op. 

 

De heer Wassink: Dan blijft het vooruit kijken. Op dat moment zijn er misschien wel 

weer andere tegenvallers of dingen die je ziet aankomen. Dan blijven we aan het schui-

ven. We moeten nu eens aanpakken.  

 

Mevrouw Geluk: Of meevallers. Die willen we ook meenemen.  

 

De heer Haagsma: Hoe kunt u van het college vragen dat het college het hele rijtje, dat 

de heer Van Meijel heeft opgenoemd, binnen twee maanden, waarvan zes weken vakan-

tie, zou kunnen kwantificeren. Dat kun je niet voorstellen. 

 

Mevrouw Geluk: Het college kan er heel goed zelf een antwoord op geven of het wel of 

niet kan; ik sla het college kennelijk iets hoger aan dan u. 

 

De heer Haagsma: Nee, reële dingen mag je vragen. 

 

Mevrouw Geluk: Als het niet kan, dan kun je dit ook niet zo noemen als reden en argu-

ment om iets te doen of niet te doen. Bovendien zijn het geen twee maanden, maar vier 

maanden. 
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De heer Haagsma: Ik ben benieuwd naar de reactie van het college. 

 

De heer Wassink: Ik wil nog een aanvulling geven.  

 

De voorzitter: Mag ik vragen of u ook namens de andere medeondertekenaars spreekt?  

 

De heer Wassink: Ik spreek namens mijn fractie. Ik meen dat het redelijk breed wordt 

gedeeld. De € 2,5 miljoen gaat over infrastructuur. Daar heb je opnieuw hard, wat je 

daarmee verder opschuift. Daarmee zeg je nog niets over de sportboulevard zelf, maar 

wel over de infrastructuur die je daar pleegt.  

 

De heer Lammers: In het zojuist gehouden overleg is inderdaad besproken om amen-

dement 2 in te passen in amendement 1. Ik heb al eerder aangegeven dat de ambities 

van dit college geweldig zijn, maar dat het noodzakelijk is om toch even een pas op de 

plaats te maken. Er vloeit ook geen bloed uit als we de twee maal € 1,25 miljoen over 

2008 en 2009 van de sportboulevard naar voren halen en heel duidelijk het achterstallig 

onderhoud aanpakken, al is het maar om voor de komende jaren te voorkomen dat we 

niet extra schade oplopen. Ik onderschrijf van harte de mogelijkheid van amendement 2 

in te passen in amendement 1, dat wat de ChristenUnie/SGP eigenlijk voorstelt. Het stelt 

mij zeer teleur dat de VVD in dit geval, na zoveel thuiswerk en studie, vertrouwen heb-

bende op het ambtenarenkorps binnen deze organisatie, blijkbaar nog niet voldoende 

vertrouwen heeft in de cijfers die nu zijn gepresenteerd.  

 

De heer Haagsma: De Politieke Unie kan zich prima vinden in het in elkaar schuiven van 

de amendementen 1 en 2. Het betekent dat we niet een extra greep in de kas doen, 

maar dat we met een andere manier van financieren dit probleem – het achterstallig on-

derhoud van wegen – op deze manier verantwoord, financieel en technisch, oplossen. De 

Politieke Unie blijft achter het voorstel staan om met amendementen 1 en 2 extra finan-

ciering beschikbaar te krijgen voor het achterstallig onderhoud.  

 

De heer Van de Belt: Ik ben ook voor de amendementen 1 en 2. Het bedrag is absoluut 

nodig voor onderhoud. Ik heb de wethouder een keer horen zeggen: er moet niet een 

klein beetje winter komen, want dan is het helemaal een ramp met de wegen. Ik heb 

mevrouw Geluk horen zeggen: het achterstallig onderhoud gaat alleen maar omhoog. Er 

kan nu maar één ding besloten worden. De VVD moet meegaan; zij kan zich echt niet 

meer terugtrekken. Als er dan iets met de wegen gebeurt, als er achterstallig onderhoud 

is, dan ligt het aan de VVD. 

 

De voorzitter: Ik wil nog een vraag stellen voordat ik de heer Van der Est het woord zal 

geven. 

De koppeling die ChristenUnie/SGP en andere fracties aanbrengen tussen amendement 1 

en 2, is amendement 2 ook heel nadrukkelijk in discussie. Het is goed dat de partijen die 

er nog niets over hebben gezegd kort reageren op amendement 2. Of wil de heer Van der 

Est graag hiervoor? 

 

Wethouder de heer Van der Est: Ik heb wat meer gegevens over amendement 2. Als u 

zegt: wij willen het opschuiven, het volgende. 

Een van de elementen van de sportboulevard is dat de hockey op de plaats van sportclub 

Emmeloord komt en de korfbal. De sportclub Emmeloord gaat naar voren. Sportclub 

Emmeloord heeft altijd aangegeven dat sociale onveiligheid het probleem is. Op het mo-

ment dat wij daar geen weg zouden aanleggen of op latere termijn, dan betekent het dat 

de hockey niet verkast. Het betekent dat de korfbal niet verkast. We trekken dan de 

stekker uit de sportboulevard.  

 

De heer Torenbeek: De fractie van het CDA vindt het onbegrijpelijk dat een amende-

ment wordt aangehouden en de ander ingevoegd. De fractie van het CDA staat volledig 

achter de ambities van dit college. Wij steunen die van harte.  
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We moeten goed beseffen, de heer Van Meijel heeft daarop duidelijk antwoord gegeven, 

dat als wij zo veel geld besteden op dit moment, de komende jaren, aan het onderhoud 

van de wegen, dit ten koste gaat van ambities. Ik denk dat de fracties die deze amen-

dementen steunen ook moeten aangeven op welke punten de ambities onderuit worden 

gehaald. De ChristenUnie/SGP heeft dit gedaan. Die fractie heeft een keus gemaakt door 

te zeggen: de € 2,5 miljoen voor de sportboulevard schuiven we naar het wegenbeleids-

plan. Ik denk dat je daarmee – de heer Van der Est heeft het net aangegeven – een 

groot deel van de ambities van de sportboulevard onderuit schoffelt. Het een hangt sa-

men met het ander. 

De fractie van de VVD heeft wat dit betreft nog geen enkele keuze gemaakt. Moet het 

dan komen van een golfbaan, die niet doorgaat? Of moet het minder acquisitie zijn? 

Waar moet het dan vandaan komen? Als de wethouder duidelijk aangeeft, dat het geld er 

op het ogenblik niet is? We kunnen wel wat roepen. We kunnen altijd nog over de wegen. 

We moeten niet net doen – ik fiets veel en rijd veel door de polder – dat de wegen zo 

slecht zijn dat je er niet meer kunt fietsen. Dat is onzin. Met wat het college nu voorstelt 

aan bedragen kunnen we de komende jaren uit de voeten en ook uit de wielen.  

