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Notulen van de openbare vergadering van de gemeenteraad, gehouden op 28 juli 2005 

om 19.00 uur in het gemeentehuis te Emmeloord. 

 

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

Slootheer (PvdA/GroenLinks), A.J. Geluk-Geluk (VVD), H.J. Straatsma-Reuvers 

(PvdA/GroenLinks), I.R. Wagenaar (PvdA/GroenLinks) en J. Wondergem-Nieuwenhuizen 

(CDA) en de heren W.R. Bouma (CDA), P.G. van Diepen (PU), P.J. van Domburg (PU), 

J.M. van der Est (PvdA/GroenLinks), W.C. Haagsma (PU), L.G.M. Hermus (CDA), 

H.R. Kalk (CDA), G. Nentjes (ChristenUnie/SGP), T. Nijdam (PvdA/GroenLinks),  

H.F.A. Roefs (VVD), P. Reijenga (CDA), P.J. Sanderse (CDA), T. Tuinenga (PU),  

J.J. van der Velde (CDA), W.M. Vercraeije (PU), P.M.S. Vermeulen (D66), C. Wagemaker 

(PU) en R.F. Wassink (ChristenUnie/SGP) 

 

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

Wethouders: mevrouw T. Bij de Vaate-de Jong (CDA), de heren A.H.T. van Meijel 

(CDA), J. Mulder (PvdA/GroenLinks) en J.A. Ritsema (PU) 

Griffier: J.M. Even 

Gemeentesecretaris: H. van Boven 

Afwezig: de heren L.G. Voorberg (ChristenUnie/SGP) en P. Dibbits (PU),  

leden van de raad 

 

 

 

I. Opening 

 

De voorzitter: Ik open de vergadering en heet u welkom op deze raadvergadering. Ik 

feliciteer de heer Van Boven met zijn benoeming tot gemeentesecretaris (overhandiging 

bloemen). 

Ik wijs erop, dat onze mooie lamp terug is.  

 

De heer Roefs: Voorzitter, ik heb van u via elektronische mail het bericht ontvangen, dat 

ik tot vanavond 19.15 uur niets over deze benoeming mocht zeggen. Ik kon benoemde 

niet feliciteren. Het stond vanavond echter al in de krant. Dat verbaast mij een beetje. 

 

De voorzitter: Bij publicatie is iets mis gegaan. We hebben in een persmoment, maar 

toen was de mail al weg, gezegd dat de krant natuurlijk uitkomt en het anders niet in 

"De Noordoostpolder" zou staan. De mail was eerder weg dan het perscontact, dat we 

woensdagmiddag hadden.  

Het was misschien correcter geweest u daarvan in kennis te stellen. Dat ging dus even 

langs elkaar heen. In ieder geval rust er over tien minuten geen embargo meer op. Dan 

kunnen we er allemaal vrijelijk over spreken. 

De mededeling van de lamp is, dat deze hier eerst in het midden van de cirkel hing. Eer-

der vormden wij een zuivere cirkel, waarvan het college van B&W deel uitmaakte. Toen 

wij aan de duale tijden begonnen en de indeling anders werd, een ovaal heeft geen mid-

delpunt, is de lamp weggehaald. Dat vonden wij jammer. Vandaar dat de lamp er nu 

weer hangt. Het is een mooie lamp.  

 

II. Vaststelling agenda 

 

Zonder hoofdelijke stemming wordt de agenda ongewijzigd vastgesteld. 

 

III. Notulen van de vergadering van 9 juni 2005 en 30 juni 2005 

 

Notulen van de vergadering van 9 juni 2005 

Tekstueel 

De heer Reijenga: Mijnheer de Voorzitter. Ik heb twee opmerkingen. Het betreft pagina 

N162, het betoog van mevrouw Bij de Vaate. Daar staat ‘overheid € 77.000,00’.  
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Dat moet waarschijnlijk "overhead" zijn. Althans daarover heb ik gesproken. Op pagina 

177 gaat het over de positie van promotie en acquisitie. Daar staat ‘Er moet een duidelij-

ke uitspraak over promotie komen. Het moet pingpongen tussen verschillende afdelingen 

zijn’. Ik heb echter gezegd ‘Het moet geen pingpongen tussen de verschillende afdelin-

gen zijn.  

 

Zonder hoofdelijke stemming worden de notulen vastgesteld, rekening houdend met de 

wijzigingen.  

 

Notulen van de vergadering van 30 juni 2005 

Tekstueel 

De heer Haagsma heeft de volgende wijzigingsvoorstellen gedaan: 

- pagina N190: ‘Ik kom tijdig op de veiling’ wordt ‘Ik kom vrijdag op de veiling’. 

- pagina N215: 'Oké. Bij D66 en dat speelt bij andere partijen ook’ wordt ‘Oké. Bij D66 

en dat speelt bij andere partijen ook…..´ (daarna volgt interruptie van de heer Reijenga) 

- pagina N221: ‘Ik weet niet wat er aan de hand is. Die hangplek voor ouderen’ wordt ‘Ik 

weet niet wat er aan de hand is, maar misschien is die hangplek voor ouderen iets voor 

u.´ 

- pagina N235 (eerste bijdrage): ‘We gaan een aantal zaken, dat we zelf hebben’ wordt 

‘We gaan een aantal zaken, die we.´ 

- pagina N235, onderaan: ‘De motie van de CU/SGP, als je het zo in eerste instantie leest 

en een reactie erop formuleert, we hebben in eerste instantie gezegd, we hebben onze 

gemeenteraad. We hebben …….‘ wordt ‘De motie van de CU/SGP, als je het zo in eerste 

instantie leest en er een reactie op formuleert, dan zeg je we hebben onze gemeente-

raad, we hebben de commissies, we hebben het seniorenconvent, wat voegt het nog toe. 

Toen we net aan tafel zaten, zeiden we nog: we hebben NLTO, de ondernemers Groen-

dorpen en de dorpsbesturen.’ 

 

De heer Roefs: Ik was daar slechts in geest aanwezig, niet fysiek. 

 

Zonder hoofdelijke stemming worden de notulen vastgesteld, rekening houdend met de 

wijzigingen.  

 

IV. Ingekomen stukken 

 

De heer Vercraeije: Mijnheer de Voorzitter, bij punt 2 staat, dat kinderboerderij Emme-

lerbos steun vraagt bij de realisatie van een milieu- en educatiecentrum. Ik mis daarin 

dat er ook contacten met IVN, Consentschap* Flevoland, zouden kunnen worden gelegd, 

omdat die ook op het gebied van natuur- en milieueducatie alles in huis hebben en ook 

door de provincie worden gesteund om natuur- en milieueducatiecentra te begeleiden en 

op te zetten. Dat kan misschien een aanvulling zijn. 

 

De voorzitter: Ik denk dat het college dit in zijn reactie kan meenemen. 

 

Zonder hoofdelijke stemming besluit de gemeenteraad overeenkomstig de voorgestelde 

wijze van afdoening. 

 

V. Mededelingen 

 

Er zijn geen mededelingen.  

 

VI. Spreekrecht 

 

Mevrouw De Lange: Dames en heren, raadsleden, college van B&W. Ik heb spreekrecht 

aangevraagd, ook namens mijn vader, en ik wil spreken over geluidsoverlast door blaf-

fende en jankende honden van dierenhotel Ens en het asiel aan de Drietorensweg 29.  
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Mijn vader woont direct naast het dierenhotel, ik woon op 300 meter afstand. Vanaf vorig 

voorjaar ondervinden wij ontzettend veel geluidsoverlast van blaffende honden.  

Er is hier absoluut geen sprake van een burenruzie, zoals de burgemeester diverse malen 

heeft gesuggereerd. Dit nemen wij de burgemeester tot op heden nog zeer kwalijk. 

Vorig voorjaar is door de heer Van Asbeek Brusse illegaal met een dierenhotel gestart. Er 

is nog geen milieuvergunning en er moet nog een bestemmingsplanwijziging worden 

doorgevoerd. De hele zomerperiode hebben wij enorme geluidshinder. We kunnen klagen 

wat we willen, de gemeente gedoogt en blijft gedogen. Er wordt absoluut niet gehand-

haafd door de gemeente. De politie kan niets voor ons doen, omdat er wordt gedoogd. 

Door de heer Van Asbeek Brusse wordt een milieuvergunning aangevraagd. Zodra het 

mogelijk was, hebben wij bezwaar aangetekend in verband met de geluidsoverlast. Er 

wordt over onze bezwaren heen gewalst en de vergunning wordt verleend. Aan de heer 

Van Asbeek Brusse wordt een dwangsom opgelegd, omdat hij te vroeg is gestart, maar 

hiervan is nog nooit een cent betaald. 

Mijn vader tekent bezwaar aan bij de Raad van State. Wij kunnen onze oren niet geloven 

als de gemeente besluit het asiel aan Drietorensweg 29 onder te brengen. Er is geen 

dwangsom betaald, er loopt een procedure bij de Raad van State en er zijn diverse klach-

ten betreffende geluidsoverlast. Er vindt een geluidsmeting bij mijn vader plaats, tijdens 

het pinksterweekend. Van deze geluidsmeting heeft mijn vader afgelopen dinsdag einde-

lijk de resultaten ontvangen. Er kon niets met de resultaten worden gedaan. Volgens de 

gemeente waren de testresultaten niet succesvol. Wij weten wel, dat we dat hele week-

einde enorm veel herrie hebben gehad. 

Op 28 juni 2005 had de zitting bij de Raad van State plaats betreffende het bezwaar-

schrift, dat mijn vader heeft ingediend.  

Persoonlijk had ik tot het weekeinde van 9 en 10 juli 2005 slechts enkele malen ge-

klaagd, want ik ben absoluut geen klager. Maar maandag 11 juli 2005 waren voor mijn 

vader en mij alle grenzen van fatsoen overschreden. Het hele weekeinde enorme ge-

luidsoverlast en de gemeente doet absoluut niets. Maandag 11 juli 2005 heb ik telefo-

nisch contact met Olaf Deems gehad en hem verteld, dat wij de landelijke pers zouden 

bellen als het dinsdagmorgen niet stil zou zijn. Wij konden het niet geloven, om half vijf 

werd het stil, onwaarschijnlijk stil.  

Woensdag 13 juli 2005 doet de Raad van State al uitspraak. De vergunning wordt voor 

100% met onmiddellijke ingang vernietigd. Wij waren toen nog hoopvol gestemd. Het 

was toen een aantal dagen redelijk rustig, totdat het weer weekeinde was. Daar begon 

de ellende weer. De politie is diverse malen gebeld, zelfs midden in de nacht. De politie 

onderneemt actie en het is weer even rustig. De gemeente moet echter handhaven, 

maar die is in de weekeinden en na kantoortijd niet beschikbaar. Vorige week nog diver-

se malen contact met Olaf Deems gehad. Hij meldt, dat het dierenhotel tot 1 oktober 

2005 de tijd krijgt om te ontruimen en af te bouwen en dat niet wordt gedoogd.  

Volgens onze beleving wordt er wel gedoogd, want anders waren de hotelhonden toch al 

weg en waren de honden uit het asiel door de gemeente ergens anders ondergebracht? 

Ook de asielhonden zitten op een illegaal adres en de gemeente is verantwoordelijk dat 

ze hier nog steeds zitten. De gemeente hoort toch een voorbeeldfunctie te hebben? 

Afgelopen weekend de politie weer diverse malen gebeld vanwege geluidsoverlast. Ook 

de wethouder op zondagmiddag, maar hij zegt niets te kunnen doen; hij hoort echter wel 

te handhaven. De politie komt wel, de deuren gaan van schrik dicht en het is weer rustig. 

Maar voor hoe lang? De mensen van het dierenhotel doen niets anders dan de regels aan 

hun laars lappen.  

Wij hebben het gevoel, dat alleen de overtreders en de honden rechten hebben, maar wij 

als buurtbewoners, die bijna dagelijks geluidsoverlast hebben, geen enkel recht. Ge-

meente laat zien, dat dit zo niet verder kan: ontruim en sluit morgen dit hondenhotel en 

asiel, want anders zitten wij tot minimaal 1 oktober 2005 in de herrie. 

 

Mevrouw Wondergem: U zegt ‘De gemeente handhaaft niet’. Dat hoor ik uit uw verhaal. 

Heeft de gemeente u ook duidelijk uitgelegd waarom ze niet tot directe sluiting is over-

gegaan? Heeft u daarvan officieel bericht gehad? 
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Mevrouw De Lange: De gemeente zit met de honden in haar maag, maar wij zitten van-

af vorig voorjaar al met de honden in de maag. De gemeente zegt ‘Wij kunnen nergens 

met die honden heen en daarom wordt er niet ontruimd’. Op deze manier is dit geen op-

lossing, want wij zitten er alle dagen mee. Ook vandaag heeft mijn vader weer gebeld, 

want de honden hebben de hele dag geblaft. 

 

Mevrouw Wondergem: Zou ik aan het college kunnen vragen nog eens goed uit te leg-

gen waarom het college zo heeft beslist, want het college zegt steeds ‘het is een zaak 

van ons en niet van de raad.’Zou één van u het nog eens aan mevrouw De Lange en ons 

kunnen uitleggen? 

 

De heer Van Diepen: Mevrouw De Lange, u heeft in uw betoog gezegd, dat op een ge-

geven moment de overlast even weg was. Begrijp ik goed dat die weg is, zodra de deu-

ren van het asiel zijn dicht gedaan? U zegt ook tot minimaal 1 oktober 2005 nog met de-

ze overlast te zitten. Waar haalt u die datum vandaan? 

 

Mevrouw De Lange: Die hebben wij van Olaf Deems op papier gekregen. Ik heb hem 

maandag gebeld en naar de stand van zaken gevraagd. Hij heeft gezegd, dat er nog een 

officieel collegebesluit moet komen, maar dat dit het voorlopige standpunt is.  

Daarin staat dat men tot 1 oktober 2005 de tijd krijgt om te ontruimen en te sluiten als 

men niet aan de maatstaven kan voldoen. De Raad van State heeft in de uitspraak ge-

zegd, dat men al tijd genoeg heeft gehad om tot aanpassingen te komen, maar die zijn 

nooit gedaan. Inderdaad, men laat constant de deuren open, ook al zijn de honden bin-

nen. De honden blaffen binnen ook en je hebt nog de herrie. Wij hebben de politie al di-

verse malen gesproken. De politie komt eraan, de deuren gaan dicht en het wordt weer 

redelijk stil. Maar – zoals voor mijn vader, die er stijf naast woont – al zijn de deuren 

dicht, herrie heb je nog, want het janken komt overal doorheen. 

 

De heer Van Diepen: Duidelijk, mevrouw De Lange. Ik zou de vraag, die mevrouw Van 

Wondergem namens het CDA stelt, willen ondersteunen om de omwonenden, maar ook 

de raad, duidelijkheid te geven hoe dit nu precies in de politieke steel steekt, want het is 

de omwonenden niet duidelijk, maar ik merk ook bij veel raadsleden, dat dit erg ondui-

delijk is. Ik stel het op prijs wanneer het college hierover duidelijkheid wil geven. 

 

Wethouder de heer Van Meijel: Mijnheer de Voorzitter. Ik ga over één deel en dat is de 

milieuvergunning. Handhaven: wij staan er niet 24 uur per dag en zeven dagen per week 

en dat is best wel eens lastig. Hoe is de tijd tot 1 oktober 2005? De heer Deens heeft dat 

correct gezegd: voorlopig standpunt tot 1 oktober 2005. Het college moet een definitief 

standpunt innemen. Waarom niet direct sluiten? Tot 13 juli 2005 was deze onderneming 

volkomen legaal bezig. Het was bekend dat de milieuvergunning nog niet onherroepelijk 

was, omdat er bij de Raad van State nog een procedure liep. Men was volkomen legaal 

bezig. In dat soort situaties moet men als gemeente gewoon een begunstigingstermijn – 

zoals dat officieel heet – verlenen, want de ondernemer is verplichtingen aangegaan en 

moet die verplichtingen op een goede manier kunnen nakomen. Het lijkt het college re-

delijk om tot 1 oktober 2005 de tijd te geven om dat goed af te bouwen. Het is op dit 

moment niet zo dat de zaak kan worden gedoogd. We zitten in een begunstigingstermijn 

en gedogen is nu niet aan de orde. Dat kan aan de orde komen als er een nieuwe aan-

vraag is ingediend, die voldoet aan de eisen, die daaraan moeten worden gesteld op ba-

sis van wat de Raad van State daarover heeft gezegd. Deze eisen moeten in de nieuwe 

milieuvergunning komen. Daarvoor is een toetsingsrapport nodig; dat zal ook moeten 

worden nageleefd en dat zal ook moeten worden gerealiseerd. Als dat allemaal kan ge-

beuren, kan gedogen aan de orde zijn. Is dat niet rond of onvoldoende duidelijk voor 1 

oktober 2005 gaat de zaak daar op slot. 

 

Mevrouw De Lange: Ik wil daarop graag reageren. De gemeente kan dan eventueel 

weer een gedoogbeschikking afgeven, maar deze mensen luisteren absoluut niet. Jullie 

gaan weg en later gaan de deuren weer open. Dus het lijkt allemaal mooi.  
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We hebben al diverse gesprekken met de politie gehad. Ik heb gezegd ‘Jullie zien hoe het 

werkelijk is, want jullie komen eraan rijden en dan hoor je de herrie. Jullie rijden de dam 

op en dan gaan de deuren in een sneltreinvaart dicht en het wordt weer stil. Als iedereen 

weg is, zitten wij weer in de herrie. Daarmee wordt absoluut geen rekening gehouden.’ 

 

De heer Reijenga: Mijnheer de Voorzitter. Naar aanleiding van wat de wethouder heeft 

gezegd nog een paar vragen. Ik begrijp dus goed dat de appelanten, naar aanleiding van 

het besluit van 13 juli 2005, waarop de Raad van State de vergunning heeft vernietigd, 

nog geen officieel bericht van het college hebben gehad. Ik begrijp dat er nu een voorlo-

pig standpunt van het college is. Ik wil erop aandringen dat de mensen, die hebben ge-

appelleerd, zo snel mogelijk het standpunt van het college op schrift krijgen. Mijn vraag 

is: waarom is de datum van 1 oktober 2005 gekozen? Ik begrijp dat er inderdaad een 

soort begunstigingstermijn zou moeten zijn, maar waarom is voor 1 oktober 2005 geko-

zen? Dat is de tweede vraag.  

De derde vraag is: de handhaving tot en met die datum,de begunstigingstermijn. Ik be-

grijp dat de handhaving redelijk uit de hand loopt. Kan de wethouder daarover iets zeg-

gen? 

 

Wethouder de heer Van Meijel: Het is correct dat er nog geen officieel standpunt is. De 

gedachte is dat tot 1 oktober 2005 een redelijke termijn is, maar daarover moet het col-

lege nog een officieel standpunt innemen. Gezien de overeenkomsten of de contracten, 

die zijn afgesloten, is nog enige tijd nodig. Het college denkt dat dit 1 oktober 2005 het 

geval kan zijn. Als het over handhaven gaat, ligt daar een probleem, want formeel is er 

geen milieuvergunning. Op dat punt is het lastig om te handhaven. Wel zijn met de on-

dernemer nadrukkelijk afspraken gemaakt. Hij heeft in ieder geval beloofd, dat hij die af-

spraken zal nakomen. Alleen, een vergunning, die er niet is, is heel lastig te handhaven. 

 

Mevrouw De Lange: Toen er wel een vergunning was, werd ook niet gehandhaafd. 

 

De voorzitter: Een aanvulling op wethouder Van Meijel en de opmerking over het die-

renasiel, want daarover mag ik wat zeggen. Waarom een begunstigingstermijn en niet 

het dierenasiel snel sluiten? Een bedrijf, dat van de gemeente een milieuvergunning 

krijgt, dat in beroep wordt vernietigd moet in de gelegenheid worden gesteld om alsnog 

aan de voorwaarden te voldoen. Dat speelt hier ook. De ondernemer moet dus in de ge-

legenheid worden gesteld om te kijken of hij met een afname – mening van de uitspraak 

van de Raad van State – zodanige maatregelen kan treffen – en dat door een akoestisch 

onderzoek laten onderbouwen – dat hij wel aan de eisen kan voldoen. Daarvoor moet je 

iemand een redelijke tijd geven.  

De zomerperiode is voor de ondernemer een hele drukke periode. Zo kom je dan met 

een kern van redelijkheid en billijkheid op 1 oktober 2005 terecht. Dat is het alternatief. 

Als u vraagt wat de relatie met het asiel is: op het moment, dat het dierenpension aan de 

Drietorensweg geen vergunning meer heeft en wij rond 1 oktober 2005 moeten conclu-

deren dat het niet kan voldoen aan nieuwe milieuvoorwaarden, de vergunning is beëin-

digd, ingetrokken en gestopt, zijn de zwerfdieren daar ook weg.  

 

De heer Reijenga: Mijnheer de Voorzitter. Ik wil duidelijk van het college horen wanneer 

de zaak op schrift komt. Komt het op korte termijn? 13 juli 2005 is alweer een behoorlijk 

tijdje terug. Ik wil graag dat u daarover nu een toezegging doet. Het tweede punt: u zegt 

dat u niet kunt handhaven, omdat er geen milieuvergunning is. Ik begrijp dat er wel af-

spraken zijn gemaakt. Laat die afspraken dan op papier zetten en probeer op grond van 

die afspraken duidelijk te maken, dat de mensen, die daar omheen wonen, geen last 

meer van het dierenhotel hebben.  

 

De heer Van Diepen: Mijnheer de Voorzitter. Misschien mag ik daarop nog een aanvul-

ling geven? Ik ben een beetje verbaasd over die datum, die u noemt, de begunstigings-

termijn. De open deuren veroorzaken nu last. Als het straks 1 oktober wordt, doen we in 

Holland allemaal de deuren dicht, want dan wordt het wat kouder.  
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Ik wil u ernstig in overweging geven om ervoor te zorgen dat die begunstigingstermijn in 

juridische en bestuurlijke termen zo kort mogelijk is, want anders lost het probleem zich 

sowieso op, omdat dan de deuren dicht moeten. 

 

De voorzitter: Ik wil voorkomen dat we nu een discussie krijgen. Er is ingesproken, er is 

een vraag gesteld en die is beantwoord. De vraag van de heer Reijenga: informeer ook 

de bezwaarmakers. Ik denk dat dit terecht is. Ik denk niet dat we deze casuïstiek hier in 

den brede moeten voeren. De opmerking van de wethouder en van mij is: als een ver-

gunning is vernietigd, is het geen vergunning en zijn er ook geen normen, waaraan je 

moet voldoen. Als ondernemer moet je wel een gat in je hoofd hebben en aan een hoop 

zintuigen moet iets mis zijn, als je niet voelt dat je nu zo stil mogelijk moet zijn. Als je 

dat niet voelt, dan weten we precies welk besluit er uiteindelijk uitrolt. Het is ook eigen 

belang. Als dat niet gebeurt, dan is dat jammer en werkt hij mee aan de versnelde slui-

ting van zijn bedrijf. Zo helder is dat. Wij zitten hier niet om ondernemers de hand boven 

het hoofd te houden of dingen te "regelen". Hij moet in staat worden gesteld een nieuwe 

vergunning aan te vragen. Dat is gewoon jurisprudentie. Dat verzinnen wij niet, dat is 

geen gunst van ons. Nee, daar heeft hij recht op als bedrijf. Nogmaals, dat doen we bij 

andere bedrijven ook. Hij krijgt daarvoor een termijn en hij doet er heel verstandig aan 

de overlast in de tussentijd enorm te beperken c.q. te voorkomen.  

Dat lijkt me heel verstandig. Dan moeten we daarover niet met elkaar gaan klagen hoe 

dat nu precies moet. Ik denk dat dit niet het forum moet zijn, dat moeten we niet via in-

spreken bij de raad doen.  

 

Wethouder Van Meijel: In antwoord op de vraag van de heer Reijenga. Als er een be-

sluit is, gaat een afschrift naar de bewoners in de buurt van het pension, zodat ze precies 

weten welke afspraken met de betreffende ondernemer worden gemaakt.  

 

De heer Reijenga: Wanneer is dat besluit er? Dat is de vraag. 

 

Wethouder Van Meijel: In principe wordt dinsdag 2 augustus a.s. een besluit genomen. 

 

De heer Reijenga: Aanstaande dinsdag? 

 

Wethouder Van Meijel: Ja. 

 

De heer Reijenga: Akkoord. Dan houd ik u daaraan. 

 

VII. Vragenuur 

 

Van het vragenuur wordt geen gebruik gemaakt. 

 

VIII. Agendapunten 

 

1. Beleidsregel veiligheid schoolgebouwen 

 

Zonder beraadslaging en zonder hoofdelijke stemming besluit de gemeenteraad overeen-

komstig het voorstel. 

 

2. Meerjarenonderhoudsplanning primair onderwijs Noordoostpolder  

  2005-2014 

 

Zonder beraadslaging en zonder hoofdelijke stemming besluit de gemeenteraad overeen-

komstig het voorstel. 

 

 3. Onderzoek naar de noodzaak en mogelijkheden van de uitbreiding van de 

Bonifatius Mavo 
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Zonder beraadslaging en zonder hoofdelijke stemming besluit de gemeenteraad overeen-

komstig het voorstel. 

 

4. Archeologische ontwikkelingskaart Noordoostpolder  

 

De voorzitter: De PU heeft laten weten met het voorstel in te stemmen. 

 

Zonder beraadslaging en zonder hoofdelijke stemming besluit de gemeenteraad overeen-

komstig het voorstel. 

 

5. Verslagen over de uitvoering IOAW, IOAZ, Bbz 2004 en uitvoering WWB 

 

Zonder beraadslaging en zonder hoofdelijke stemming besluit de gemeenteraad overeen-

komstig het voorstel. 

 

6. Corridor Emmeloord-Kuinderbos 

 

De voorzitter: Punt 3 van het besluit is opnieuw geformuleerd; wij menen daarmee te 

bereiken, dat het een hamerstuk is. Die conclusie is juist. 

 

Zonder beraadslaging en zonder hoofdelijke stemming besluit de gemeenteraad overeen-

komstig het voorstel. 

 

7. Gewijzigde vaststelling bestemmingsplan ‘Landelijk Gebied 2004’ 

 

De voorzitter: Dames en heren, wij hebben hierover afspraken gemaakt. Het is natuur-

lijk een enorm plan: een van de grootste plannen die u in deze raadsperiode met elkaar 

kunt vaststellen. We hebben de afspraak gemaakt, dat de fracties ongeveer tien minuten 

krijgen om de punten, die zij van belang vinden, naar voren te brengen. Voor de over-

zichtelijkheid hebben we ook afgesproken, dat eventuele wijzigingen/amendementen op 

bepaalde onderdelen van het collegevoorstel in de eerste ronde worden ingediend, zodat 

anderen daarop kunnen reageren. Als we de discussie kunnen beperken en we houden 

het bij de zaken, die we goed vinden, maar met name over verschillen, dan printen we 

dat zo uit en kunnen we kijken hoe de verschillen liggen, welke wijzigingsvoorstellen er 

zijn en hoe we die zinvol kunnen behandelen. 

 

De heer Vermeulen: Mijnheer de Voorzitter Over dit onderwerp is al veel gezegd en ik 

kan eigenlijk alleen ingaan op die punten, waarover u voorstellen doet, die volgens ons 

het meest essentieel zijn en op de punten, waarover wij een andere mening hebben. Op-

vallend is, dat ik als oppositiepartij het college in dit voorstel zo vaak aan mijn zijde vind. 

Nu de meerderheid in de raad nog overtuigen. Ik zal een poging doen.  

Het eerste belangrijke punt, dat wij aan de orde willen stellen, is de intensieve veehoude-

rij. In discussie is niet alleen wat nu eigenlijk intensieve veehouderij is. Wat ons betreft is 

bijvoorbeeld – en ik refereer dan aan zienswijze 40 – het houden van leghennen in een 

schouwenhuisvesting met – en dat benadruk ik – een vrije uitloop en dus grondgebon-

den, geen intensieve veehouderij. De koppeling van het grondgebruik voor de voerpro-

ductie vinden we – en dan verwijs ik naar het raadstuk – een gezond argument. De echte 

discussie is de vraag: hoe ver willen we gaan in het gebruik van de grond voor dit doel 

en het beheersen van de groei van de reeds bestaande AI-bedrijven? Wij verschuilen ons 

niet achter het rijksbeleid of provinciale beleid, maar we kijken naar ons unieke gebied, 

waarin de grondgebonden landbouw overheersend is. Dat willen we eigenlijk zo houden. 

De voorstellen van het college voor de AI-bedrijven zijn geen uitsterfconstructies, maar 

bieden volgens ons voldoende ruimte voor een gezonde exploitatie. Als het gaat om uit-

breiden binnen de bestaande bouwpercelen en indien sprake is van een hoofdtak hebben 

wij daarmee geen moeite. Beperking van 2.000 m² voor de tweede tak geeft daarnaast 

voldoende ruimte en voldoende garantie om deze tweede tak kleinschalig te laten, en ze-

ker de beperking van ‘niet in de nabijheid van de bebouwde kom’, ‘niet in de nabijheid 
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van parkeerterreinen’ en ‘niet landschappelijk aanvaardbaar’. Dat geeft ons de garantie, 

dat dit gebied voorlopig zo blijft. Wij ondersteunen het collegevoorstel op dit punt.  

Het tweede punt, waarover ik iets wil stellen, zijn de landgoederen. Volgens ons een ver-

rijking van dit gebied, maar ook hier met mate. Dus niet de hele polder, maar zeker niet 

in het open middengebied. Dat willen wij open houden door de inclusieve aanlegvergun-

ning voor dat deel van de polder. Randvoorwaarden voor de landgoederen zijn wat ons 

betreft: geen concurrentie met de dorpen wat betreft ‘het gebouw van allure’ en dus 

slechts één woning per landgoed ofwel één per vijf ha. Wij stellen de situering aan de 

oostflank voor, maar dan wel buiten de ring. Dit sluit aan op het natuur- en landschaps-

beleid en past volgens ons in de plattelandsvernieuwing, zoals in de Visie 2030 is ver-

woord.  

Derde punt is de erfomvang. De landbouw in brede zin heeft het moeilijk en door schaal-

vergroting is het hoofd (misschien) boven water te houden. Hier is echter een ruimtelijke 

ordeningbeleid aan de orde. Bij de afweging van belangen tussen deze twee beleidsvel-

den komen wij tot de conclusie, dat uitbreiding van de maximale erfomvang, zoals door 

de provincie ook bepleit, een goede zaak is en ook daarmee stemmen wij van harte in.  

 

Het volgende punt zijn de voedersilo’s. Misschien niet het meest belangrijke item, maar 

ook hier geldt weer, dat het niet haaks op het RO-beleid moet staan. Als dat niet het ge-

val is, zou er eigenlijk ruimte voor de economische ontplooiing moeten worden gescha-

pen. Wij hebben ons laten overtuigen door een inspreker, de indiener van die zienswijze. 

Het argument van het college, dat silo’s hoger dan vijftien meter met de oude windmo-

lens vergelijkbaar zijn, gaat er bij ons niet in. Een compromis, dat lijkt ons heel redelijk, 

is twintig meter en gebruikmaken van een vrijstellingsbevoegdheid voor maximaal 25 

meter met aanvullende eisen aan de hoogte van de erfbeplanting. Dat lijkt ons een rede-

lijk alternatief. 

Tot slot de precedentwerking. Bij nader inzien leggen wij ons neer bij het voorstel van 

het college met betrekking tot zienswijze 18. Dat slaat op de Domineesweg 29, vlakbij 

Urk. Na sloop is het einde verhaal en dan bestaat er – ook bij ons – een nieuwe afwe-

ging. Het zij zo. Ik heb bewust – omdat ik had verwacht als laatste aan het woord te zijn 

– geen motie of amendement geformuleerd en ik neem de vrijheid om dat misschien in 

een tweede termijn, eventueel door middel van een ondersteuning van andere partijen, 

alsnog te doen. 