 

De heer Wassink: Dit is een beoordeling van een relatieve leek, niet ten nadele gespro-

ken. Er ligt hier gewoon een plan, dat het hardop zegt, door mensen die er verstand van 

hebben. Je kunt niet zeggen: ik fiets een rondje en het gaat goed. 

 

De heer Bakker: Het gaat om 5% van ons wegenareaal. Dat staat er ook in. 

 

De heer Wassink: Dus aanpakken. 

 

De heer Torenbeek: Het CDA is er ook niet tegen om het aan te pakken. Wij zijn er te-

gen dat op deze manier eigenlijk zonder financiële onderbouwing, het evenwicht uit de 

voorstellen van het college wordt gehaald.  

 

Mevrouw Geluk: Hoe wil de CDA-fractie dan het achterstallig onderhoud aanpakken? Het 

lijkt wel of u een uur bent weggeweest en de discussie hier niet hebt gehoord. Het is vol-

strekt onvoorstelbaar. Wij hebben voorgesteld dat we eerst een en ander goed onder-

bouwd willen hebben; we houden ons amendement aan. U doet net alsof er geen achter-

stallig onderhoud is, terwijl u zich in uw bijdrage er grote zorgen over maakt. Deze ge-

meente gaat toch niet failliet als we achterstallig onderhoud gaan aanpakken?  

 

De heer Torenbeek: De CDA-fractie heeft in haar reactie op de Voorjaarsnota duidelijk 

uitgesproken, dat achterstallig onderhoud moet worden weggewerkt. De wethouder heeft 

aangegeven dat het ook gebeurt en dat er een budget voor aanwezig is. 

 

Mevrouw Geluk: Kunt u het aangeven in de beleidsplanning? Het staat er niet.  

 

Wethouder de heer Schutte: Hoe komt u erbij dat het niet in de beleidsplanning staat?  

Het staat er in. 

 

De voorzitter: De bode brengt u even de stukken. 

 

Mevrouw Geluk: Het verschil tussen € 2 miljoen voor een heleboel zaken en € 2,4 mil-

joen voor een onderdeel is kennelijk niet duidelijk voor de CDA-fractie, maar dat is ook 

niet meer uit te leggen.  

 

Wethouder de heer Schutte: Op bladzijde 15 van onze beleidsplanning staat heel duide-

lijk wat we ermee gaan doen: € 800.000,00, € 800,000,00, € 400.000,00. Dat is € 2 mil-

joen. Er staat onder 2008, want daarover praten we: “het is bedoeld voor het achterstal-

lig onderhoud aan wegen, bermen, openbare verlichting, groen, bagger, beschoeiing, 

enz.” Het betekent dat we voor een fors deel ook andere dingen moeten doen dan we-

gen.  
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Ik heb net ook aangegeven: een deel van het geld kunnen we gebruiken voor de bermen 

en een kleiner deel voor de wegen. Ik heb dan gerefereerd aan het totale bedrag. Vijf 

jaar lang gaan we € 1,9 miljoen naar € 2,7 miljoen. Ik herhaal het nog maar een keer.  

 

De voorzitter: Ik wil samenvatten waar we ondertussen zijn. We hebben het gehad over 

amendement 1. Mevrouw Geluk heeft daarvan gezegd dat haar fractie bereid is dit 

amendement te parkeren, mits er bij de begrotingsbehandeling een overzicht komt van 

de risico’s. We zullen er dan definitief een oordeel over hebben. De andere onderte-

kenaars van de motie leggen een koppeling tussen amendement 1 en amendement 2. 

Toen vroeg ik, want we moeten een keer tot duidelijkheid komen, aan de fracties wat zij 

van amendement 2 vinden. Ik kan ook tellen. Mag ik daarover iets horen? 

 

Wethouder de heer Van Meijel: De VVD heeft straks een vraag gesteld over de risico-

inventarisatie. Laat het nu zo zijn dat deze wethouder maar zes dagen op vakantie gaat. 

Ik heb er rekening mee gehouden. De afdeling is goed bemand. Het moet mogelijk zijn 

om binnen een aantal maanden de risico’s in beeld te brengen. Wij kunnen nu gaan pra-

ten over van alles. Risico’s inschatten is heel lastig. Laat het college die nu onderbouwen. 

Wij zien er kans toe om dat voor de najaarsrapportage te doen. Laten wij dan verder 

praten. Iedereen heeft gelijk bij risico’s, maar als wij het onderbouwd hebben, dan heb-

ben we een betere basis om over verder te praten.  

 

De voorzitter: Het betekent dus dat u zegt: het verzoek van mevrouw Geluk is uitvoer-

baar. Het betekent dat amendement 1 wordt aangehouden. 

 

De heer Wassink: Vanuit de VVD. Er zijn nog twee ondertekenaars.  

 

De voorzitter: Ik probeer een conclusie te trekken. Als de VVD zegt: wij houden de be-

sluitvorming aan tot het najaar, dan betekent het dat er geen meerderheid meer is voor 

amendement 1. Het betekent dat amendement 1 niet is aangenomen.  

 

Mag ik dan met u naar amendement 2, € 2,5 miljoen uit de sportboulevard de eerste ja-

ren naar onderhoud wegen. Wenst iemand hierover nog iets te zeggen dat niet is ge-

zegd?  

Ik begrijp dat ONS, Politieke Unie, Fractie van de Belt en ChristenUnie/SGP daarvan 

voorstander zijn. Zijn er nog andere fracties die dit ondersteunen? Nee. Mag ik dan con-

stateren dat het amendement is verworpen?  

 

Amendement 2 is verworpen.  

 

Vervolgens ga ik met u naar de moties, motie 8, wegenbeleidsplan: na 2012 op het sce-

nario 1-niveau zitten. Wil de indiener van de motie nog een relatie leggen met de be-

sluitvorming over de amendementen tot nu toe? Of kunnen we volstaan met een rondje 

stemverklaringen? 

 

Mevrouw Geluk: Het was de bedoeling om motie 8 na het wegenbeleidsplan in te dienen. 

Echter, gezien de stemming hier en wat er gebeurt, denk ik niet dat de motie het zal ha-

len. Laten de dames en heren het maar zeggen. Gaan we op het laagste niveau zitten? Is 

dat onze ambitie met ons wegen? Het is niet de mijne. 

 

De heer Wassink: Maar u werkt er wel aan mee.  

 

De heer Tuinenga: Wij hebben de motie in principe ondersteund, maar het laatste punt, 

dat na de periode 2012 een ander scenario moet worden gekozen, vinden we over ons 

graf regeren.  

 

De voorzitter: Dus u steunt de motie niet? 
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Mevrouw Geluk: Deze motie kan helemaal niet worden behandeld. Eerst moet het ach-

terstallig onderhoud zijn gedaan, de bermen versterkt; dan pas kunnen we praten over 

het volgende. Dat is 2025 of zo iets.  