 

De heer Roefs: mijnheer de voorzitter. In den beginne was de Noordoostpolder alleen 

een kale Zuiderzeebodem. Er kwamen pioniers om in die open ruimte landbouw te ont-

wikkelen. Pas veel later kwamen functies als natuur en water in beeld. Deze historische 

volgorde, zo essentieel voor een goed begrip van dit Belvedèregebied, is in de functionele 

analyse van het plan ten dele omgedraaid: natuur krijgt zelfs meer pagina’s toebedeeld 

dan landbouw. Dat werkt in het hele plan door. De insteek is daardoor eerder vuur dan 

energie. Dat moet anders. Door vooroverleg met vele betrokkenen zijn de knelpunten in 

het plan weliswaar duidelijk geworden, maar niet altijd weggenomen. Meer dan veertig 

bezwaarschriften werden ingediend en al dan niet bevredigend afgehandeld, waaronder 

het alsnog vergroten van erven tot maximaal 2,5 ha. Vanavond moeten de resterende 

onevenwichtigheden worden gecorrigeerd.  

1. Het dogma open middengebied willen wij loslaten. In het oorspronkelijke poldercon-

cept was een contrast voorzien tussen het centrale open middengebied en de meer ver-

dichte randzone. Dat is nauwelijks meer afleesbaar. In de toekomstvisie komt het onder-

scheid dan ook niet meer terug. Er wordt ingezet op de essentie: groene eilanden in een 

open agrarische ruimte. Toch wordt in het plan aan een open middengebied vastgehou-

den en wordt uitbreiden van hoog opstaande boomkwekerijen of houtteelt niet voorge-

staan, terwijl houtteelt juist zo goed is als stapsteen voor fauna.  

 

We hebben: 

- een amendement 1A: aanduiding open landschap ‘o’ in het middengebied schrappen; 

- amendement 1B, benodigde aanlegvergunning voor hoogopgaande houtige gewassen 

 schrappen.  
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Hiermee komen wij tegemoet aan bezwaren van Crebas en NLTO.  

2. Landgoederen in de oostkant van de Noordoostpolder. Het plan maakt het mogelijk 

een landgoed te beginnen in de corridor Emmeloord-Kuinderbos en bij het Voorsterbos. 

Het gaat om stukken grond van 5 ha, aangeplant met bos, met één woning. De hoor-

commissie stelt voor de oostrand open te stellen voor landgoederen. Dat is een stap in 

de goede richting, maar de ontwikkelingskaart van Noordoostpolder accentueert voor de 

hele oostkant mogelijkheden voor recreatie en natuur. Daarbij willen wij aansluiten en 

daaraan de dorpsbossen nog toevoegen. Ook heeft de VVD-fractie – in afwijking van de 

hoorcommissie – geen bezwaar tegen meer landgoederen op één kavel. Dat past prima 

bij het groene eilandenbeeld en het maakt de Noordoostpolder ook aantrekkelijker voor 

mensen, die wat meer hebben te besteden.  

Amendement 2A luidt: Landgoederen toestaan in de gehele oostkant en bij dorpsbossen 

en amendement 2B luidt: Meer landgoederen op een kavel toestaan.  

Hiermee komen wij tegemoet aan bezwaren van Crebas en de NLTO. 

3. Erfvergroting, ook bij intensieve veehouderij. Niet-grondgebonden bedrijven met 

veehouderij als hoofdtak zijn er weinig in Noordoostpolder (zie pagina 48). Dus, waar 

maken wij ons eigenlijk druk over? Ook zou de ontwikkeling van intensieve veehouderij-

en niet zo in de karakteristiek van dit gebied passen. Het begrip karakteristiek is niet on-

derbouwd en RO-matig eigenlijk een lege huls. Intensieve veehouderijen hebben een la-

gere ammoniakemissie door een ingenieus systeem van luchttoevoer, mestdroging en 

snelle mestafvoer. Dat is goed voor het milieu. Ook kent Nederland strenge regelgeving 

omtrent dierenwelzijn. Dierenwelzijn vergt meer dieroppervlakte en dat wil de VVD-

fractie honoreren. Wij houden van hennen. Ik heb dan ook een amendement nummer 3, 

intensieve veehouderijbedrijven erfvergroting toestaan.  

Hiermee komen we tegemoet aan bezwaren van NLTO, Maatschap Becker, Van Boxtel, 

Voesten (nummer 37), De Hune en P. Voesten (nummer 39)  

4. Meer fysieke ruimte voor de agrarische neventak. Het plan vermeldt, dat in de cate-

gorie tot veertig Nederlandse grootte-eenheden veel bedrijven met een neventak zitten, 

waar dus inkomsten uit andere bronnen worden gehaald. Over het algemeen hebben de-

ze bedrijven daardoor voldoende financiële middelen om met landbouw door te gaan. Een 

neventak is daarom van groot belang voor de vitaliteit van de kleinere agrarische bedrij-

ven. De provincie vindt dat een ondernemer 2.500 m² erfbebouwing voor een neventak 

mag hebben. Wij willen die maat overnemen om te voorkomen dat Noordoostpolder op 

achterstand komt.  

Ons amendement nummer 4: erfbebouwing voor neventak toestaan tot 2.500 m². Hier-

mee komen wij tegemoet aan bezwaren van NLTO, het gezamenlijke bedrijfsleven en 

Voesten. 

5. Windsingels minder verbreden. De hoorcommissie heeft aangegeven dat bij een erf-

vergroting tot 2,5 ha een singelbreedte van zes meter mag worden verlangd. Bij een 

kleinere erfvergroting vindt de VVD-fractie een singelbreedte van vier meter echter vol-

doende.  

Amendement 5 luidt: singelbreedte van zes meter alleen bij erfvergroting groter dan 2 

ha.  

Hiermee komen wij tegemoet aan bezwaren van NLTO en de Maatschap Van Reeuwijk. 

6. Meer ruimte voor detailhandel in het buitengebied. Hiervoor heb ik iets meer tekst 

nodig. Zoals bekend wordt in het plan de detailhandel beperkt tot zogenaamde AGF-

producten en ter plaatse voortgebrachte producten met een maximaal verkoopvloerop-

pervlak van 100 m². Deze beperking heeft te maken met de mogelijk ongelijke concur-

rentie met winkels in de dorpen, de verkeersaantrekkende werking en mogelijke hinder 

voor de agrarische bedrijvigheid. Nu laat het plan (met vrijstelling) ruimte voor het ge-

bruik van agrarische bedrijfsbebouwing voor een neventak. Dat betreft agrarische zaken 

als theehuis, pannenkoekenrestaurant, kunstnijverheid, ateliers en kinderdagopvang. 

Ook kan vrijstelling worden verleend voor niet-agrarische activiteiten op voormalige 

agrarische erven en is er een wijzigingsbevoegdheid voor functieverandering van vrijko-

mende agrarische gebouwen opgenomen.  

Ook dan gaat het om een vergelijkbare lijst niet-hinderlijke activiteiten.  
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De VVD-fractie stelt voor de mogelijkheid voor detailhandel in het buitengebied te ver-

ruimen met detailhandel, die een ondergeschikte nevenactiviteit is van genoemde (of 

vergelijkbare) niet-hinderlijke bedrijfsactiviteiten. Dus niet alleen een dierenpension toe-

staan, maar ook daarbij horende handel in hondenbrokken; niet alleen een theehuis, 

maar ook de verkoop van de thee, niet alleen de expositie van Afrikaanse kunst, maar 

ook de verkoop ervan. De hinder voor omringende agrarische bedrijven is beperkt, want 

de bedrijvigheid zelf is al toegestaan, de concurrentie met winkels in de dorpen is be-

perkt door het geringe verkoopvloeroppervlak en de verkeersaantrekkende werking is er 

al vanwege de bedrijvigheid zelf. Thee drinken en het kopje kopen, doe je in dezelfde rit. 

Tea for two. Ons amendement 6 is dan ook: detailhandel toestaan, die een ondergeschik-

te nevenactiviteit is van ter plaatse uitgeoefende niet-hinderlijke beroeps- of bedrijfsacti-

viteiten. Hiermee komen wij tegemoet aan bezwaren van Vereecken, Post, NLTO en het 

gezamenlijke bedrijfsleven.  

Dan nog het volgende: meer bedrijfswoningen op een erf? In het oorspronkelijk ontwerp 

van de polder is uitgegaan van één woning per erf. Deze beeldkwaliteit is cultuurhisto-

risch waardevol, zo wordt terecht in het plan gesteld. Dit lijkt het enige argument ten fa-

veure van één bedrijfswoning.  

De VVD-fractie vindt dat bij aantoonbaar belang voor de agrarische bedrijvigheid twee 

bedrijfswoningen moeten kunnen worden toegestaan, zoals door deze raad in een enkel 

geval al eerder is gedaan, ondanks het feit, dat provincie en VROM zeer terughoudend 

zijn.  

Ons amendement 7 is dan ook: "bij aantoonbaar belang voor agrarische bedrijvigheid 

vrijstelling verlenen aan een tweede bedrijfswoning." 

Tot slot heb ik nog een lijstje diversen:  

- Trustor Components, bezwaar 18: nieuwe bedrijfsbebouwing tot 3.000 m² toestaan; 

- Naalden, bezwaar 33: de maatoplossing, zoals voorgesteld door de hoorcommissie, is 

 een acceptabele oplossing. 

De Rond, bezwaar 40: Freilandhennenbedrijf de ruimte geven en als A-bedrijf bestempe-

len. Voor deze soort hennen is grond noodzakelijk. 

Kernrandzone Lemsterland: neventak intensieve veehouderij moet tot 2.500 m² kunnen 

uitbreiden. 

Vollenhoverweg 20-I: verzoek van de heer Haenen honoreren om middels gewijzigde 

vaststelling plan erfuitbreiding te realiseren. 

 

De heer Nentjes: Mijnheer de Voorzitter. Met dit agendapunt wordt een belangrijke stap 

naar de inrichtingsnorm van Noordoostpolder voor ten minste de komende tien jaar ge-

zet. Onze gemeente wordt zowel gemeentelijk als provinciaal, ook voor de toekomst, 

hoofdzakelijk als belangrijk agrarisch productiegebied gezien. Hoewel zeker ook naar an-

dere zaken moet worden gekeken, zoals wonen, recreatie, natuur en schone industrie, is 

het van groot belang dat de beschermingsplannen onze agrariërs voldoende ruimte bie-

den om ook in de toekomst op goede wijze hun bedrijf te kunnen uitoefenen. Dat geldt 

zowel economisch als ook ecologisch. Met de behandeling van de veel ingebrachte ziens-

wijzen in de hoorcommissie is belangrijk werk verricht. In een enkel geval zullen wij het 

oordeel van de commissie niet volgen. Dit heeft te maken met een naar onze mening te 

vergaande beperking. Het college heeft in veel gevallen het oordeel van de commissie 

gevolgd, maar op de naar de mening van mijn fractie belangrijke onderdelen is dit niet 

het geval. Dat heeft blijkbaar te maken met door het college gewenste beveiligingen, die 

volgens ons juist niet moeten plaatsvinden, mede gehoord de vele insprekers in de ver-

gadering van commissie III op 13 juli 2005. Ik wil nu op deze zaken ingaan.  

Met betrekking tot landgoederen, de plaats en de inrichting daarvan, volgt mijn fractie 

datgene dat door onze afgevaardigde in commissie III te berde is gebracht. Naast de 

door het college voorgestelde gebieden zijn wij van mening, dat de gehele oostkant hier-

bij dient te worden betrokken. Betreffende de inrichting van de gebieden staan wij een 

verruiming voor. Wij volgen daarin het amendement van de VVD. We volgen ook het ad-

vies van de hoorcommissie en zouden eveneens Trustor Components toestemming willen 

verlenen tot de oprichting van een bedrijfsverzamelgebouw van 3.000 m².  
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Het zou een precedent kunnen zijn, maar we weten niet of meer van dat soort zaken in 

de nabijheid zal spelen. Of we moeten wachten tot de volgende gebiedsuitbreiding van 

Runderkamp. Dat zou misschien wel mogelijk zijn.  

Met betrekking tot de hoogte van silo’s hebben wij een andere mening dan de hoorcom-

missie. Door de hoorcommissie is geadviseerd de hoogte van silo’s te beperken tot vijf-

tien meter met als motivering, dat nooit gebruik is gemaakt van de wijzigingsbevoegd-

heid ex artikel 11 WRO tot een hoogte van dertig meter. Naar wij hebben begrepen had 

dat vooral te maken met technische onmogelijkheden en niet met visie. Wij staan een 

verruiming van de mogelijkheid voor tot een maximale hoogte van twintig meter.  

Betreffende de omvang van het bebouwingsvlak tweede tak intensief zijn wij het eens 

met het advies van de hoorcommissie, dat een bebouwingsvlak voor neventakken dient 

te worden gehanteerd, conform de mogelijkheid, die de provincie toestaat, 2.500 m². 

Ook daarin ondersteunen wij het amendement van de VVD. Dat betreft ook het bebou-

wingsvlak voor staand glas en de omvang bebouwingsvlak van niet-agrarische bedrijvig-

heid. 

Met betrekking tot de erfuitbreiding het volgende. Daarover zijn verschillende zienswij-

zen. Ook voor intensieve veehouderij dient naar onze mening de mogelijkheid aanwezig 

te zijn tot erfuitbreiding te komen. Niet bij voorbaat op slot zetten of voorkomen van 

vestiging van intensieve bedrijven. Wij volgen amendement 3 van de VVD daarin.  

Met betrekking tot de Freilandhennen zijn wij van mening dat erfuitbreiding mogelijk 

moet zijn, ongeacht of sprake is van extensieve dan wel intensieve activiteiten.  

Het recht van het open middengebied. Het is voor onze fractie nog niet duidelijk in hoe-

verre bij het open middengebied sprake is van gekunsteldheid. Als onze fractievoorzitter 

aanwezig zou zijn, zou hij zelfs spreken van een stigma. We zijn geen voorstander van 

aanlegvergunningen voor fruitteelt en bomenteelt. Amendement 1A van de VVD, steunen 

wij.  

Wij zijn voor erfvergroting voor de familie Naalden. We zijn het eens met het advies van 

de hoorcommissie dat nog één keer een erfvergroting zou moeten worden toegestaan. 

Met betrekking tot de kernrandzone Lemsterland vinden ook wij dat daar de mogelijkheid 

moet zijn om de neventak intensieve veehouderij naar 2.500 m² uit te breiden. Misschien 

moet er wat meer worden gehandhaafd, maar om te handhaven worden ook milieuver-

gunningen afgegeven.  

De wijzigingsbevoegdheid voor B&W, zoals thans opgenomen in artikel 27, lid 1, gaat on-

ze fractie te ver. Wij zouden ten minste een beperking willen aanbrengen voor de om-

vang. Bij omvangrijke wijziging dient naar onze mening de raad niet buiten spel te wor-

den gezet.  

Wij zijn naast het commentaar van het college zeer benieuwd naar de mening van de an-

dere fracties betreffende deze onderdelen.  

Rest mij nog te vermelden, dat wij amendement 6 van de VVD ondersteunen: dat detail-

handel kan worden toegestaan bij een betreffende nevenactiviteit. 

 

Mevrouw Wagenaar: Geachte aanwezigen. "Boeren, burgers en buitenlui" is in dit ver-

band misschien ook wel een passende aanhef. Het zou vanavond wel eens een histori-

sche en misschien ook wel een verwarrende avond kunnen worden. Historisch, omdat het 

inmiddels ruim dertig jaar geleden is, dat de gemeenteraad van de Noordoostpolder aan 

zoiets belangrijks als een bestemmingsplan Buitengebied zijn goedkeuring moet geven. 

De ruimtelijke rechten en plichten voor ons buitengebied worden vanavond, als alles 

goed gaat, opnieuw vastgesteld, maar dan wel in een modern jasje. Ons buitengebied 

met zijn uitzonderlijke kwaliteiten en alle gebruikers: daarmee bedoel ik dus boeren, 

burgers en buitenlui. Voor die mensen onder ons, die denken dat buitenlui bewoners zijn 

van landgoederen: nee – ik heb dat even in de dikke Van Dale opgezocht – buitenlui zijn 

bewoners van het platteland en de dorpen. Burgers, dat is afgeleid van het woord burcht, 

en dan heb ik het over stedelingen. Daar rekenen we even de Emmeloorders toe en de 

boeren, dat mag u allemaal duidelijk zijn.  

Het gaat vanavond, in de ogen van mijn fractie, om een belangenafweging tussen de 

harde private economie en de zachtere publieke economie. De economie van cultuurhis-

torie, landschap, natuur, ontwerpkwaliteit enzovoort, enzovoort, enzovoort.  