 

De voorzitter: Betekent het dat de indiener van de motie – VVD – de motie intrekt? 

 

Mevrouw Geluk: In de prullenbak. 

 

De voorzitter: De motie is ingetrokken. Resteert over de wegen motie 4, rotondes in de 

Espelerlaan.  

 

Mevrouw Geluk: Hebben we hierover al iets van het college gehoord?  

 

De voorzitter: Ja toch? De opmerking was: er is in de stukken afgesproken dat de dek-

king voor de rotondes zal komen uit de opbrengsten van Emmelhage. Er zijn inderdaad 

een paar huizen verkocht, maar de opbrengst van de gronden is absoluut onvoldoende 

om daarvan een aantal rotondes aan te leggen. Dat was de portee van de conclusie van 

het college. Dus nu nog niet.  

 

De heer Tuinenga: Ons argument achter deze motie is dat er nog planvorming moet 

plaatsvinden. Wij sturen er met deze motie op aan, dat dit in gang wordt gezet. Wij ho-

pen er op dat de huizenverkoop in Emmelhage zo’n vaart krijgt, dat als het zo ver de 

planvorming klaar is en de rotondes kunnen worden aangelegd.  

 

De voorzitter: Ik kijk wethouder Schutte aan. Misschien is daar een bruggetje in. Als u 

zegt: bereid de planvorming zodanig voor, dat als er geld komt om ze aan te leggen, we 

niet dan nog plannen en bestek moeten maken.  

 

Wethouder de heer Schutte: Ik heb volgens mij in een van de eerdere toelichtingen 

aangegeven dat ik in 2008 met de planvorming wil komen. Veel eerder kan het ook niet. 

Ik denk dat het spoort met de middelen die dan worden gegenereerd. U zult mij dan niet 

horen als een rotonde echt nodig is, en we gaan daarvan uit, of het geld er helemaal is. 

Ik kijk dan de heer Van Meijel nog eens diep in de ogen en dan mag het wel iets eerder. 

Die planvorming staat op stapel.  

 

De voorzitter: Is dat een antwoord, mijnheer Tuinenga? 

 

De heer Tuinenga: Wij houden dit scherp in de gaten.  

 

De voorzitter: Wat betekent het voor uw motie? Wenst u dat de motie in stemming 

wordt gebracht? 

 

De heer Haagsma: Bij punt 1 is het voorstel af te spreken binnen een jaar te komen 

met planvorming voor rotondes in de Espelerlaan. De wethouder zegt dat toe. 

Punt 2 staat er ook nog. Dat is het plan van aanpak om de verkeersonveiligheid in het 

centrum aan te pakken. Het is een dwingende vraag van de raad geweest. Ik denk dat 

het verstandig is de motie in stemming te brengen.  

 

De voorzitter: Motie 4 is aan de orde. Mag ik de fracties vragen hierover een stemver-

klaring af te leggen?  

 

De heer Torenbeek: Het CDA is in het verleden altijd voorstander geweest van deze ro-

tondes. Het heeft ons gespeten dat deze tijdens eerdere colleges niet zijn aangelegd, al-

leen die paar verhogingen. Wij vinden het jammer, maar begrijpen ook dat er nu geen 

budget voor is. Wij wachten een voorstel van het college af op het moment dat het geld 

er is in verband met verkoop van huizen in Emmelhage. Wij juichen het plan toe dat het 

college alvast begint met het maken van een plan. Wij steunen de motie dus niet.  
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De voorzitter: Voordat de heer Haagsma nu zegt: ons voorstel bestaat uit twee onder-

delen, ook het verhaal van de verkeersveiligheid in het centrum. Daarvoor wordt ook de 

aandacht gevraagd.  

 

De heer Torenbeek: Ja, dat neemt het college mee, denk ik. Het gaat ook om de veilig-

heid van fietsers, zeker bij de Meldestraat, maar ook bij de andere plekken. Ik ben zelf 

ook fietser, net als de heer Bakker.  

 

De heer Haagsma: Dan moet het u toch aanspreken, mijnheer Torenbeek? 

 

De heer Torenbeek: Het spreekt mij ook zeer aan.  

 

De heer Haagsma: Maar u bent tegen. 

 

De voorzitter: Dat mag de heer Torenbeek zeggen. Het is kwart over elf geweest en we 

hebben nog een aantal punten. Ik probeer wat snelheid te betrachten.  

Mag ik de VVD-fractie horen? 

 

Mevrouw Geluk: Het college is ermee bezig. Binnen een jaar dit aanbrengen zal onge-

twijfeld tekort zijn. De verkeersonveiligheid maakt deel uit van het verkeers- en vervoer-

plan Emmeloord en moet worden uitgevoerd. We zullen, alsof we een gebarsten gram-

mofoonplaat zijn, dit onderwerp steeds aan de orde moeten stellen om te kijken hoe ver 

het ermee is, wanneer wordt het uitgevoerd en wanneer kunnen we de resultaten daar-

van zien. Het hoeft niet in de vorm van een motie. Het moet gewoon gebeuren.  

 

De heer Lammers: U kunt hopen op de verkoop van Emmelhage. Ik hoop op de bouw 

van woningen elders in de polder. Wij zijn voor de motie. Ik hoop dat er zo snel mogelijk 

een plan van aanpak komt en het college zo snel mogelijk aan het werk gaat om deze 

verkeersonveilige situatie, zoals ook de heer Torenbeek beaamt, invulling te kunnen ge-

ven en tot meer veiligheid te komen.  

 

De voorzitter: Ik neem aan dat ChristenUnie/SGP de motie steunt?  

 

De heer Wassink: Ik wil nog even mijn verbazing uitspreken over het zorgvuldig opge-

poetste imago van het CDA over verkeersveiligheid, dat nu een beste smet krijgt en 

waaraan het CDA lange tijd moet poetsen om het weer in orde te krijgen. Dit kan die 

fractie niet maken.  

 

De heer Torenbeek: Misschien is het goed om die smet gelijk weg te werken? Of vindt u 

het te laat worden voor het poetswerk? 

 

De voorzitter: Als het heel kort kan, is het prima. Als het te lang duurt dan een andere 

keer graag. 

 

De heer Torenbeek: Wij zijn absoluut voor veiligheid in het verkeer. Dat zijn we altijd 

geweest. We zijn ook in het verleden voor de rotondes geweest. Wij volgen het college in 

die zin dat wij wachten op het moment dat het ook werkelijk uitvoerbaar is om deze ro-

tondes aan te leggen. Wij zijn voor deze rotondes, maar we zijn niet voor een motie die, 

zoals mevrouw Geluk terecht zegt, op dit moment overbodig is. 

 

De heer Haagsma: Voor mijn begrip: betekent het dat u op dit punt de financiële afwe-

ging belangrijker vindt dan de veiligheid van de gebruikers van de Espelerlaan?  

 

De heer Torenbeek: Dat is een conclusie die u trekt en die werkelijk nergens op slaat.  

 

De heer Van de Belt: Ik rijd er iedere keer lang als ik naar het gemeentehuis ga en 

weer terug. Ook met de fiets rijd ik er vaak langs.  
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Ik heb de heer Torenbeek en anderen horen zeggen dat het een onveilige situatie is. Ik 

kan de heer Torenbeek op geen enkele wijze volgen. Dit is een blamage voor het CDA. Ik 

ondersteun de motie.  

 

De heer Bakker: Ik denk dat de motie op dit moment overbodig is. Het college heeft op 

het eerste punt een toezegging gedaan. Ten aanzien van het tweede punt hebben wij 

samen met de Politieke Unie een motie in voorbereiding, om de fiets en de veiligheid van 

de fietser onder de aandacht van het college te brengen en te houden. Ik denk dat het 

voldoende dekkend is voor punt 2. De motie is overbodig. 

 

De voorzitter: Ik concludeer dat deze motie niet is aangenomen. 

 

We gaan nu naar motie 9 en amendement 5; deze gaan beide over sportgerelateerde za-

ken. Motie 9 gaat over de alternatieven om het bos en de ijsbaan te sparen, bij de sport-

boulevard. Amendement 5 gaat om de € 800.000,00 voor Nagele te oormerken.  

 

De heer Wassink: Het gaat bij motie 9 ook om het zoeken naar alternatieven en dat in 

relatie tot wat ik straks heb gezegd: kom met een keuzenotitie, waarbij we in kleinere 

stappen keuzen maken, in plaats van in één keer een heleboel neer te leggen.  

 

De voorzitter: Dank voor deze nuancering. Uw motie is aan de orde.  

 

De heer Kalk: Zo pas hebben we al een debatje gehad met de heer Wassink. In het ver-

lengde daarvan wil ik namens de CDA-fractie het volgende verklaren. Wij zijn tegen de 

motie. We zien niet in waarom er nu al een inperking moet plaatsvinden van een visie die 

vervolgens gefaseerd wordt gerealiseerd en waarop een plan van aanpak wordt gemaakt. 

We zijn er allemaal bij. Dan willen we integraal de keuzen maken. Wij zijn tegen deze 

motie.  

 

Mevrouw Binksma: Ook in onze voorjaarsrapportage hebben wij er al iets over gezegd. 

Er moeten natuurlijk nog veel stappen worden gezet voordat we tot definitieve keuzen 

komen, met alle plannen en aanverwante zaken die met de sportboulevard te maken 

hebben. Ik denk dat het een beetje te voorbarig is om de discussie te beperken.  

 

De heer Haagsma: Ook de fractie van de Politieke Unie denkt dat zodra dit op de agen-

da staat, en dat wachten we in vertrouwen af, er goed over kan worden gediscussieerd 

hoe de inrichting kan gebeuren. Inmiddels is het spel al volop in werking getreden. Dat 

komt ook door de manier waarop het college dit heeft gepresenteerd. De € 14 miljoen 

staat niet alleen voor sport, maar voor heel veel onderdelen. Dat is in mijn ogen wat on-

handig geweest. Wij wachten de discussie over dit onderwerp af.  

 

De heer Lammers: Idem dito. De motie is iets te prematuur. Wij wachten de stukken af 

om dit invulling te kunnen geven.  

 

De heer Van de Belt: Ik ondersteun deze motie.  

 

De heer Boundati: Zoals vele voorgangers al hebben gezegd, er is een Visienota. Over 

de uitvoering moet nog worden gesproken. Wij gaan niet mee met deze motie. 

 

De voorzitter: Dan is deze motie niet aanvaard. 

Amendement 5 van de VVD, het oormerken van € 800.000,00 voor de sportzaal Nagele. 

Ik neem aan dat de fractie voor blijft. 

 

Mevrouw Binksma: Ik weet niet of nog een toelichting nodig is. Ik denk van niet. Wij 

willen het amendement doorzetten. Het moet in de beleidsplanning worden opgenomen. 

Ik hoop dat we ondersteuning krijgen van andere fracties.  
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De heer Kalk: Ik heb een ordepunt. Ik heb van het college begrepen dat het in feite een 

handreiking doet. De heer Van der Est heeft op de achterkant van zijn sigarendoosje in 

het debat een planning uitgestippeld. Die resulteert er in dat in 2010/2011 dit niet over 

de tafelrand valt, maar in feite kan worden meegenomen. Ik denk dat de VVD-fractie kan 

zeggen: dat is een redelijk resultaat. 

 

Mevrouw Binksma: Dat is ook precies mijn bedoeling, mijnheer Kalk. De beleidsplanning 

gaat van 2008 tot 2012. We willen dat het wordt meegenomen in de planning.  

  

De heer Kalk: Maar zit het dan zo subtiel in elkaar dat u wilt dat het in 2008 komt? Op 

de achterkant van het sigarendoosje gaf het college aan, dat er een aantal ontwikkelin-

gen in Nagele speelt. Het heeft te maken met de scholen, met de sportverenigingen. Ik 

denk dat je het in een zeker evenwicht met elkaar moet bekijken.  

 

Mevrouw Binksma: Dat ben ik helemaal met u eens. Ik heb ook niet over 2008 gespro-

ken. We hebben zelfs 2010 genoemd. Ik denk dat we het helemaal met elkaar eens zijn. 

Daarom mag het wel worden opgenomen. Er hoeft dan geen heroverweging plaats te 

vinden. Na de Sportnota kunnen er nog wel meer urgente zaken naar voren komen. 

Daarvoor willen wij waken. 

 

De voorzitter: Ik begrijp dus dat het niet gaat om het jaar 2008, maar de beleidsplan-

ning loopt tot 2012. De fractie van de VVD wil dat het in een van de laatste jaren van de 

planning een plekje krijgt.  

 

De heer Voorberg: Mag ik de VVD-fractie vragen hoe zij de dekking van deze 

€ 800.000,00 denkt te realiseren, in relatie tot de discussie over het achterstallig onder-

houd? Dit kan kennelijk wel en niet de € 800.000,00 voor achterstallig onderhoud? Waar 

haalt u het vandaan? 

 

Mevrouw Binksma: Het stond al genoemd in de beleidsplanning van vorig jaar. Ik denk 

dat het moet blijven staan. Het college stelt voor om bepaalde geoormerkte gelden te 

schrappen. Daar zijn wij niet voor.  