2005  

 

N.262 

 

 

Een historische avond, zeker, misschien ook een verwarrende avond. Of, zoals een mee-

denkende, meelevende inwoner van onze gemeente deze week aan mij vroeg ‘Welke pet 

moet die beste mevrouw Bij de Vaate donderdag in vredesnaam opzetten?’ Die van wet-

houder Culturele zaken, omdat het dan zou kunnen gaan om het tonen van electorale to-

neelkunst? Die van wethouder Financiën, omdat het via het instrument van ruimtelijke 

ordening in het buitengebied om grote private financiële belangen gaat? Of die van wet-

houder van Ruimtelijke ordening, omdat het voor het college als collectief en voor de 

wethouder Ruimtelijke ordening in het bijzonder gaat om sturing te geven aan een duur-

zame ruimtelijke kwaliteit. Een kwaliteit, die evenwicht schept tussen private en publieke 

economische kansen, tussen boerenbelangen en cultuurhistorieminnaars, tussen bedrijfs-

leven en natuurbeweging. Zo kunt u vast met mij nog wel wat tegenstellingen bedenken, 

waar het tussenin ligt. De fractie van PvdA/GroenLinks kiest vanavond niet voor een 

stukje electorale toneelkunst in de vorm van een treurspel met de titel ‘De boer is heilig 

en verder is er niets meer veilig.’ Ook kiest mijn fractie niet voor de opvoering van een 

tragikomisch stuk door eenzijdige belangenbehartigers onder de spannende titel ‘Geef 

ons maar duiten, dan kan het publieke belang ernaar fluiten.’  

Nee, wij kiezen met de wethouder van Ruimtelijke ordening, gevolgd door het voltallige 

college, voor duurzame ruimtelijke kwaliteit, waarin het voor boeren, burgers en buiten-

lui goed wonen, werken en recreëren is. Toekomstgericht en met hart voor de polder. Als 

het toneelstuk vanavond een naam moet hebben, dan moet het zijn ‘Toekomstgericht en 

met hart voor de polder.’ 

De sector landbouw kan in onze ogen zeer tevreden zijn. Er worden voldoende ontwikke-

lingskansen gecreëerd en deuren opengezet om in te spelen op een duurzame toekomst. 

De bevolking van Emmeloord, de inwoners van de dorpen en een overgrote meerderheid 

van de bewoners in het buitengebied konden zich al prima vinden in het oorspronkelijke 

ontwerpbestemmingsplan Buitengebied. Immers, zienswijzen ten aanzien van het ont-

werpbestemmingsplan zijn door deze bevolkingsgroepen na het ter inzage leggen niet in-

gediend. Daardoor is het voor onze fractie ook overduidelijk wat de bevolking van de 

Noordoostpolder in grote meerderheid wil en vooral ook niet wil in het buitengebied. Men 

opteert duidelijk niet voor varkens- en kippenfabrieken. Men kiest ook overduidelijk niet 

voor onverschilligheid ten aanzien van diverse elementen in onze polder en de verloede-

ring daarvan. Het overgrote gedeelte van de boeren, burgers en buitenlui gaat voor 

duurzame kwaliteit, voor evenwicht tussen de harde private en de zachtere publieke eco-

nomie. In deze laatste acte staat de PvdA/GroenLinks achter het voorliggende bestem-

mingsplan, dat de ruimtelijke rechten en plichten voor ons buitengebied beschrijft, in on-

ze ogen binnen ruimhartige beleidskaders en voorschriften. Wij steunen het voorstel van 

het college voor bijna de volle 100 procent en een compliment aan de wethouder is hier 

zeker op zijn plaats. Eventueel – dat ligt aan de amendementen van de andere fracties – 

komen wij nog met een amendement over de landgoederen. Wij sluiten ons dus aan bij 

het overgrote gedeelte van de bevolking: het buitengebied is tenslotte van ons allemaal. 

Wij wensen u verder een prettige voorstelling. 

 

De heer Tuinenga: Mijnheer de Voorzitter. Geachte aanwezigen, aan de orde is het be-

stemmingsplan Buitengebied. Na jaren van ambtelijk en bestuurlijk overleg en inspraak-

rondes door de burgers is nu een besluitvormingsronde aan de beurt. Een belangrijk do-

cument ligt voor ons. De PU-fractie realiseert zich, dat dit plan wordt gebruikt voor de 

komende tien à vijftien, twintig jaar. Het oude plan vonden wij op een aantal punten te 

knellend en we hebben ons best dan ook gedaan een aantal zaken wat ruimer geïnter-

preteerd te krijgen. Het bestemmingsplan Buitengebied is een planologische blauwdruk 

voor wat er mogelijk is en wordt voor het gebied in onze gemeente. We hebben ons best 

gedaan een visie te ontwikkelen voor de toekomst. Welke kant willen we op met onze 

mooie polder? Als het gaat om het buitengebied heb je te maken met bedrijven en bur-

gers. Bedrijven, die je de ruimte wilt gunnen om hun bedrijf te ontwikkelen en burgers, 

die je wilt beschermen tegen de ontwikkelingen, die in het buitengebied plaatsvinden. 

Dat er in de komende periode van tien tot vijftien jaar veel in het buitengebied gaat ver-

anderen, is voor de PU-fractie een duidelijke zaak. De schaalvergroting in de landbouw 

zal doorzetten en de ontwikkeling van recreatie- en natuurterreinen zal ook doorzetten. 
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Twee belangrijke zaken, die veel impact op ons landelijk gebied zullen hebben. Dat de 

schaalvergroting in de landbouw zal doorzetten, heeft als gevolg, dat een aantal uitbrei-

dingen noodzakelijk zal zijn. We zijn blij met de maar 2,5 ha, die nu wordt voorgesteld. 

We sluiten niet uit, dat halverwege de komende periode situaties denkbaar zijn, dat een 

bouwblok van 1,7 ha toch weer te klein blijkt te zijn.  

Uitbreiding van erven. Wij willen een amendement indienen om af te wijken van de één 

op twee of twee op één verhouding. Er zijn gevallen waar geen uitbreiding aan de zijkant 

mogelijk is vanwege ingekneld zitten tussen bijvoorbeeld de kavelsloot en arbeiderswo-

ning. In die gevallen willen we uitbreiding in de diepte tot een maximale maat van 2,5 ha 

toestaan.  

Gevolg van de schaalvergroting zal ook zijn, dat een aantal delen aan de landbouw zal 

worden onttrokken. Er wordt gepraat over plusminus 250 vrijkomende erven. Onze in-

schatting is dat het er meer zullen zijn. In bepaalde gedeelten van het voorontwerp staat 

beschreven wat wel en wat niet mogelijk is op deze erven. Wij willen dat hiermee ruim-

hartig wordt omgegaan om de bedrijvigheid in het buitengebied te behouden. Zo lang dit 

binnen bestaande gebouwen plaatsvindt, bijvoorbeeld detailhandel of bed and breakfast, 

willen wij de voorgestelde toegestane 100 m² niet met een schaartje gaan knippen. Dit 

mag van ons ruimer. 

Vrijkomende erven. Vrijkomende erven kunnen in onze visie ook worden gebruikt voor 

wat wij noemen een ruimte-voor-ruimteregeling. We willen hierover een amendement in-

dienen. Als tegemoetkoming in de kapitaalsvernietiging voor de sloop van bestaande 

schuren willen wij de mogelijkheid scheppen om naast de bestaande woning nog maxi-

maal twee woningen op bouwkavels van elk circa 3.000 m² te realiseren. Met name in de 

oostrand zouden we deze ontwikkeling toejuichen. 

Landgoederen. In het voorontwerp wordt over landgoederen gesproken: toestaan in de 

corridor Emmeloord-Kuinderbos. De PU-fractie pleit ervoor om met de Visie 2030 in de 

hand ook landgoederen toe te staan in de oostelijke driehoek, ofwel de oostrand. Voorts 

pleiten wij ervoor om bouwblokverplaatsing toe te staan en meerdere landgoederen op 

een kavel mogelijk te maken. Over de bouwblokverplaatsing zullen we een amendement 

indienen. 

AI-bedrijven. Waar het gaat om intensieve bedrijven hebben wij het volgende amende-

ment voorbereid: AI-bedrijven wel de mogelijkheid bieden om het erf uit te breiden, ech-

ter binnen de noodzakelijkheid om te kunnen voldoen aan de nieuwe wet- en regelgeving 

van dierenwelzijn, inhoudende dat dieren meer ruimte nodig hebben, dus minder dieren 

per vierkante meter.  

Echter wel met de beperking, dat er geen sprake kan zijn van uitbreiding van het aantal 

dieren, passend binnen de verstrekte milieuvergunning. Ons is echter duidelijk gewor-

den, dat uitbreiding van erven losstaat van de milieuvergunning. Daar deze koppeling er 

niet is – wat wij zeer betreuren: we willen de deur immers niet openzetten voor groot-

schalige intensieve veehouderij – kunnen we niet anders dan dit amendement niet in 

dienen.  

Open middengebied. In andere visies wordt genoemd dat het gebied binnen de ringwe-

gen een open karakter moet hebben en buiten de ringwegen ontwikkeling is toegestaan. 

Dit houdt bijvoorbeeld in, dat er binnen de ringwegen geen boomgaarden mogen worden 

geplant en daarbuiten wel. Wij vinden een dergelijke regelgeving betuttelend en onnodig. 

Zo’n vaart zal het niet lopen. Het is namelijk een bestemmingsplan voor de komende tien 

tot vijftien jaar. Mochten er ontwikkelingen zijn, bijvoorbeeld bij het Voorsterbos, dan 

moet de ringweg niet zo absoluut worden vermeld. 

Samenvoeging twee erven. De PU-fractie denkt dat het middels regelgeving niet is te 

voorkomen, dat ondernemers twee naast elkaar gelegen erven beide gaan uitbreiden tot 

2,5 ha, zodat een geheel erf ontstaat op 5 ha. Wij wensen op te nemen dat te allen tijde 

de singels behouden moeten blijven, zodat het geheel visueel niet als één erf wordt ge-

zien. In de situatie dat twee erven door één ondernemer worden gebruikt, zou de tus-

sensingel minimaal dertig meter moeten blijven en ook de weg. De visie van de heer 

Naalden vraagt wat ons betreft om een maatbestemming. Graag hoor ik van het college 

hoe het hierover denkt. 
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Torensilo’s. In het oude bestemmingsplan was geregeld dat ze vijftien meter hoog moch-

ten zijn met een wijzigingsbevoegdheid tot dertig meter. Daar hiervan de laatste jaren 

geen gebruik is gemaakt, wil men de maximale maat op vijftien meter vaststellen. Door 

voortschrijdende technische ontwikkelingen wordt het gebruik van silo’s op veehouderij-

bedrijven weer meer aantrekkelijk en vergen ze minder bouwoppervlak. Hierover zullen 

wij een amendement indienen. 

Boog- en tunnelkassen. Voorgesteld wordt buiten het erf seizoensgebonden boog- en 

tunnelkassen op anderhalve meter toe te staan. Wij vinden dat dit twee meter moet wor-

den. Juridisch is dit binnen het bestemmingsplan niet goed te regelen, omdat boven de 

maat van anderhalve meter een bouwvergunning nodig is. Oplossing voor dit probleem 

is, dat een tijdelijke bouwvergunning wordt verleend in combinatie met tijdelijke vrijstel-

ling van het bestemmingsplan op basis van artikel 17 WRO. Kan het college dit toezeg-

gen? 

Dan blijven er voor ons nog twee punten over. Ten eerste staand glas en intensieve vee-

houderij als tweede punt. Ten aanzien van staand glas vindt de PU-fractie, dat de provin-

ciale normen moeten worden aangehouden. Dit houdt in dat de 2.000 m², die in het 

voorontwerp wordt genoemd, naar 2.500 m² moet worden opgerekt. Ten tweede de Frei-

landhennen. De PU deelt de mening van de commissie, dat er bij de Freilandhennen geen 

sprake is van intensieve veehouderij. De PU stelt voor om het advies van de commissie 

hoor- en bezwaarschriften over te nemen. Ook willen wij voorstellen om de heer Haenen, 

Vollenhoverweg, zijn verzoek toe te staan.  

Het college wil buitenlandse werknemers in vrijkomende boerderijen vestigen. Op dit 

moment is er nog lang niet voldoende aanbod. De PU is van mening, dat deze groep 

werknemers voorlopig op minicampings mag worden gehuisvest, omdat daar de voorzie-

ningen voor een fatsoenlijk verblijf zijn geregeld. Graag horen wij van de andere partijen 

en van het college hoe men daarover denkt.  

Ik ben mij ervan bewust dat ik nu wellicht niet helemaal volledig ben geweest en behoudt 

me dan ook het recht voor om op een later moment nog een aanvulling te doen. Graag 

hoor ik van de andere fracties hoe zij over de door ons ingebrachte amendementen den-

ken. 

 

De voorzitter: Mijnheer Tuinenga, kunt u de amendementen concreet noemen? 

 

De heer Tuinenga: Amendement 1 gaat over de breedte-diepte-verhouding van twee op 

één naar één op twee: we stellen voor dat – als een erf is ingeklemd – dat in de diepte 

mag worden uitgebreid.  

Het tweede amendement gaat over vrijkomende erven. Daar stellen wij de ruimte-voor-

ruimte-regeling voor: dat op een erf naast de woning nog maximaal twee woningen mo-

gen worden bijgebouwd.  

Amendement 3 gaat over landgoederen. We stellen voor de bouwblokverplaatsing in ie-

der geval toe te staan. We kunnen ons niets voorstellen bij een landgoed direct aan de 

weg. Meerdere landgoederen op een kavel moeten mogelijk zijn.  

Amendement 4 gaat over de torensilo’s. Wij stellen voor om daar twintig meter als toren 

te bestemmen en eventueel bevoegdheid voor dertig meter. 

 

Amendement nr. 1, Uitbreiding erven 

 

"De raad van de gemeente Noordoostpolder, in vergadering bijeen op 28 juli 2005; 

 

overwegende dat: 

- op blz. 83 van het voorontwerp wordt gesproken over de breedte-diepte-verhouding, 

twee op één of één op twee. Dit wil de PU uitbreiden met: "er zijn situaties waar uit-

breiding van de erven naar de zijkant niet mogelijk is vanwege het ingeklemd zitten 

tussen bijvoorbeeld een kavelsloot en arbeiderswoningen. In die gevallen wil de PU 

uitbreiding in de diepte tot de maximale maat van 2,5 ha toestaan." 

 

besluit: 
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- de reeds in de conceptvoorschriften opgenomen vrijstellingsbevoegdheid zodanig aan 

te vullen dat dit kan worden gerealiseerd." 

 

Amendement nr. 2, Vrijkomende erven 

 

"De raad van de gemeente Noordoostpolder, in vergadering bijeen op 28 juli 2005; 

 

overwegende dat: 

- vrijkomende grotere erven kunnen in de visie van de PU ook gebruikt worden voor 

een ruimte-voor-ruimteregeling. 

- als tegemoetkoming in de kapitaalsvernietiging voor de sloop van bestaande schuren 

wil de PU de mogelijkheid scheppen om naaste de bestaande woning nog maximaal 

twee woningen op bouwkavels van elk circa 3.000 m2 te realiseren. Met name in de 

oostrand zou de PU deze ontwikkeling toejuichen. Achterliggende gedachte is dat er 

veel erven vrij komen in de komende periode en verpaupering van het platteland of 

leegstand voorkomen dient te worden; 

 

besluit: 

-  in het plan een wijzigingsbevoegdheid op te nemen met het doel om in de oostrand – 

indien bestaande schuren zijn gesloopt – naast de bestaande woning nog maximaal 

twee woningen te kunnen realiseren op bouwkavels van elk circa 3.000 m2." 

 

Amendement nr. 3, Landgoederen 

 

"De raad van de gemeente Noordoostpolder, in vergadering bijeen op 28 juli 2005; 

 

overwegende dat: 

- in het voorontwerp wordt gesproken over landgoederen toestaan in de corridor Em-

meloord-Kuinderbos. De PU fractie pleit ervoor om met visie 2030 in de hand ook 

landgoederen toe te staan in de Oostelijke Driehoek, ofwel de oostrand. Voorst pleit 

de PU ervoor om bouwblokverplaatsing toe te staan en op één kavel mogelijk te ma-

ken. 

 

besluit: 

-  tot het uitbreiden van de in het plan opgenomen wijzigingsbevoegdheid om in de 

overweging genoemde situaties in de oostrand, het stichten van landgoederen moge-

lijk te maken inclusief het verplaatsen van het bouwblok." 