 

De heer Voorberg: Het plan van vorig jaar bestaat niet meer. We hebben nu een nieuwe 

beleidsplanning. U moet aangeven waar u € 800.000,00 bovenop de bestaande 

€ 800.000,00 vandaan haalt. Het college heeft het weggeschoven; in de inleiding van de 

beleidsplanning heeft het college ook gezegd dat zij € 1,6 miljoen vermindert tot 

€ 800.000,00. Dat is ergens anders in gegaan. Dat gaat zo met die schuifpartijen, je 

weet niet waar het blijft. Het college kijkt ook niet op een paar miljoen. De ambities zijn 

hoog. Waar haalt u de € 800.000,00 vandaan, want die moet u nu uit het beleidsplan ha-

len.  

 

Mevrouw Binksma: Als de Sportnota komt zullen er waarschijnlijk ook nog meer bedra-

gen naar voren komen. Ik denk dat we daarmee rekening moeten houden.  

 

De heer Voorberg: Dus u wilt binnen de € 14 miljoen, die onherkenbaar is verdeeld in 

het beleidsplan, de € 800.000,00 voteren. Dan wordt het voor de sportboulevard en alle 

andere zaken € 13,2 miljoen.  

 

Mevrouw Binksma: Dat zou kunnen. Ik weet het nog niet.  

 

De heer Voorberg: We horen het wel van het college. Het college moet aangeven of het 

kan.  

 

De voorzitter: Kan het college daarover duidelijkheid geven voordat deze discussie ver-

zandt?  
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Wethouder de heer Van der Est: De heer Voorberg zegt dat we het nu met € 13,2 mil-

joen moeten doen. Dat is natuurlijk niet de bedoeling. U hebt volkomen gelijk, mijnheer 

Voorberg. Het zou dus € 14,8 miljoen moeten worden. 

 

De heer Voorberg: Dan zeg ik weer: waar haalt u dat bedrag vandaan?  

 

Wethouder de heer Van der Est: Ik heb het niet. Daarom hebben we het ook geschrapt.  

 

De heer Voorberg: Precies. Daarom vraag ik het aan de VVD, die weet dat.  

 

De voorzitter: Het is helder. De VVD zegt: neem het erin op, maar we hebben geen 

aanwijzing voor wat het is.  

 

Wethouder de heer Van der Est: Ik kan natuurlijk een handreiking doen. Het zit niet in 

de sportboulevard. Het hoort bij de accommodaties van de Sportnota. Bij het algehele 

beleid dat we hebben over accommodaties. Die nota krijgt u eind van het jaar of als we 

wat uitlopen, begin volgend jaar. Ik beloof u dat de sportzaal Nagele daarin zal zijn op-

genomen. Het is dan een ander verhaal dan dat we nu zeggen dat de sportboulevard 

€ 14,8 miljoen wordt of € 13,2 miljoen. Dat is van een totaal andere orde.  

 

De heer Voorberg: In de € 14 miljoen zitten ook binnensportaccommodaties. Ik weet al-

lemaal niet wat er in zit. 

 

Wethouder de heer Van der Est: Het zijn de binnensportaccommodaties op dit moment 

in Emmeloord. Ik heb het nu over de binnensportaccommodaties van de totale gemeen-

te.  

 

De heer Voorberg: Dat neemt niet weg dat we op dit moment ergens € 800.000,00 

moeten vinden. 

 

Wethouder de heer Van der Est: Dat klopt. Ik zeg nu tegen mevrouw Binksma en ook 

tegen u: vertrouw mij dat deze zaal in de Sportnota een plaats krijgt. Dat is een ander 

verhaal dan in de sportboulevard. De sportboulevard is wel integraal onderdeel van de 

Sportnota, maar uit de Sportnota zal waarschijnlijk ook nog een aantal voetbalvelden rol-

len, of een aantal kleedkamers. Laten we het daar een plek geven.  

 

Mevrouw Binksma: Als de wethouder nu toezegt dat het in de Sportnota wordt opgeno-

men, dan moet ik zeggen: dan is het amendement niet nodig.  

 

De voorzitter: Ik denk dat het interessant is om op een ander moment te vertellen hoe 

het financieel allemaal zit. Begrijp ik dat daarmee het amendement wordt ingetrokken? 

Ja. 

 

Volgens mij heb ik nog een amendement dat tijdens de vergadering is aangekondigd. Het 

is amendement 6, ondertekend door de fracties van PvdA/GroenLinks, Politieke Unie en 

ChristenUnie/SGP over de punten 5 en 6 uit de beleidsplanning: verkeersveiligheid rond-

om scholen en het knelpunt verkeersveiligheid in de fietsroutes, die eerder waren opge-

nomen. Het college heeft deze geschrapt. Dit amendement dient ertoe om deze weer in 

de beleidsplanning op te nemen. 

 

De heer Haagsma: Het amendement wordt op dit moment door de griffie rondgedeeld. 

Ik denk dat we in onze bijdrage duidelijk hebben gemaakt dat we graag willen dat die 

twee punten uit het collegeprogramma in de beleidsplanning blijven staan.  

 

Amendement nr. 6, ingediend door PvdA/GroenLinks, Politieke Unie en Chris-

tenUnie/SGP  

Punten uit de beleidsplanning 2008-2012 
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"De raad van de gemeente Noordoostpolder, in vergadering bijeen op 28 juni 2007; 

 

overwegende dat: 

- de punten 5 en 6 uit de beleidplanning 2008-2012 inzake verkeersveiligheid rondom 

scholen en knelpunten verkeersveiligheid in de fietsroutes eerder opgenomen waren 

in het collegeprogramma 2006-2010; 

- het college na heroverweging heeft besloten om deze activiteiten niet te laten 

plaatsvinden; 

-  dat genoemde fracties van mening zijn dat deze onderzoeken wel dienen plaats te 

vinden;  

 

besluit: 

- dit voorstel aan te passen in dier voege dat de punten 5 en 6 uit de beleidplanning 

opnieuw opgenomen worden." 

  

De voorzitter: Ik stel voor, dat we een minuut leespauze hebben en daarna het amen-

dement behandelen.  

 

De indieners hebben bij de eerste ronde ook genoemd, dat zij het jammer vinden dat de 

punten zijn verdwenen. Eerder heb ik gezegd: leest u zo meteen de notulen na, dan hebt 

u de nadere motivering nog een keer, voor degenen die deze vergeten zijn Dat is natuur-

lijk een flauwe opmerking, want u moet er nu over stemmen. Is er behoefte aan een kor-

te, bondige toelichting? Niemand heeft behoefte aan een toelichting. 

Ik breng dit amendement in bespreking. Ik wil van de fracties horen of zij dit voorstel wel 

of niet steunen.  

 

De heer Van Daalen: U overvalt ons even. We hebben het over onderzoeken.  

 

De heer Haagsma: Het zijn twee punten uit het collegeprogramma, dat u ook heeft on-

dertekend.  

 

De heer Van Daalen: "Dat onderstaande fracties van mening zijn, dat deze onderzoeken 

wel dienen plaats te vinden." We hebben het over onderzoeken. Dat kan onze instem-

ming hebben. 