 

Amendement nr. 4, Torensilo's 

 

"De raad van de gemeente Noordoostpolder, in vergadering bijeen op 28 juli 2005; 
 

overwegende dat: 

- op blz. 82 van het voorontwerp wordt gesteld voedersilo's toe te staan tot 15 meter. 

De fractie van de PU wil een hoogte van 20 meter bij recht toestaan; 

 

- in het oude bestemmingsplan was geregeld dat torensilo's 15 meter hoog mochten 

zijn met een wijzigingsbevoegdheid tot 30 meter. Omdat hier de laatste jaren geen 

gebruik van is gemaakt stelt het college nu voor de maximale maat vast te stellen op 

15 meter. Door voortschrijdende technische ontwikkelingen wordt het gebruik van si-

lo's op veehouderijbedrijven meer aantrekkelijk en deze vragen minder bouwvakop-

pervlakte; 

 

besluit: 

-  de in de voorschriften genoemde maximale hoogte van torensilo's te verhogen tot 20 

meter." 
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De voorzitter: Dank u wel. Ik kijk naar de CDA-fractie, de heer Bouma. 

 

De heer Bouma: Mijnheer de Voorzitter. College, mederaadsleden en andere aanwezi-

gen. Het wordt hoog tijd om het oude bestemmingsplan met zijn beperkingen achter ons 

te laten en over te stappen op het nieuwe plan met zijn ruimere ruimtelijke ontwikke-

lingsmogelijkheden. Laten we echter, niet te bang zijn voor onze eigen schaduw en laten 

we de mogelijkheden, die dit bestemmingsplan in zich heeft, ruimhartig gebruiken ten 

nutte van onze eigen inventieve inwoners. 

Het pionieren zit bij de bewoners van de Noordoostpolder in de genen. Zo is het ooit be-

gonnen en zo is het nu nog steeds. We zijn een sterk innovatief gebied, zowel voor wat 

betreft de landbouw, maar zeker ook de andere bedrijven laten zich wat dit betreft be-

paald niet onbetuigd. Polderbedrijven vallen dan ook relatief vaak in de prijzen als on-

dernemers van het jaar. Van zowel werknemers als werkgevers hoor ik maar één advies: 

Gemeenteraad, zorg dat er ontwikkelingsmogelijkheden in de Noordoostpolder zijn. Wel-

nu, dit is het CDA uit het hart gegrepen.  

De CDA-fractie streeft naar heldere regelgeving, waarbij het nut van de regels goed is 

afgewogen tegen de last hiervan voor de bewoners. Het CDA is het dan ook volstrekt 

eens met het college, dat in de inleiding van het voorontwerpbestemmingsplan schrijft 

‘Actualisering van het bestemmingsplan moet ertoe leiden dat niet alleen een actueel, 

maar ook een flexibel en ontwikkelingsgericht bestemmingsplan ontstaat, dat zo veel 

mogelijk inspeelt op toekomstige ontwikkelingen.’ Zijn we daarin geslaagd? Dat is de 

vraag, die we ons moeten stellen.  

Het kan niet anders of het bestemmingsplan Landelijk Gebied is de resultante, de afwe-

ging van verschillende inzichten, van verschillende belangen en bovendien mag het niet 

strijdig zijn met de regelgeving van de hogere overheden en dus is het een plan, zo reali-

seren wij ons, waarin niemand volledig zijn zin krijgt. In het voorontwerp zaten al ver-

schillende compromissen verweven. Van de inspraakprocedure is uitbundig gebruik ge-

maakt. In de commentaarnota vooroverleg en inspraak – dat is de tussennota, die de 

meesten van u niet hebben gelezen, maar dat is een nota die op de eerste inspraakronde 

ingaat – kunnen we concluderen dat het college overwegend ruimhartig heeft gereageerd 

op de inspraakwensen. Ook ten aanzien van de ingediende zienswijzen zijn redelijk wat 

zaken aangepast, al dan niet geïnitieerd door de commissie hoorplicht bezwaarden be-

stemmingsplannen. Adviezen van raadsfracties zijn in het voorliggende plan verwerkt. 

Voor ons ligt dan ook een bestemmingsplan Landelijk Gebied, waarin: 

- grondgebonden landbouw de belangrijkste functie is en blijft en naar de toekomst veilig 

wordt gesteld voor de voedselproductie; 

- zeer veel ruimte wordt gegeven voor erfuitbreidingen tot, voor Nederlandse begrippen, 

grote erven. Hiermee wordt ruimte geboden aan de ontwikkelingsbehoeften van de 

agrarische bedrijven.  

Een landelijk gebied, waarin: 

- ruime mogelijkheden zitten om erven, zowel in de diepte alsook in de breedte, uit te 

breiden; 

- gebied waarborgen zitten voor behoud en versterking van erfsingels als eilanden in de 

relatief open ruimte; 

- recht wordt gedaan aan het oorspronkelijke karakteristiek ontwerp van de polder;  

- ruimhartige mogelijkheden worden geboden voor bedrijvigheid op de vrij komende er-

ven; 

- het college de ruimte heeft om de vaak inventieve nevenactiviteiten van agrariërs toe 

te staan. Wat ons betreft maakt het college daarvan ook gebruik; 

- de ontwikkeling van intensieve veehouderij als tweede tak mogelijk blijft; 

- een invasie van grootschalige intensieve veehouderij echter wordt tegengegaan; 

- op de erven 2.000 m² ondersteunend glas mag worden geplaatst. In het eerste ont-

werp stond daar maar 1.000 m²; 

- voldoende vrijstellingsmogelijkheden voor het college zitten om op maat vergunningen 

te verlenen. Op de grotere erven moet de afstand van het midden van de erfsloot tot 

de bebouwing twaalf meter zijn, maar het college heeft op bestaande erven de moge-
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lijkheid om bestaande schuren in lijn te verlengen, ook al staan ze zes meter vanaf de 

erfgrens.  

Tot slot, een bestemmingsplan waarin bedrijfswoningen aanmerkelijk groter mogen wor-

den: 1.200 m³ en dat is toch een aardig optrekje. 

Conclusie. Het buitengebied van de Noordoostpolder gaat niet op slot, het wordt ook 

geen museum, maar er wordt ruimte geboden aan de dynamiek, die onze bewoners 

kenmerkt. Is daarmee dit bestemmingsplan naar de maatstaven van de CDA-fractie vol-

maakt? Nee, volmaaktheid bestaat denk ik niet in deze. Ontwikkelingen gaan door, de 

tijd stat nu eenmaal niet stil en bovendien hebben we zoiets als een voortschrijdend in-

zicht. De CDA-fractie heeft dan ook enkele verbetervoorstellen. Daar kom ik straks mee. 

Voor ik daarop inga enkele reacties op de insprekers in de commissievergadering. 

Het voorstel van de heer De Wit om in de toekomst de grens voor nieuwe kassen op acht 

meter uit het midden van de sloot te leggen, spreekt ons wel aan. Wij zijn benieuwd hoe 

andere fracties daarover denken.  

De vraag aan het college, op verzoek van de heer De Rond, om Freilandkippen als niet 

intensieve veehouderij aan te merken, juridisch dicht te krijgen is: is dit haalbaar?  

Het bedrijf van de heer Naalden aan de Oosterringweg: daarop past wat ons betreft een 

mestvergistingsinstallatie. Wat het CDA betreft is daar een maatoplossing gewenst. Ik 

heb inmiddels van het college begrepen – dat zal de wethouder waarschijnlijk wel herha-

len – dat het college daaraan ook wil meewerken.  

Aan de wens van de NLTO om erfvergroting groter dan de actuele bouwaanvraag toe te 

staan, kan onzes inziens worden voldaan, mits kan worden aangetoond dat er vanwege 

bedrijfskundige reden ook sprake is van vervolgfasen.  

Ten aanzien van familie Voesten, Hannie Stijkelweg. Daar is ook sprake van een proce-

dure bij de Raad van State. Als deze procedure ten gunste van de familie Voesten ein-

digt, wordt dan de procedure door het college behandeld alsof de aanvraag medio juni 

2004, dus op basis van het oude bestemmingsplan, is gedaan? 

Wij hebben twee amendementen. De ene gaat over de tekst van de aanlegvergunningen 

en de andere gaat over de landgoederen bij dorpen. Voor ik daartoe overga, wil ik zeg-

gen: het vaststellen van een bestemmingsplan, zoals we het nu doen, is één van de be-

langrijkste items tijdens deze raadsperiode. De impact van het besluit, dat we vanavond 

nemen, is bijzonder groot. Er is veel werk verzet door mensen van buiten, maar vooral 

ook van binnen onze gemeentelijke organisatie. Ik kijk naar de mensen van de afdeling, 

ik kijk naar het college. Het CDA is een ieder zeer erkentelijk voor hun inzet om deze 

grote klus tot een goed einde te brengen. 

De amendementen zijn door mijn collega’s niet volledig voorgelezen en ook nog niet uit-

gedeeld, zie ik. Ik denk dat het voor de aanwezige mensen buiten de binnenring wel aar-

dig is. Ik zie dat zowel de middenring als de buitenring bijzonder open is. Wat dat betreft 

lijkt het op de Noordoostpolder. Ons eerste amendement luidt:  

 

"De raad van de gemeente Noordoostpolder, in vergadering bijeen op 28 juli 2005; 

 

overwegende dat: 

-  de openheid van het polderlandschap door velen wordt gewaardeerd; 

-  houtige gewassen boven de circa twee meter deze openheid beperken; 

-   boomkwekerijen, dus niet alleen heesters en struiken, een aantrekkelijke economi-

sche activiteit voor de relatief kleine bedrijven kunnen zijn; 

-  de meeste boomkwekerijproducten het land verlaten, voordat ze groot worden; 

-   uitbreiding van de fruitteelt momenteel niet voor de hand ligt, maar ook niet node-

loos moet worden beperkt; 

-  heldere regelgeving gewenst is; 

 

besluit: 

-   artikel 24, aanlegvergunning, onder lid 1, sub h, waar momenteel staat ‘de bossen of 

anderszins beplanting met hoogopgaande houtige gewassen en boswallen, waaron-

der begrepen het kweken en telen van fruitbomen, met uitzondering van erfbeplan-

ting, wegbeplanting en laagblijvende struiken en heesters’ te wijzigen in ‘de bossen 
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of anderszins beplanting met hoogopgaande houtige gewassen en boswallen, waar-

onder begrepen het kweken en telen van laanbomen, met uitzondering van erfbe-

planting, wegbeplanting en laagblijvende houtige gewassen."  

 

Het tweede amendement luidt: 

 

"De raad van de gemeente Noordoostpolder, in vergadering bijeen op 28 juli 2005; 

 

overwegende dat: 

-  dorpsbossen naast de landschappelijke functie nadrukkelijk zijn bedoeld voor de re-

creatie van dorpsbewoners; 

-  menig dorpsbos gereduceerd is ten behoeve van dorpsuitbreidingen; 

-  uitbreiding van dorpsbossen op veel plaatsen gewenst is; 

-  financiering van deze uitbreiding problematisch is; 

 

besluit: 

-  de reeds in de voorschriften opgenomen wijzigingsbevoegdheid ten aanzien van 

landgoederen aan te passen, zodanig dat de aanleg van landgoederen ook mogelijk 

wordt ter bescherming van de dorpsbossen, maar de uitbreiding van de dorpen hier-

door niet belemmerd kan worden." 

 

De voorzitter: We hebben alle fracties gehoord. Zij hebben hun wijzigingsvoorstellen in-

gediend. Ik denk dat het goed is dat we nu een pauze inlassen, zodat de commissie en 

de fracties zich kunnen beraden over deze punten.  

 

De heer Vermeulen: Ik mis de teksten van de VVD. Komen die nog? 

 

De heer Roefs: Gepoogd wordt deze te kopiëren. Ik weet niet of de machines het bij de-

ze hoge temperaturen doen, maar een en ander komt eraan. 

 

Mevrouw Wagenaar: Ik heb een vraag aan de PU over amendement 3: de landgoe-

deren. In principe is dit amendement hetzelfde als wij zouden willen indienen, maar er 

staat één ding in, dat mij niet helemaal duidelijk is. De laatste zin van de overweging.  

 

De heer Tuinenga: Wij zijn heel sociaal te werk gegaan. Ik heb ze allemaal uitgedeeld. 

 

Mevrouw Wagenaar: Fantastisch. Dan krijgt u die van ons. Zo zijn we ook wel weer. In 

de laatste zin van de overwegingen, staat ‘Voorts pleit de PU ervoor om bouwblokver-

plaatsing toe te staan en meerdere landgoederen op één kavel mogelijk te maken. In uw 

besluit zegt u echter ‘Het stichten van landgoederen mogelijk te maken, inclusief het 

verplaatsen van het bouwblok.’ We zijn het wel eens met het besluit, maar het is niet he-

lemaal duidelijk waarom u in de overweging meerdere landgoederen op één kavel moge-

lijk te maken opneemt en bij het besluit niet. Wij zijn het niet eens met de overweging, 

maar wel met het besluit.  

 

De voorzitter: Mag ik even één opmerking maken? Wij hebben u gevraagd om wijzi-

gingsvoorstellen. Dat hoeven geen sluitende juridische teksten te zijn, want daar bent u 

niet voor; daar hoeft u niet voor te zijn. Als de bedoeling van uw amendement helder is, 

moeten wij dat in passende juridische teksten verwerken. In het amendement van de PU 

– zo lees ik hem als voorzitter althans – wordt verwezen naar de overwegingen. De PU 

stelt dus voor het bestemmingsplan zo aan te passen, dat het bouwblok verplaatst mag 

worden en dat op het verplaatste bouwblok – dus verder van de weg af – meerdere land-

goederen mogelijk zijn. De heer Haagsma knikt mij bemoedigend toe. Dus ik heb het 

goed uitgelegd. 

 

Mevrouw Wagenaar: Ja, dan is het voor ons duidelijk. 
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De heer Vermeulen: Ik heb een vraag aan de CDA-fractie. In haar amendement 1, wor-

den in het besluit de fruitbomen door laanbomen vervangen. Ik begrijp dat fruitbomen 

dus minder hooggaand of juist meer hooggaand zijn dan laanbomen. Ik ben geen des-

kundige op dit terrein. U wel. Dus misschien kunt u kort een uitleg geven. Het tweede 

punt was inderdaad laagblijvende struiken en heesters en het verschil met houtige ge-

wassen. Is houtige gewassen veel ruimer, dan de beperkte tekst van laagblijvende strui-

ken en heesters? Kortom, wat is de essentie van hun amendement? 

 

De heer Bouma: Dank u wel voor het compliment. Als we naar de omschrijvingen, die in 

de boomkwekerij te doen gebruikelijk zijn, kijken naar struiken, enz. dan zijn de enige 

struiken en heesters, die in dit gebied worden geteeld buxussen. Alle andere boomkwe-

kerijproducten, zoals conifeertjes en onderstammen voor de appelteelt en boompjes, die 

gewoon weggaan als ze een meter hoog zijn, zijn boomtechnisch gezien geen struiken of 

heesters, maar bomen. Wat wij beogen is helder neer te zetten waar het om gaat. Het 

gaat erom dat wij echt hoogopgaande teelten, zoals laanbomen – die worden twee tot 

drie meter hoog – niet in het open gebied willen. Dus laanboom is een binnen de boom-

kwekerijgroeperingen duidelijke aanduiding. Fruitteelt zit er iets tussenin misschien. Net 

hoe je ertegen aankijkt. We willen een heldere aanduiding waarover we het hebben. 

Hoog, ik heb in de voorbereiding gezegd ‘twee meter, denk daaraan.’ Laten we geen dis-

cussie krijgen over wat laag is. Als je heesters en struiken noemt, krijg je discussie. 

 

Mevrouw Wagenaar Wij willen nog een amendement indienen, maar dat is misschien 

niet aan de orde. 

 

De voorzitter: We hadden afgesproken dat, als er amendementen zouden zijn, we deze 

in de eerste ronde zouden indienen. Doet u dat nu. 

 

Mevrouw Wagenaar: Ja, dit is op de valreep, maar u was zo snel, dat ik geen kans 

kreeg. We moesten eerst zekerheid hebben over het amendement van de PU Nu we 

daarin niet meegaan, komen we met een eigen amendement. 

 

"De raad van de gemeente Noordoostpolder, in vergadering bijeen op 28 juli 2005; 

 

gelezen het voorstel van het college van B&W voor de gewijzigde vaststelling van het be-

stemmingsplan landelijk gebied 2004; 

 

overwegende dat:  

-  de situering van landgoederen moet aansluiten bij de karakteristieke kenmerken van 

de landschapsopbouw van de gemeente;  

-  niet voorbij moet worden gegaan aan het landschappelijk verschil tussen het groot-

schalige gebied binnen de ringwegenstructuur en het meer kleinschalige gebied aan 

de buitenzijde van de ring, zie de kwaliteitskaart; 

  

besluit: 

- naast het aangewezen gebied van de corridor landgoederen ook mogelijk te maken 

in het oostrandgebied buiten het open middengebied begrenst door de ringwegen." 

 

De voorzitter: Ik wil nu schorsen voor een lange koffiepauze van minstens een half uur. 

Dan heeft iedereen tijd voor overleg. Het college kan ook overleggen. Na deze ronde is 

de bedoeling – dat hebben we afgesproken – dat de fracties zouden reageren op elkaars 

amendementen, zodat we een beetje weten hoe het rolt, waar meerderheden en minder-

heden voor zijn, of er combinaties zijn en dat soort zaken. Dan komt het college aan het 

woord in de beantwoording. Dat was de orde van dienst voorlopig. 

 

De heer Reijenga: Mijnheer de Voorzitter. Ik heb verschillende zaken beluisterd ten 

aanzien van fracties, die nog wat van het college willen weten.  
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Is het niet verstandig dat eerst het college aan het woord komt en dat dan de fracties de 

stukken, die ze hebben ingediend, met elkaar bespreken? 

 

De voorzitter: Ja, we hadden een andere volgorde met elkaar afgesproken. Wil me-

vrouw Bij de Vaate namens het college reageren op die dingen, die nodig zijn om op el-

kaars amendementen te kunnen reageren? 

 

Wethouder mevrouw Bij de Vaate: Mijnheer de Voorzitter. Misschien om de raad tege-

moet te komen. Niet dat wij dan meteen op de voorstellen zullen reageren. Dat lijkt mij 

ook niet verstandig. Er is een aantal zaken, denk ik, waarover nog wat informatie kan 

worden gegeven. Het is misschien wel handig als dat vooraf kan gebeuren. 

 

De voorzitter: Zullen we dat dan nu maar doen? Dan kan iedereen dat er nog bij be-

trekken. Dat lijkt me een zinvolle slag.  

 

Wethouder mevrouw Bij de Vaate: Mijnheer de Voorzitter. De één vraagt mij om toneel 

te spelen en de ander vraagt mij om een versnelde route te gaan. Ik zal proberen het 

stuur vast te houden. Dat lijkt me verstandig. Toneelspelen zou me niet zo erg goed af-

gaan; ik ben beter in zingen, mevrouw Wagenaar, en bovendien kunt u volgens mij per-

fect toneelspelen, heb ik net gemerkt. Ik zal niet de moeite doen u te evenaren. 

Er ligt een aantal vragen. Concreet denk ik dat het handig is daarover nog wat informatie 

te geven. Een van de vragen, die vanmiddag bij mij zijn binnengekomen, is van de VVD-

fractie, van de heer Roefs, die vragen heeft over de milieuvergunning van het bedrijf van 

Voesten en daaraan gekoppeld denk ik ook de volgende twee vragen. De eerste vraag is 

waarom de aanvraag voor een milieuvergunning in februari 2005 door het college is stil-

gelegd. De aanvraag voor de milieuvergunning is niet stilgelegd. Wat zich aandiende wa-

ren twee aanvragen; een milieuaanvraag en een bouwaanvraag. De gemeente coördi-

neert die beide aanvragen: die moeten bij elkaar passen. We kwamen tot de conclusie 

dat de milieuvergunning over een x-aantal kippen ging en de bouwaanvraag over onge-

veer driemaal x. De aanvrager is toen gevraagd die twee passend op elkaar te maken. 

Als je de bouwaanvraag zou willen honoreren, zal een MER moeten worden gedaan. Of 

de bouwaanvraag zou moeten worden aangepast. Dat is geen van beide gebeurd. Van-

daar dat er vervolgens een bezwaarschrift is ingediend.  

De tweede vraag van de VVD-fractie is of het daardoor voor Voesten niet mogelijk was 

een andere procedure te starten, namelijk erfvergroting. Wat wij binnen hadden gekre-

gen, was een bouwaanvraag, die paste op het bestaande erf. Dus er was voor het college 

geen enkele aanleiding om te zeggen hiervoor erfvergroting toe te staan. Bovendien is 

het zo geweest dat Voesten – ik denk in de inloopmiddagen, maar dat weet ik niet exact 

– in die periode wel heeft gevraagd voor een AI-bedrijf en dat ook van het college heeft 

gekregen, omdat dat mogelijk was in die tijdsperiode. 

De derde vraag is of in juni 2004 erfvergroting van 1,5 ha geen enkel probleem zou zijn 

geweest. Misschien is het goed een paar data te noemen. In januari 2004 heeft de pro-

vincie beslist op het concept 'partiële herziening' van een omgevingsplan. In het nu gel-

dende omgevingsplan is uitbreiding intensieve veehouderij niet toegestaan. In het con-

cept 'partiële herziening' is dat nog een keer bevestigd en is een tweede tak door de pro-

vincie op 2.500 m² gezet. Dat was dus in januari 2004. Op 14 april 2004 is een voor-

overlegreactie van de provincie bij ons binnengekomen op het bestemmingsplan Lande-

lijk Gebied en in oktober 2004 is het door Provinciale Staten aangenomen. Als u nu zegt, 

zou in juni 2004 een erfvergroting geen enkel probleem zijn geweest voor een intensieve 

veehouderijbedrijf en was dat al eerder niet aan de orde geweest. Al vanaf januari 2004. 

Dat wat betreft de inhoudelijke vragen. 

De heer Bouma vraagt naar de juridische procedure en eigenlijk heb ik dat meteen ook al 

beantwoord, omdat door de provincie in januari 2004 al was besloten dat dit niet zou 

kunnen, zou dat in juni 2004 ook niet meer mogelijk zijn geweest. 

Dan de Freilandkippen. Ik moet u eerlijk zeggen dat de opmerking van de VVD-fractie in 

de commissie het college heeft geprikkeld om er in ieder geval voor te zorgen, dat daar-

over meer informatie kwam. Dat hebben we gedaan.  
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We zijn te rade gegaan bij organisaties, die dat kunnen weten en of zij ons kunnen ver-

tellen wat juridisch wel of niet geldt. Wij kunnen wel iets roepen, maar wat is er nu echt 

vastgelegd? Er is ons verteld, zowel door de Nederlandse Organisatie Pluimveehouders 

als door het Productschap voor Pluimvee en Eieren, alsook het advies van de WOV – dat 

is dan een advies, maar die andere twee hebben ons gewezen op de verordening en de 

Europese richtlijn – dat bedrijven met Freilandhennen intensieve veehouderijbedrijven 

zijn. Dat is dan ook volgens hen een juridisch gegeven.  

Ik denk dat het goed is ook iets over de mogelijkheden en zaken rondom landgoederen 

te vertellen. Vorige week landde er op mijn bureau juist een tijdschrift over landgoe-

deren, omdat tien jaar geleden de rijksoverheid samen met de provincies het fenomeen 

nieuwe landgoederen heeft geïntroduceerd. Het rijk had onvoldoende geld voor nieuwe 

natuurgebieden. Dus is er een initiatief genomen om daarvoor een bepaald beleid in te 

zetten, zodat particulieren, ontwikkelaars en landschapbeheerders dit zouden kunnen 

koppelen: nieuwe natuur met een landgoed. Het tweede doel was bij stadsrandzones 

meer uitloopgebieden voor de bevolking te creëren. In dit tijdschrift staat wat de afgelo-

pen tien jaar is gerealiseerd. Misschien is het informatief voor u van belang om kennis te 

nemen van wat is gerealiseerd. Er zijn bijna nog geen initiatieven tot stand gekomen. Het 

is heel lastig, met name omdat er de laatste jaren weinig belangstelling voor dit soort 

grote woningen is. De mogelijkheden om op deze manier initiatieven te realiseren zijn op 

dit moment sterk afgenomen. In verschillende provincies is het bijna allemaal één woon-

eenheid en in sommige provincies is het niet op 5 ha, maar zelfs op 10, 15, 20 of 25 ha. 

De conclusie is eigenlijk dat slechts in een enkele provincie aan ideeën en initiatieven 

wordt gewerkt. Deze informatie om aan te geven of mensen daarvoor echt in de rij staan 

en hoe het landelijk ligt. 

Misschien nog even over meerdere wooneenheden op een landgoed. Waarop zeker be-

oordeeld zou moeten worden, wanneer we daarnaar kijken, is op de milieueffecten. Ik 

doel dan op riolering. Met name in de oostrand. Als ik ga kijken naar de kwetsbare ge-

bieden – en die liggen aan die kant – zullen we daarmee toch steeds meer rekening moe-

ten houden. Op het moment dat hier wordt gezegd, dat er meerdere woonheden komen, 

kan dit wel eens tot gevolg hebben dat er meer eisen aan rioleringen en dat soort zaken 

worden gesteld. Ik denk dat dit belangrijke informatie is om mee te nemen. 

Nog even over de silo’s en de bouwhoogte. Juist vanuit een visie op de veehouderij en 

met name over de drie zich recent hier gevestigde grootschalige veehouderijenbedrijven, 

zijn wij mede tot de conclusie gekomen, dat de hoogte van de silo’s van vijftien meter op 

dit moment voldoende is. U kent de veehouderijbedrijven, die zich hier kort geleden heb-

ben gevestigd. 

De maten van de erven. Dat is wel een concreet amendement. Daarvan kan ik zeggen 

dat dit in principe kan. De vraag van de PU is eigenlijk: geef daar vrijstelling. Daarvan 

moet je eigenlijk meenemen, dat het op zich geen probleem is om daarvan af te wijken, 

maar dan wel via een reguliere bestemmingsplanwijziging. Ik denk juist, als je de ver-

houdingen niet ter discussie hebt gesteld of niet hebt gepubliceerd, zoals we dat nu heb-

ben gedaan – een en ander heeft voor iedereen ter inzage gelegen en iedereen heeft de 

mogelijkheid gehad zienswijzen in te dienen, is het goed dat je een en ander opnieuw ter 

inzage legt. Wanneer je dat niet doet – u noemt een ingeklemd erf, maar ik kan me nog 

andere situaties voorstellen, waarvoor dat zou gelden – betekent dat eigenlijk dat je alle 

maten vrijlaat. Dat lijkt het college op dit moment geen goede discussie. 

 

De heer Vermeulen: Mag ik een informatieve vraag stellen aan mevrouw Bij de Vaate? 

Zij zegt met betrekking tot die Freilandhennen: deskundigen zeggen dat het intensieve 

veehouderij is. Ja, zo lust ik er nog wel een paar. Als je naar de definitie van het ont-

werpbestemmingsplan kijkt, wordt de essentie gelegd op wel of niet grondgebruik en 

koppeling aan voerproductie. Hoe is de definitie van die deskundigen dan? Ik kan hier ei-

genlijk geen conclusie aan verbinden, want de ene deskundige zal zeggen het is het wel 

en de andere zal zeggen het is het niet. Wat is nu juridisch afdwingbaar? Die vrijheid? Of 

moeten we ons rijksbeleid of provinciaal beleid laten aanleunen? Kortom, kunt u wat 

meer over de definitie zeggen? Dat vind ik essentieel voor onze meningsvorming. 
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Wethouder mevrouw Bij de Vaate: Over de definitie. Wat ik gezegd heb is, dat ons ge-

wezen is op het feit, dat het juridisch gezien intensieve veehouderij is. Dat is gebaseerd 

op Europese richtlijnen. U vraagt wat deskundigen hebben gezegd. Wat ze hebben ge-

zegd – ik moet er eigenlijk een beetje bij glimlachen, want ik vond het wel grappig ‘Een 

kip eet geen gras, dus een kip kan nooit grondgebonden zijn: er moet een uitloop zijn.’ 

Hij heeft ook een aantal voorstellen, aan de hand van de kapvoorwaarden, genoemd. Hij 

zei: Er komt geen kip naar buiten als ze niet willen; je kunt de ruimte wel scheppen en 

dat hoort ook zo volgens de kapnormen. Dan nog zijn er twee verschillende vormen voor 

Freilandhennen, is mij uitgelegd. Je kunt de externe vorm van de intensieve tak pakken 

en je kunt de intensieve tak pakken. De hele intensieve is negen kippen per vierkante 

meter en de externe vorm van de intensieve is vier kippen per vierkante meter. Bij de 

externe vorm hoort dan ook nog dat het koppels zouden moeten zijn van 6.000 kippen, 

die je een gescheiden uitloop moet geven met een tussenruimte. Het is allemaal erg 

technisch. Ik heb het even opgeschreven. Het is prima dat u het weet. Het komt bij or-

ganisaties vandaan. 

 

De heer Vermeulen: Met name in de tekst van die voorstellen wordt de voerproductie 

eraan gekoppeld. Dat doet u dus niet.  

 

Wethouder mevrouw Bij de Vaate: Nee, dat is duidelijk door die organisatie gezegd, dat 

een kip geen gras eet. Die wordt bijgevoerd. Een kip wroet wat zaadjes uit de grond. 

Men zei letterlijk 'Je kunt een kip niet dwingen om naar buiten te gaan'.  

 

De heer Roefs: Mag ik er nog iets van zeggen, omdat de heer Vermeulen niet in de 

commissievergadering was? We hebben dit wel besproken. Een hoorcommissie is nu net 

bedoeld om dit soort technische zaken uit te zoeken en een advies aan de raad te geven. 

Als het zo is, dat door de raad dezelfde vragen aan het college worden gesteld en het 

college dat opnieuw gaat uitzoeken, vraag ik mij af waarvoor de hoorcommissie eigenlijk 

nog dient.  

 

De voorzitter: Ik wil deze discussie nu beëindigen, omdat we anders in detail dingen 

gaan doen, die we nu niet moeten doen. 

 

De heer Tuinenga: Ik heb het college in mijn betoog een paar vragen gesteld. De eerste 

was over de maatbestemming voor Naalden en de tweede ging over de opvang van bui-

tenlandse werknemers. 

 

De voorzitter: Ik wil nu even geen discussie over uw opmerkingen, waarop het college 

ook niet reageert of hij dat overneemt of niet. Het gaat om technisch antwoorden over de 

moties en amendementen. Of informatie, die het college nodig heeft om amendementen 

te kunnen beoordelen. Dat is nu aan de orde. De reactie van het college op bepaalde 

voorstellen van de raad komt na de schorsing. 

 

De heer Tuinenga: Het kan betekenen, dat ik op één van die onderdelen nog een amen-

dement ga voorbereiden. 

 

Wethouder mevrouw Bij de Vaate: Dat vindt u verspilde moeite als ik u op voorhand al 

ja zou geven? 

 

De heer Tuinenga: Ik ben lui. 

 

Wethouder mevrouw Bij de Vaate: Ik weet dat u erg efficiënt bent. Voorzitter, zal ik 

antwoord geven?  

 

De voorzitter: Probeert u het maar. 
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Wethouder mevrouw Bij de Vaate: Ik heb in de commissie gezegd, dat het college be-

reid is voor Naalden een maatbestemming te zoeken; en dat betekent een maatbestem-

ming voor de mestvergisting, die Naalden aanvraagt. Alhoewel wij weten dat de provincie 

intensieve veehouderijbedrijven geen erfuitbreiding geeft, denk ik dat het zeker de moei-

te waard is in dit geval aan de heer Naalden te vragen te proberen het zo in te passen, 

dat het zo weinig mogelijk erfuitbreiding geeft. Dit ook omdat er – zo heb ik begrepen – 

subsidiemogelijkheden zijn. Ik denk dat het een goede reden is om voor dit specifieke 

geval een bestemming te vragen, met name voor de mestvergistingsinstallatie. 

Op het moment dat iemand op een minicamping een caravan neerzet met daarin buiten-

landse werknemers, is het in het seizoen niet aan het college dat te controleren. Dat 

doen wij ook zelden. Wel is het zo, dat dit soort bedrijven opvalt als er langer in het sei-

zoen de caravans veel te dicht op elkaar staan en een aantal sanitaire voorzieningen niet 

klopt. Dan reageert het college wel, want dat kan echt niet. 