 

De heer Hermus: Wij hebben in de commissie begrepen, dat deze zaak wat was ver-

schoven. Onze fractie vindt de verkeersveiligheid rond scholen en op fietsroutes wel 

dermate belangrijk dat wij menen dat een en ander moet worden gecontinueerd. Deze 

zaken zijn ergens anders in verdwenen. Ik vind dat die best wel transparant op papier 

kunnen staan. 

 

De voorzitter: Dus u bent voor het onderzoek  

 

De heer Van de Belt: Ik kan mij daarbij aansluiten en ondersteun het voorstel. 

 

De heer Lammers: Ik ben helemaal perplex. Nu is de CDA plotsklaps voor veiligheid. 

Wij zijn voor het onderzoek. 

 

De heer Torenbeek: Als u het CDA echt verkeerd wil begrijpen, dan moet u het zo doen.  

 

De voorzitter: Ik constateer dat het amendement is aangenomen en dat alle fracties 

daarmee instemmen. Dat is een mooi eind van deze ronde. 

 

Volgens mij hebben wij alles wat met de Voorjaarsnota te maken had behandeld. Het be-

tekent ook dat we een aantal formele besluiten moeten nemen. Ik wil deze aan u voor-

leggen. De besluiten staan op pagina 35 van de Voorjaarsnota. 



2007  N. 223 

Voor de helderheid na de discussie over het wegenverhaal: de begroting wordt dus opge-

zet met de uitgangspunten zoals die hier in staan. Als het anders wordt, dan praten we 

daarover bij de Najaarsnota.  

 

Punt 1 

Zonder hoofdelijke stemming stemt de gemeenteraad in met het onder punt 1 vermelde. 

 

Punt 2 a t/m j 

De heer Haagsma: De Politieke Unie wil bij punt 2.j, een krediet beschikbaar stellen 

voor de formatie/uitbreiding van het college, € 25.000,00. Wij hebben bij de collegesa-

menstelling tegen de uitbreiding gestemd. U hebt, college, een klus aangenomen. Ik had 

graag gewild, dat u op de manier zoals u daarvoor toen ruimte hebt gekregen en geno-

men, de klus zou klaren. Wij zijn tegen punt 2.j. 

 

De heer Lammers: Idem dito. Wij hebben ook al eerder kenbaar gemaakt hier niet voor 

te zijn, om dezelfde redenen die de Politieke Unie aangeeft.  

 

Zonder hoofdelijke stemming besluit de gemeenteraad overeenkomstig de punten 2.a 

t/m j, met dien verstande dat de leden van de fracties van de Politieke Unie en ONS wor-

den geacht tegen te hebben gestemd. 

 

Punt 3 

De heer Wassink: Wij maken hier een voorbehoud ten aanzien van uitgaven rond het 

theater en subsidiëren van zondagsactiviteiten. Om consequent te zijn doen we hetzelfde 

met investeringen rond de sportboulevard.  

 

Zonder hoofdelijke stemming stelt de gemeenteraad de beleidsplanning 2008-2012 vast, 

rekening houdend met de gemaakte opmerkingen en met het door de ChristenUnie/SGP 

gemaakte voorbehoud.  

 

 5. Wegenbeleidsplan Noordoostpolder 2008-2011 

 

De voorzitter: ik ga u een ordevoorstel doen. We zijn nu aangekomen bij agendapunt 5, 

zijnde het wegenbeleidsplan Noordoostpolder 2008-2011. We kunnen dit frank en vrij – 

en niet alsof we al tien uur achter deze tafel zitten – opnieuw gaan behandelen. Ik wil dat 

niet doen. Ik wil u voorstellen om dit hele verhaal aan te houden tot we in het najaar de 

discussie hebben. Daar kunnen we dan in de integraliteit besluiten over nemen. Een dis-

cussie nu wordt voor een deel een herhaling van zetten. De relatie met andere stukken 

wordt ook lastig.  

 

De heer Hermus: We hebben gevraagd om met achterstallig onderhoud aan de gang te 

gaan. Als we dit niet aannemen, blijft die discussie staan.  

 

De voorzitter: Nee, dat denk ik niet. Het college wil wat doen, maar een deel van de 

raad wil meer doen. Laat het college in ieder geval doen wat het wil doen. Daarover is 

geen verschil van mening. Het lukt niet om het af te hebben voor het najaar. Het college 

kan veel, maar dat niet. We komen daarmee absoluut niet in de problemen. Mijn opmer-

king is: het college gaat ermee aan de gang, met de punten waarover geen onenigheid 

is. Dat is het inlopen van de achterstanden, zoals beschreven in de stukken. Als we dit 

stuk nu gaan behandelen of in september, dan wordt toch de vraag: wat is de relatie met 

al die risico’s; het verhaal dat wethouder Van Meijel heeft gehouden. We gaan dan voor 

een deel afdraaien wat we nu hebben afgedraaid. Niemand heeft dan gelijk. We weten de 

gegevens waarop we het baseren niet. Daarom is mijn voorstel om dit voorstel aan te 

houden en het later te bespreken. 

 

De heer Veldkamp: Ik wil hierbij opmerken, dat het besluitstuk dat in het raadsbandje 

zit, een ander stuk is dan wij in de commissievergaderingen hebben gesproken.  
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Ik wil de leden van de commissie Woonomgeving vragen het stuk goed te bestuderen, 

want het wijkt af van het stuk dat wij in de commissie hebben gehad. Vooral het besluit 

dat nu vier punten telt en in de commissie nog maar twee punten telde.  

 

De heer Haagsma: Als dat waar is, dan denk ik dat de commissiebehandeling over 

moet. Het kan niet zo zijn dat een fractie in een commissie van een stuk een hamerstuk 

maakt en dat het in het raadbandje een andere tekst heeft. Als een stuk als hamerstuk 

wordt aangemerkt, dan gaan wij ervan uit dat het een op een wordt overgenomen. Als er 

wijzigingen zijn, dan heeft u het goed gelezen en denk ik dat we het over moeten doen.  

 

De voorzitter: De griffier beaamt dit. Het is een reden te meer om het voorstel nu aan 

te houden. 

 

Het voorstel wordt aangehouden.  

 

6. Wensen en bedenkingen met betrekking tot deelname in Coöperatieve Ver-

eniging Dimpact 

  Gemeentelijke verordening digitale dienstverlening 

 

De heer Lammers: Mijnheer de Voorzitter. U heeft allen de beantwoording van het col-

lege gehad met betrekking tot de vergelijking Dimpact en GoveUnited. Wij hebben er ook 

research naar gedaan. Zonder er lang over te praten, er zijn 25 gemeenten die officieel 

zijn toegetreden tot GoveUnited. Morgen komen er nog vijf bij plus gemeenten uit Gro-

ningen. Het lidmaatschap voor GoveUnited kost nu € 10.000,00. Er moet inderdaad een 

onderzoek plaatsvinden naar wat hier al in huis aanwezig is met betrekking tot het aan-

bieden van de elektronische formulieren. De kosten voor Dimpact voor de komende drie 

jaar komen naar onze berekeningen op € 200.000,00. Dat heeft u ook uit de stukken 

kunnen lezen. Die kosten zijn aanmerkelijk lager bij GoveUnited. Het stelt mijn fractie te-

leur dat niet beide mogelijkheden naast elkaar voldoende zijn uitgewerkt, financieel, zo-

dat u hier als raadslid een perfect waardeoordeel over de investeringen kunt vellen. Ik 

heb het niet uit de stukken met betrekking tot de beantwoording kunnen halen. Daarbij 

komt dat in beide gevallen sprake is van een basispakket. Er moeten extra aanbestedin-

gen worden gepleegd, er moeten onderhoudscontracten worden afgesloten, maar de to-

tale kosten van GoveUnited in relatie tot Dimpact zijn beduidend lager. Mijn fractie stemt 

tegen het voorstel zoals het nu is, omdat wij vinden dat er onvoldoende vergelijkend on-

derzoek is geweest met betrekking tot beide voorstellen. 

 

De heer Haagsma: Mijnheer de Voorzitter. De bedenking van de Politieke Unie bij dit 

stuk is dat wij het college willen aanraden om bij kwalitatief vergelijkbare zaken te kiezen 

voor de voor de burger zo goedkoop mogelijke oplossing. U heeft het in dit geval niet ge-

daan. Verder dan een bedenking kunnen we niet gaan. 

 

De heer Van de Belt: Mijnheer de Voorzitter. Ik heb geen informatie om tegen het voor-

stel te zijn.  

 

De voorzitter: Even de zaken, zoals de heer Lammers die op een rijtje zet. We zouden 

de discussie van de commissie kunnen overdoen of proberen die alsnog te voeren. Toen 

ontbrak het mij aan voldoende informatie. U zit beter in de materie dan ik. Ik ga nu de 

discussie niet aan. Mijn informatie vanuit dit huis is dat het niet een op een vergelijkbaar 

is en dat het per saldo voor de gemeente Noordoostpolder een goede deal is. De heer 

Haagsma heeft inderdaad gelijk. Het zijn bedenkingen. Ik neem die mee naar het colle-

ge. Het college overweegt de bedenkingen en beslist dan definitief. Dat is de status van 

dit moment.  

 

 7. Herziening grondexploitatiebegroting Emmeloord-Centrum 

 

De heer Wassink: Mijnheer de Voorzitter.  
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Wij hebben met de wijzigingen in de grondexploitatie een aantal problemen. We hebben 

die in de commissie aangegeven. Ik stip ze nu aan. Er worden extra kosten opgevoerd 

vanwege fouten die zijn gemaakt. We vinden dat nogal slordig. Het tweede punt is de € 1 

miljoen, die in de grote vergadering van maart 2006 extra aan het budget Emmeloord-

Centrum is toegevoegd voor Lange Nering-Oost om het evenwicht in het centrum goed in 

de gaten te houden en er iets aan te doen. Dat bedrag wordt nu niet besteed. Wij vinden 

dat jammer, omdat het evenwichtige centrum voor ons heel belangrijk is. Wij denken ook 

dat het voor de Lange Nering als geheel belangrijk is. Formeel zou het terug moeten, 

maar daarvoor krijgen we geen meerderheid. Ik laat maar voor wat het nu is. 

Er wordt nu overigens wel voor bijna € 1 miljoen aan plankosten en voorbereidingskosten 

opgevoerd, als tegenhanger. Daarmee komt feitelijk het tekort op € 1,6 miljoen. We vin-

den dat erg zorgelijk. Wij kunnen niet instemmen met deze exploitatiebegroting.  

 

De heer Tuinenga: Mijnheer de Voorzitter. We zijn het in grote lijnen eens met de op-

merkingen van de ChristenUnie/SGP. Wij hebben dat ook in de commissie naar voren ge-

bracht. Wij zijn benieuwd hoe het college goed kan monitoren dat dit in de toekomst niet 

weer gebeurt. 

Wethouder de heer Keur: Mijnheer de Voorzitter. Ik heb namens het college in de laatst 

gehouden commissievergadering vrij gedetailleerd over alle punten gesproken. Ik wil het 

nu op een hoofdlijn behandelen, waarbij ik wel rakelings langs een aantal dingen wil 

gaan.  

Op 2 maart 2006 heeft deze raad een budget vastgesteld om de Lange Nering- West, -

Oost, etc. een beurt te geven. De € 5 miljoen was ervoor bedoeld om Emmeloord-

Centrum echt op te knappen en tot iets moois te maken. Als we na een jaar al zouden 

zeggen: misschien is het wel te krap geraamd geweest of te veel – ik geef er geen oor-

deel over, maar je zou er nu al iets over kunnen roepen als je dat zou willen. Ware het 

niet dat de cijfers die wij onlangs aan de commissie hebben gepresenteerd, een prognose 

zijn voor het tijdvak 2006-2012. Ik kan het niet voldoende benadrukken: u heeft een 

budget gegeven voor Emmeloord-Centrum. Ik heb u cijfers gepresenteerd; dat is een 

prognose voor 2006-2012. We hebben met elkaar afgesproken dat ik jaarlijks voor u in-

zichtelijk maak wat er met het geld is gebeurd. Eigenlijk spreek ik steeds, als ik u de cij-

fers presenteer, over een momentopname. Het is een kwestie van plussen en minnen in 

de totale periode 2006-2012. Het blijft een prognose, het is een momentopname. Wij 

hebben die twee weken geleden aan u gepresenteerd. Als we nu de momentopname 

zouden maken, vandaag, hadden we een plus van € 400.00,00. Dat komt ook in het tijd-

vak 2006-2012. Volgend jaar vraagt u mij hoe het is gelopen. Dan zal het ongetwijfeld 

anders zijn.  

Ik vertel dit omdat het om de politieke context gaat. Het beeld dat met name door de Po-

litieke Unie, maar ook door de ChristenUnie/SGP steeds wordt geschetst – en het heeft 

mij hogelijk verbaasd dat het in de krant stond, terwijl de redacteur erbij zat en ik hem 

enige rekenkunde toeken – dat we € 1 miljoen tekort hebben. Het is niet waar. Ik heb al 

zo vaak geprobeerd dat hardnekkige verschijnsel uit te bannen, maar het lukt niet. Men 

wil het niet zien. We hebben geen € 1,6 miljoen tekort. Sterker, wij hebben van het bud-

get dat we hebben afgesproken van 2006-2012 nog geen cent te veel uitgegeven. Wij 

hebben nul cent tekort. Wij hebben met elkaar afgesproken dat we in de periode van 

2006 – 2012 een bedrag hebben. Daarvoor is een tijdbalk gemaakt, ook in geld. We heb-

ben plussen en minnen. We hebben inderdaad een min gehad in de plankosten. Dat moe-

ten we toegeven. Het heeft veel meer gekost aan voorbereiding, juridische plannenmake-

rij, proceskosten. Dat is zo, maar er zijn ook meevallers, waarvan er deze week een was 

van € 400.000,00. Dat zal later blijken. 