 

De voorzitter: Zijn er nog echte technische vragen? Neen? Dan schors ik de vergadering 

tot 21.15 uur. De vergadering is geschorst. 

 

Schorsing 

 

De voorzitter: Ik heropen de vergadering. De schorsing heeft iets langer geduurd, maar 

er is een enorme hoeveelheid amendementen ingediend; iedereen wilde daarvan goed 

kennis nemen om te na gaan of combinaties mogelijk waren.  

Ik heet de heer Van Domburg welkom; hij had gemeld, dat hij wat later zou komen.  

Wij hebben de schorsing benut – en naar ik aanneem de fracties ook – om de diverse 

amendementen te bekijken en ook te kijken aan welke geef je steun en aan welke niet. 

Procedureel hebben we afgesproken, dat de raad nu aan zet is om te reageren op elkaars 

amendementen; daarna zal het college reageren. Ik wil als eerste de fractie van het CDA, 

de heer Bouma, het woord geven. 

 

De heer Bouma: Mijnheer de Voorzitter. Ik had op het omgekeerde gerekend. Ik begin 

maar bij het stencil, dat het dikste is. Dat is namelijk die van de VVD-fractie.  

In amendement 1A stelt de VVD voor om de aanduiding van het open landschap in het 

middengebied te schrappen. Ten aanzien van dit amendement wordt binnen mijn fractie 

enigszins verschillend gedacht.  

Amendement 1B: daarvan zegt mijn fractie, dat de aanlegvergunning noodzakelijk blijft. 

We waarderen de openheid van de Noordoostpolder en vinden een aanlegvergunning, 

zoals wij die in onze motietekst hebben aangepast, nodig.  

De landgoederen uitbreiden aan oostelijke kant vindt mijn fractie te ver gaan. Met de 

dorpsbossen zijn wij het uiteraard wel eens.  

Meer landgoederen op één kavel toestaan: ik heb in de commissievergadering al gezegd, 

dat wij daarvan een fervent tegenstander zijn. Eén landgoed op een kavel vinden wij 

meer dan voldoende. Het aantal burgerwoningen in het buitengebied dient wat ons be-

treft niet te worden uitgebreid. 

 

De heer Van Diepen: Wanneer mogen de raadsleden op elkaars uitspraken reageren of 

elkaar in een discussie proberen op andere ideeën te brengen? Ik bedoel, mag ik inter-

rumperen? 

 

De voorzitter: U mag interrumperen, maar ik heb ongeveer dertig amendementen. Als 

we op ieder amendement met zes fracties gaan interrumperen, zitten we hier om 3.00 

uur vannacht nog. Dat wil ik voorkomen. Mijn vraag is: probeer even te kijken waar zich 

steunmeerderheden aftekenen. Dan wil ik als voorzitter constateren, dat bepaalde amen-

dementen de steun van de eigen fractie hebben en niet veel meer dan dat, bij wijze van 

spreken, of te wel, dat het naar mij voorkomt weinig zinvol is daarover langer te praten. 

Is er een aantal andere sympathieën, laten we elkaar daarover dan bevragen. Dan dik-

ken we een beetje in en hebben we er als het goed is wat minder over. Dus deze ronde 

graag nog even van elkaar horen hoe we erover denken. 
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De heer Van Diepen: Anders lijkt het erop dat we alleen knopen tellen. Dan kunnen we 

het met hand opsteken sneller. Gelukkig komt er zo meteen een ander moment. 

 

De heer Bouma: Ik pak het amendement van de PvdA-fractie erbij. Wij vroegen ons af 

tot waar u in de oostrand de landgoederen wilt toelaten: is dat van Voorsterbos tot Kuin-

derbos of nog wat verder? 

 

Mevrouw Wagenaar: Ik reageer meteen maar even. In onze visie beginnen we helemaal 

bovenaan bij de A6 en pakken we gewoon de hele oostkant buiten de ringwegen, buiten 

de bochten om, en dan gaan we zo naar beneden. 

 

De heer Bouma: Waar stopt u? Bij Nagele? Bij Kraggenburg? 

 

Mevrouw Wagenaar: Bij Kraggenburg. 

 

De heer Bouma: Erfvergroting op intensieve veehouderij. Wij hebben van het college 

begrepen dat de hogere overheid, in de vorm van de provincie, dit tegenhoudt. Wij gaan 

ervan uit dat het college ons juiste informatie geeft. Dus we kunnen wel voor zijn, maar 

we schieten daarmee niets op.  

Grotere erfbebouwing toestaan voor een neventak. Ik neem aan dat u dan aan intensieve 

veehouderij tot 2.500 m² denkt. De grootst mogelijke meerderheid van onze fractie voelt 

daar niet voor en vindt 2.000 m² vooralsnog voldoende.  

Windsingels weer terug naar vier meter in plaats van zes meter. De CDA-fractie heeft 

daarover een discussie gehad. Met zes meter op de nieuwe erfuitbreidingen gaan we ak-

koord, te meer omdat het op de bestaande erven vier meter is en vier meter blijft. Waar 

gebouwen nu al relatief dicht tegen de erfsingel aanstaan, mogen die gebouwen toch wel 

in dezelfde richting worden uitgebreid zonder dat daar een soort knik in komt. Dat vinden 

wij het belangrijkste en dat is geregeld. We hebben aan dit amendement dus geen be-

hoefte.  

Meer detailhandel in het buitengebied. De tekst van amendement 6 van de VVD-fractie 

steunt de CDA-fractie. Dus, een beetje meer interpretatieruimte voor detailhandel. Zo 

begrijpen wij dat.  

Meerdere bedrijfswoningen op het erf: u begrijpt dat we daar tegen zijn, want – en wij 

zijn bijzonder thuis in de agrarische sector – een tweede bedrijfswoning op een agrarisch 

bedrijf heden ten dage is nagenoeg nergens noodzakelijk. Dat was de VVD-fractie. 

Politieke Unie. Met Trustor Components zijn we het niet eens. Over Naalden hebben wij 

al het een en ander gezegd: maatoplossing, maar dan voor de mestvergisting. Over De 

Rond hebben we het verhaal van het college gehoord. Als het juridisch niet echt goed 

dicht te timmeren valt – met alle sympathie, die we voor de heer De Rond en zijn hennen 

hebben – gaan we toch met het college mee.  

Lemsterland. Ja. U kent de gevoeligheden in Lemsterland en het lijkt ons niet verstandig 

meer toe te laten dan nu wordt voorgesteld. Ten aanzien van het verzoek van de heer 

Haenen, dat ons op zich ook sympathiek voorkomt: op het moment, dat wij onze eigen 

regels niet meer toepassen, namelijk de ruime termijnen waarop men kan reageren. Als 

we de heer Haenen de vrijheid geven kunnen we nog wel anderen op dit gemeentehuis 

tegemoet zien, die ook plannen hebben. Het lijkt ons niet slim van de raad om daaraan 

nu tegemoet te komen.  

Politieke Unie. Uitbreiding erven. Breedte, diepte en verhouding. De erfuitbreiding met 

name om de blokwoningen heen wat makkelijker maken. Het zijn vaak delicate kwesties. 

Het gaat dan ook om een stuk of vier burgergezinnen in zo’n blok. Het lijkt ons beter, 

dat, als het aan de orde is, het college met een voorstel bij de raad komt. Dan kunnen 

we als raad op maat in zo’n situatie besluiten om het erf op een wat andere wijze aan te 

passen. Ik denk dat we genoeg mogelijkheden hebben. Geen vrijstelling op dit moment. 

Tweede amendement: ruimte voor ruimte. U kent ons standpunt. Dat is in al die jaren 

wat dit betreft niet gewijzigd.  

We vinden dat er al genoeg burgerwoningen in het buitengebied zijn. Als we er nog meer 

toelaten, belemmert dit de ontwikkeling van de landbouw en die geven wij prioriteit.  
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Amendement 3 over landgoederen.  

 

De heer Tuinenga: Mag ik even reageren op amendement 3? Wij hebben die laatste zin 

‘meerdere landgoederen op één kavel mogelijk te maken‘ weggeschreven. De overwe-

ging hebben we geschrapt. 

 

De voorzitter: Dat betekent dus dat het amendement van de PU in het vervolg wat de 

PU betreft over één landgoed per kavel gaat. 

 

De heer Tuinenga: Het besluit dat er onder staat is duidelijk. 

 

De heer Bouma: We zijn het op zich wel eens met het verplaatsen van het bouwblok, 

maar wij hebben gerekend. Wij denken dat het niet nodig is. Het kan gewoon.  

Torensilo’s. Wij vinden torensilo’s van twintig meter een te grote impact hebben op ons 

landschappelijk gebied. Dus wij zullen het amendement niet steunen. 

CU/SGP. Erfuitbreiding intensieve veehouderij. Het collegemandaat. Het gaat om zeer 

sporadisch voorkomende gevallen, waarin een kavel wordt aangekocht door Natuurmo-

numenten of Staatsbosbeheer en de bestemming natuur of wat dan ook krijgt. Wij ver-

trouwen het college dit wel toe. We hebben geen behoefte de bevoegdheid van het colle-

ge op dit punt in te perken.  

De zaken, die D66 naar voren heeft gebracht, heb ik feitelijk allemaal al behandeld. 

De PvdA heb ik al behandeld in die zin, dat wij een vraag hadden. Die vraag is nu beant-

woord. Wij beraden ons daarop. 

 

 

De heer Tuinenga: Mijnheer de Voorzitter. Open middengebied: wij zijn op zich akkoord 

met de punten 1A en 1B.  

De landgoederen: daarmee zijn wij ook wel akkoord, wel willen wij bij 2A, landgroenen 

bij dorpsbossen; die op zich goed zijn als een groene long voor een dorp, dat zij geen 

bedreiging voor de ontwikkeling van de dorpen mogen zijn. 

 

De heer Vermeulen: U realiseert zich dat dit dus haaks staat op uw eigen amendement? 

 

De heer Tuinenga: Nee, het is een uitbreiding, het betekent dus dat er een aanvulling 

komt. 

 

De heer Vermeulen: Dan weet ik niet wat u nu eigenlijk wil. In uw eigen amendement 

gaat u minder ver dan u nu ondersteunt in het amendement van de VVD. 

 

De heer Tuinenga: Ik reageer op de amendementen van andere partijen, maar wij hou-

den natuurlijk aan ons eigen amendement vast.  

Erfvergroting inclusieve veehouderij. Daarvan heb ik in mijn betoog al duidelijk gezegd, 

dat ik het jammer, dat we daarin niet mee kunnen gaan. Het dwingt ons gewoon om dat 

amendement niet te steunen.  

Meer fysieke ruimte voor agrarische neventakken. Op zich zijn we het daarmee eens. Wij 

vragen ons alleen af bij amendement 4, erfbebouwing van neventakken, of ook een AI-

bedrijf akkerbouw een neventak is. Ik weet niet wie daarop antwoord moet geven. Ik 

denk iemand van het college. 

 

De voorzitter: Mevrouw Bij de Vaate, kunt u daarover kort iets zeggen? 

 

Wethouder mevrouw Bij de Vaate: Ik denk dat het aan de aanvrager is, die zelf heeft 

kunnen aangeven ‘willen wij wel of niet een AI-bestemming.’Dat betekent dat je dus 

meer mag, in onze visie, dan 2.000 m² op het erf. Ik denk dat dit de achterliggende re-

den is, dat men heeft aangegeven, dat men AI wil.  

Ik denk dan ook dat degene, die dat heeft aangegeven, ziet dat akkerbouw onderge-

schikt is aan de hoofdtak intensieve veehouderij.  
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De heer Tuinenga: Dus akkerbouw wordt dan gelijkgeschakeld met staand glas en in-

tensieve veehouderij tweede tak? 

 

Wethouder mevrouw Bij de Vaate: Weet u wat in dit bestemmingsplan het grappige is: 

wij moeten planologisch iets regelen. Of je nu een kavel hebt van 24 of van 12 en of die 

economisch ondergeschikt is, dat kan ik in dit plan niet regelen. Dat kan wel voor onder-

steunend glas en dat soort zaken, omdat daar bouwmogelijkheden bij zitten. 

 

De heer Tuinenga: In het verleden had je toch de intensieve veehouderij, ja of nee? 

 

Wethouder mevrouw Bij de Vaate: Dat klopt: gekregen of nu gevraagd of weggehaald. 

Die mogelijkheid heb je nu gehad: in de periode, die wij gehad hebben bij de inspraak en 

de ter inzage legging. Er is een aantal mensen geweest, dat heeft gezegd een AI te wil-

len, want zij willen de intensieve veehouderij op hun erf kunnen uitbreiden verder dan 

2.000 m². Het is niet zo geweest, dat een aantal mensen, dat voor het bedrijf AI-

bestemming had, zei dit bedrijf in de toekomst te willen afbouwen. 

 

De voorzitter: Kan het zijn dat ik de vraag van de heer Tuinenga zo begrijp – ik probeer 

duidelijkheid te krijgen – dat de heer Tuinenga zegt ‘Iemand kan met een intensieve 

veehouderijbedrijf een bepaalde hoeveelheid bouwen.’Dan beschouwt hij de akkerbouw 

als neventak en krijgt hij extra bouwmogelijkheden bovenop de vierkante meters, die hij 

voor zijn AI-activiteiten heeft. Zo begrijp ik de vraag van de heer Tuinenga: of er via de 

achterdeur een uitbreiding inzit. 

 

Wethouder mevrouw Bij de Vaate: Nee. 

 

De voorzitter: Dat is een helder antwoord. 

 

De heer Tuinenga: De windsingels. Op zich vinden we dat een positief amendement. Wij 

zijn alleen bezorgd dat de discussie rond die twee tuinen een beetje gaat werken. Nu zul-

len de meeste 1.96 of 1.98 zijn. Daar maken we ons een beetje zorgen over. Op voor-

hand steunen we het amendement niet. 

Meer ruimte voor detailhandel. Daarmee gaan we akkoord. Met meer bedrijfswoningen 

op het erf gaan we ook akkoord.  

De Trustor Components. Daar zijn we niet voor. Naalden, daarvan heb ik al gezegd, dat 

we vinden dat deze een maatbestemming moet hebben. Wij vinden dat De Rond een ex-

tensief bedrijf is, te vergelijken met een groot koeienbedrijf. Die wordt ook bestempeld 

als extensief. Met het amendement over kernrandzone gaan we niet akkoord. Wel met de 

Vollenhoverweg. 

Dan het CDA. Wij hebben over het eerste amendement gediscussieerd en denken dat we 

het begrijpen. In principe gaat het er alleen om, dat fruitteelt binnen de ringboog mag en 

geen laanbomen. Als dat zo is, dan gaan we mee. Over het tweede amendement hebben 

we geen opvatting. 

Dan de CU/SGP. De erfuitbreiding.  

 

De heer Nentjes: Alleen het laatste staat er nu in. De rest hoeft u niet te lezen. 

 

De heer Tuinenga: Met het laatste zijn we akkoord. 

De PvdA. Ik kan hierop niet zo duidelijk reageren. Ik denk dat we in principe gezamen-

lijkheid hebben gevonden in ons amendement aangaande dit voorstel. 

 

Mevrouw Wagenaar: Wij zijn tegen de silo’s, waarmee D66 is gekomen. Wij willen dat 

het dan een reguliere bestemmingsplanwijziging is. Dan het open middengebied ge-

noemd door de VVD.  

Wij zijn tegen de amendementen, die de VVD daarover heeft ingediend. De landgoe-

deren. Daarop kom ik straks terug. Wij zijn tegen hetgeen de VVD hierover heeft gezegd. 

Ik kom daarop straks terug met een eigen amendement.  
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De AI-erfvergroting, daar zijn we tegen. Neventak: daar zijn wij tegen. Wij delen de me-

ning van het college, dat de omvang tweede tak intensief en de tweede tak staand glas 

op 2.000 meter prima is. Ruimtelijk gezien blijft de tweede tak wat ondergeschikt. Dit 

betekent dus één plus één is ook nog eens rendabel. Onderzoek, bijvoorbeeld Sparren-

daal, toont dit ook aan. De maat past goed bij de schaal in de Noordoostpolder. De wet-

houder heeft het ook al gezegd, de provincie zegt ‘Nou ja, Noordoostpolder doet dit en 

die doet dat met 2.000 en 2.500 m² voor een tweede tak en een ha volbouwen met bij-

voorbeeld kippenschuren en eventueel optrekken naar 1,5 ha, dat is vanuit de provincie 

gezien nooit uitgangspunt geweest.’ De provincie had alleen maar die 2.000 m² naar 

2.500 m² in gedachten. In principe willen wij het daarbij laten.  