Met andere woorden: het is absoluut niet correct om dit beeld te blijven schetsen als zou 

Emmeloord-Centrum op dit moment € 1,6 miljoen tekort hebben. Het is gewoon niet 

waar. Ik hoop dit nu te hebben uitgelegd. Ik heb het geprobeerd in de commissie, maar 

het is kennelijk niet gelukt, want ik heb vanavond de ChristenUnie/SGP en de Politieke 

Unie horen spreken over missers, tekorten. Dat is gewoon niet waar. Wij doen ons uiter-

ste best. Dat is ook wat de Politieke Unie van ons vraagt: het mag niet meer gebeuren. 

Ik beloof u helemaal niets op dat gebied met Emmeloord-Centrum.  
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Ik probeer binnen de begroting te blijven. Voor de rest kan ik niets beloven. U wilt iets 

van mij horen dat ik niet kan waarmaken. Wij werken met een budget van 2006-2012, 

waarin u heeft gezegd: college, maar voor € 5 miljoen die tent daar klaar. Daar ga ik 

voor.  

 

De voorzitter: Overtuigd, mijnheer Wassink? 

 

De heer Wassink: Dan vraag ik me af wat de zin is van een tussentijdse herziening van 

een begroting als er zulke fluctuaties in zitten. Waar doen we dit voor? 

Nog een keer, de € 1 miljoen was er apart extra bijgezet. Dat maakt het verschil in de 

discussie. We zijn niet overtuigd dat we er nu wel mee instemmen. 

 

De heer Tuinenga: De heer Keur komt zelf met dit voorstel. Wij vinden dat er iets an-

ders wordt voorgesteld. Wat is er dan aan de hand?  

 

De voorzitter: Zullen we dat nog een keer in de commissie uitleggen? Ik constateer dat 

er een meerderheid is voor de hernieuwde vaststelling. Het is de wethouder een voor-

recht om u de vorderingen periodiek te melden. We kunnen er dan nog eens over praten.  

De heer Haagsma: Het enige dat de heer Keur nog zou moeten beloven is dat hij tot 

2012 moet blijven zitten. Dan vindt de finale afrekening plaats. 

 

De voorzitter: Als u allemaal meewerkt, moet dat lukken. 

 

Zonder hoofdelijke stemming besluit de gemeenteraad overeenkomstig het voorstel met 

dien verstande dat de leden van de fracties van ChristenUnie/SGP en Politieke Unie wor-

den geacht tegen het voorstel te hebben gestemd.  

 

 8. Vaststelling tarieven toeristenbelasting en watertoeristenbelasting 2008 

 

De voorzitter: De VVD is tegen en dat is zij altijd.  

 

De heer Van Daalen: Ik wil een verrassende move gaan maken. Wij zijn, zoals u weet – 

en u zegt het terecht – tegen toeristenbelasting en watertoeristenbelasting. Ik heb mij 

later gerealiseerd, dat als we hier tegen zijn, dan zijn we voor de verhoging van één 

cent. Dus we zijn voor.  

 

De heer Haagsma: Deze maatregel zou een van de eerste maatregelen kunnen zijn in 

het kader van de 25% deregulering. De Politieke Unie blijft tegen de toeristenbelasting 

en ook tegen de ene cent verhoging of hetzelfde niveau. 

 

De voorzitter: Ik neem aan dat de wethouder financiën deze stemverklaring voldoende 

vindt en daarop niet hoeft te reageren. 

 

Zonder hoofdelijke stemming besluit de gemeenteraad overeenkomstig het voorstel, met 

dien verstande dat de leden van de fractie van de Politieke Unie worden geacht tegen het 

voorstel te hebben gestemd.  

 

 9. Noodlokalen bij onderwijshuisvesting 

 

Zonder beraadslaging en zonder hoofdelijke stemming besluit de gemeenteraad overeen-

komstig het voorstel. 

 

 10. Mandatering bevoegdheden MER Corridor Emmeloord-Kuinderbos 

 

Zonder beraadslaging en zonder hoofdelijke stemming besluit de gemeenteraad overeen-

komstig het voorstel. 
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11. Beslissing op het bezwaarschrift van de heer Van der Steege tegen het 

voorbereidingsbesluit voor het project Corridor Emmeloord-Kuinderbos 

 

Zonder beraadslaging en zonder hoofdelijke stemming besluit de gemeenteraad overeen-

komstig het voorstel. 

 

 12. Ontwerpprogrammabegroting HDVF 2008 en Meerjarenraming 2009-2011 

 

Zonder beraadslaging en zonder hoofdelijke stemming besluit de gemeenteraad overeen-

komstig het voorstel. 

 

13. Delegatie bevoegdheid met betrekking tot het verlenen van vrijstelling ex 

artikel 19, lid 1 WRO ten behoeve van uitbreiding van een agrarisch ver-

werkingsbedrijf 

 

Zonder beraadslaging en zonder hoofdelijke stemming besluit de gemeenteraad overeen-

komstig het voorstel. 

 

14. Voorbereidingsbesluit Han Stijkelweg 5 te Tollebeek 

 

Zonder beraadslaging en zonder hoofdelijke stemming besluit de gemeenteraad overeen-

komstig het voorstel. 

 

15. Beslissing op het bezwaarschrift van de heer Brouwer tegen het intrekken van de 

 Structuurvisie Emmeloord-Centrum 

 

Zonder beraadslaging en zonder hoofdelijke stemming besluit de gemeenteraad overeen-

komstig het voorstel. 

 

16. Herinrichting Korte Achterzijde te Emmeloord 

 

Zonder beraadslaging en zonder hoofdelijke stemming besluit de gemeenteraad overeen-

komstig het voorstel. 

 

17. Beleidsverslag werk, inkomen, zorg 2006 

 

Zonder beraadslaging en zonder hoofdelijke stemming besluit de gemeenteraad overeen-

komstig het voorstel. 

 

IX. Sluiting 

 

De voorzitter: We zijn aan het eind van deze vergadering gekomen. Het is inderdaad 

nog voor twaalf uur. Hartelijk dank. Een goede vakantie gewenst. We zien elkaar binnen-

kort nog op Schokland.  

Ik sluit de vergadering (23.57 uur)  

 

 

 

 

Aldus vastgesteld in de vergadering van 6 september 2007. 

 

 

De griffier,         De voorzitter, 
  

 

 

 