Dan de erfsingels. Wij hechten hoe dan ook aan de zes meter. De detailhandel: wij vin-

den dat ruim voldoende, omdat het college al heeft toegezegd er niet kinderachtig over 

te zullen doen. Wij vinden gewoon dat het tamelijk goed omschreven moet zijn. Dus we 

zijn tegen het amendement.  

 

De heer Roefs: Ik begrijp niet wat mevrouw Wagenaar nu zegt over wat het college 

hierover heeft gezegd. Ik dacht dat dit misschien hooguit over 101 m² of 102 m² ging.  

 

Mevrouw Wagenaar: Daarin geef ik de heer Roefs gelijk; ik haalde even twee dingen 

door elkaar, maar wij blijven tegen. De bedrijfsvoering: dan gaat het om de tweede wo-

ning extra op het erf. Wij gaan daarin niet mee. De punten van de VVD onder het hoofd-

stuk diversen – ik kan ze wel allemaal opnoemen, maar ik kan het vrij kort houden -: wij 

zijn overal tegen.  

Dan gaan we naar de Politieke Unie. De verhoudingen: twee staat tot één en één staat 

tot twee. Wij vinden dat het via het reguliere bestemmingsplan moet. Wij zijn tegen de 

ruimte-voor-ruimte-regeling.  

De landgoederen en de bouwblokverplaatsing. Bouwblokverplaatsing komt van alle kan-

ten. Wij steunen daarin zowel onze eigen amendement als die van de PU, die nu heel erg 

op elkaar gaan lijken. Als de bouwblokverplaatsing erbij zit, is het duidelijk aangegeven 

en als dat in de oostrand is buiten de ring, dan gaan we daarin mee. De PU heeft er een 

zin uitgehaald, dus in principe gaan wij daarin mee. De torensilo’s van de PU: dat is het-

zelfde verhaal als van D66 en daarop hebben we al een reactie gegeven.  

Dan ga ik naar het CDA: de aanlegvergunning in het middengebied. Ik moet heel eerlijk 

zeggen, dat ondanks intensieve bestudering door onze fractie, geholpen door fracties, we 

er toch niet echt uitkomen wat hier precies wordt bedoeld. Ik voorzie voor de heer Bou-

ma nog een grandioze slotakte, waarin hij het ons allemaal nog een keer heel duidelijk 

gaat maken. Wij zijn tegen landgoederen in dorpsbossen. Wij wilden eventueel wel een 

amendement indienen voor landgoederen in de oostrand. Dat hebben we inmiddels ge-

daan. Dat lijkt ons een prima zaak, maar niet om dat in de dorpsbossen te doen. Dat wil-

len we liever apart regelen. We maken het nu al zo ruim met die landgoederen. Rekening 

moet worden gehouden met de realiteit. Ik denk dat we het eerst bij de oostrand moeten 

houden. Dan blijft over CU/SGP. Daar sluiten wij ons aan bij de wijze woorden van de 

heer Bouma. Wij hebben ook een enorm vertrouwen in het college, dus wij zijn tegen. 

 

De heer Nentjes: Mijnheer de Voorzitter. Laat ik ook maar bij het dikste pak beginnen. 

De amendementen van de VVD. De aanduiding open landschap in het midden gebied 

schrappen. Daar zijn wij voor. Ook zijn wij voor de aanlegvergunning schrappen. We zijn 

voor Landgoederen toestaan in de hele oostkant en bij de dorpsbossen. AI-bedrijven erf-

vergroting toestaan; voor. Amendement 2B, meer landgoederen op één kavel; daarin 

kunnen wij meegaan. Erfbebouwing van neventak toestaan tot 2.500 m²; hebben wij al 

gezegd ermee in te stemmen, dus het zou gek zijn als wij daar nu tegen zouden zijn.  

De singelbreedte minder dan zes meter, daar zijn wij niet voor.  

Detailhandel toestaan, daar zijn wij voor. Tweede bedrijfswoning, consistent beleid, daar 

zijn wij voor, indien aantoonbaar is dat het nodig is.  

Onder diversen: wij zijn voor Trustor Components, Aan Naalden heeft het college be-

loofd, dat het daarvoor iets zal regelen. We zullen het college op dat punt vertrouwen. De 

Rond, we zijn er voor, dat dit wordt uitgebreid.  
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Dat is ook wel eens gezegd: intensief of extensief. De kernrandzone Lemsterland: wij zijn 

ook voor uitbreiding van 2.500 m². Vollenhoverweg, de heer Haenen, wij zijn ook voor 

dat het verzoek wordt gehonoreerd. Misschien is het dan wel zo dat de heer Hanen niet 

op tijd heeft ingesproken, maar dat we nu zeggen dat we daarna een wijziging aanbren-

gen. Als wij vanavond hier met elkaar besluiten, dat we dat wijzigen, dan kan dat heel 

simpel.  

Amendementen van de PU Wij hebben geen behoefte aan amendement 1, we zijn tegen 

amendement 2 en zijn voor amendement 3, als daaraan de dorpsbossen worden toege-

voegd. Dus als u dat nog even doet, dan zijn we voor.  

 

De voorzitter: Met de tekst, die er nu staat, bent u dus tegen. 

 

De heer Nentjes: Ja, dat klopt. Amendement 4: de hoogte van de torensilo’s te verho-

gen tot twintig meter, wij zijn daarvoor. 

De amendementen van het CDA gaan wat minder ver dan wij hebben voorgesteld. Wij 

willen de aanlegvergunning sowieso in totaliteit schrappen. Dus wij zijn tegen het voor-

stel van het CDA, omdat dit niet voldoende vergaand is. De landgoederen, de dorpsbos-

sen staan er wel in. Het CDA moet er alleen nog de oostrand bij vermelden. Zoals het nu 

is, is het te weinig en zijn wij tegen. In het amendement van de PvdA ontbreken ook de 

dorpsbossen; dus daar zijn we ook tegen. De silo’s van D66: wij zijn voor het amende-

ment. 

 

De heer Roefs: Mijnheer de Voorzitter. Ik hoop dat het straks goed gaat met de stem-

mingen. Ik wil beginnen met te zeggen, dat wij voor een aantal amendementen in ieder 

geval hoofdelijke stemming vragen. We zijn niet voor het amendement van de PU over 

vrijstellingsbevoegdheid. Ik denk dat het college heeft aangegeven dat het zou kunnen. 

Dat kunnen wij volgen. Over het voorstel om op vrijkomende erven een ruimte-voor-

ruimte-regeling toe te passen voor woningen, hebben wij in de fractie gesproken; de 

meerderheid van de fractie is hiertegen. Het derde amendement van de PU is een beetje 

lastig, want we hebben zelf ook een amendement ingediend, dat verder gaat. Met wat 

hier staat, kunnen we natuurlijk wel meegaan, maar we wachten eerst even af hoe het 

met ons eigen amendement afloopt. Dit is wat minder vergaand. Dan de laatste, silo’s, 

daar zijn wij het mee eens. Ik geef toe dat in de hoorcommissie eigenlijk alleen de vijf-

tien en dertig meter aan de orde kwam. Het tussenvoorstel van twintig meter is niet 

goed doorgesproken. Ik denk dat het dan ook wel zou zijn voorgesteld. Misschien dat de 

PvdA en het CDA er nog eens over willen nadenken. Er waren ook aardige tekeningen bij, 

die niet tijdens de vergadering van de hoorcommissie beschikbaar waren.  

Het CDA. Wij zijn voor het schrappen van de aanlegvergunning. Dus als we hiervoor zou-

den zijn, zijn we tegen iets waar we het helemaal niet mee eens zijn. Dus we zijn hierte-

gen. We zijn voor het tweede voorstel van het CDA voor de dorpsbossen, maar het is nog 

te weinig. Dus we wachten af wat met het eerste amendement, dat we zelf hebben inge-

diend, gebeurt. In ons amendement worden de dorpsbossen genoemd. Ik wil dat aanvul-

len naar aanleiding van het commentaar van de heer Tuinenga, dat dit natuurlijk geen 

belemmering moet betekenen voor de ontwikkeling van de dorpen. Die toevoeging hoort 

er gewoon bij, maar ik kan niet alles in zo’n kort amendement vatten.  

Dan de wijzigingsbevoegdheid voor het college: we zijn het met de CU/SGP eens. Het 

amendement van de PvdA vinden wij niet ver genoeg gaan ten aanzien van de landgoe-

deren en daar zijn we dus niet voor. Op zich was het trouwens een interessante tekst, 

dat open middengebied en alles er omheen. Mevrouw Wagenaar heeft uitgelegd, dat ze 

eigenlijk nog niet weten wil, anders had zij ons misschien zelfs meegekregen, want dan 

had je ook in de westrand nog een goede gehad. Versterking van het cirkelidee.  

 

De heer Vermeulen: Mijnheer de Voorzitter. Ik begin met de VVD. Amendement 1A, het 

open landschap. Wij hebben al gezegd, dat wij eraan hechten, het open landschap zo 

open mogelijk te houden. Dus wij zijn tegen het amendement.  

Dat geldt ook voor 1B. Dan de landgoederen. Wij hebben voorgesteld om de hele oost-

kant inderdaad te volgen. Nu zit de crux in de dorpsbossen. Dat willen we juist niet.  
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Er wordt ook niet een beperking aangebracht voor de open ruimte. Dus daar zijn we ei-

genlijk tegen. Meer landgoederen op een kavel toestaan willen we niet. We willen dit be-

perken tot één. De AI-bedrijven erfvergroting toestaan, willen we ook niet. Amendement 

4, erfbebouwing neventak toestaan, 2.500, we zijn tegen. Dan de singel van zes meter, 

dat lijkt goed. Ik had er een beetje moeite mee, maar ik realiseer me dat het voor de 

stoffering van het gebied wel efficiënt is om een regeling erfsingels in stand te houden. 

We zijn tegen het amendement. Het amendement, over de detailhandel: daarin staat niet 

dat u wil vast houden aan die 100 m². Ik begrijp uit de toelichting van de heer Roefs, in-

formeel, dat hij dat zoveel mogelijk wil handhaven. Met andere woorden: als hij dat erbij 

voegt, dan kan ik me erin vinden. 

 

De heer Roefs: Het staat in de toelichting, dat de verkoop juist voor mij een argument is 

om hierin wel mee te gaan.  

 

De heer Vermeulen: Ik ben dan akkoord met dat amendement. Bij 7: de tweede be-

drijfswoning, wij zijn altijd tegen geweest en dus dat is nu niet anders. Dan de grabbel-

ton met betrekking tot de resterende zaken: Trustor, tegen; Naalden, ik heb daar moeite 

mee, maar ik ben voor. De Rond sluit aan op hetgeen wij willen. Met andere woorden wij 

zijn daarvoor. Kernrandzone; we zijn tegen. Vollenhoverweg: voor, Voesten: tegen en de 

silo’s hebben wij ook voorgesteld; dus voor. 

PU amendement 1. Ik denk bij amendement 1 dat het voldoende is geregeld. Ik heb de 

tekst nog even nagelopen en ik moet eerlijk zeggen, ik heb hier wat moeite mee. Ik neig 

naar tegen. Als ik zo de verhoudingen bekijk – ik heb wat geturfd – dan denk ik dat ik 

gewoon definitief moet zeggen, ik ben tegen, maar dat maakt niet zo gek veel uit. Poli-

tieke afweging is, dat het naar mijn mening voldoende is geregeld in de tekst. Dus dan 

ben ik tegen.  

Amendement 2, twee woningen: we hebben altijd gezegd, dat we dat niet willen, dus dat 

zal ook nu niet anders zijn.  

Amendement 3. Als ik dat vergelijk met het amendement van de PvdA, dan zit er niet zo 

veel licht meer tussen. Het zit meer in het feit van wat willen we nu, één of meerdere 

bouwblokken per kavel. Dat is allemaal toegelicht. Ik zie eigenlijk geen echt verschil 

meer. Ik wil zowel de PvdA en als de PU meegeven: probeer die tekst in elkaar te schui-

ven. Wat mij betreft ondersteun ik beide, want volgens mij zit er nauwelijks verschil in. 

Het enige wat ik me nog kan voorstellen – als je heel minuscuul gaat lezen – is dat er bij 

de PvdA wordt gezegd, het middengebied begrensd door de ringwegen; dat ontbreekt bij 

de PU Dat is dan ook het enige, waarvan ik zeg, dat zou misschien een klein voorbehoud-

je zijn.  

 

De voorzitter: Voor de duidelijkheid: ik denk dat mevrouw Wagenaar heeft gezegd, dat 

het om buiten de ringwegen gaat.  

 

De heer Vermeulen: Buiten de ringwegen. Dan ben ik voor.  

CU/SGP: daarmee ben ik akkoord. Ik vind dat het op zich geen kwaad kan om als raad 

een vinger aan de pols te houden.  

Wat betreft het CDA, amendement 1. Ik ben geen deskundige, maar ik denk dat dit best 

een goede tekst is. Dus ik ben daarvoor. Wij zijn niet voor, amendement 2, de landgoe-

deren willen wij niet bij de dorpsbossen hebben, want dat betekent dat je deze verspreid 

over de hele polder; we willen juist concentreren op het oosten buiten de ringwegen. Op 

die gronden zijn wij dus tegen dat amendement. Volgens mij ben ik erdoor. Uiteraard 

steun ik mijn eigen voorstel, dat ik nog niet heb ingediend, maar dat de silo’s betreft. Wij 

willen vasthouden aan dat voorstel.  

 

De voorzitter: Ik kijk mevrouw Bij de Vaate aan. Nu de reacties van de fracties op el-

kaars amendementen zijn geweest: kunt u nog reageren op de zaken? Als ik men lijstje 

doorkijk: er is een aantal amendementen, dat uiteraard de eigen fractiesteun heeft en 

misschien nog één fractie en dus absoluut niet bij de helft komt van de aanwezige raad-

sleden. Hoe wijs is het – even met het oog op tijd – om deze ter zijde te laten?  
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Of vinden de indieners dat vreselijk erg en willen zij daarover nog een principiële discus-

sie hebben? Met deze stemverklaringen, voor een deel, denk ik dat voor een aantal 

amendementen de zaak duidelijk ligt. Is dat een werkwijze waarin we elkaar kunnen vin-

den of niet? 

 

De heer Roefs: De tijd hoeft niet het belangrijkst te zijn, maar misschien wel de politieke 

realiteit, soms. 

 

De voorzitter: Met die wetenschap, is het woord aan mevrouw Bij de Vaate.  

 

Wethouder mevrouw Bij de Vaate: Mijnheer de Voorzitter. Ik besef dat het college aan 

bod komt nu veel informatie al is uitgewisseld en eigenlijk zou het geen zin meer hebben 

te reageren op de echte verhalen van de fracties. Als college willen wij een aantal frac-

ties, complimenteren voor hun inhoudelijke inbreng. Ons is opgevallen, dat met name de 

CDA-fractie er zeer inhoudelijk naar heeft gekeken, bij de afwegingen, ook naar het 

voortschrijdend inzicht. In dit geval valt het op, dat men heeft gezegd ‘In vier jaar dat 

we bezig zijn, is er een aantal zaken geweest, voortschrijdend inzicht, inspraak van de 

burgers, inspraak en reacties van de fracties, waarnaar is geluisterd, en daarmee is het 

iets anders geworden als bij de start, maar wel voldoende ontwikkelingen voor de ko-

mende tien jaar. Eigenlijk hebben andere fracties dat ook gezegd. Ik noem de D66-

fractie. Wat ook opvalt, is dat de VVD-fractie eigenlijk de samenhang een beetje in het 

midden laat. Laat ik het zo maar zeggen. Het college vindt dat jammer. Daardoor krijg je 

wat onevenwichtigheid. Als dan wordt gezegd ‘De natuur krijgt meer aandacht dan de 

landbouw’. In het bestemmingsplan van een tijd geleden, ging het vrijwel alleen over de 

landbouw. In een samenleving, waar het steeds meer gaat om ook andere functies, re-

creatieve functies, natuurfuncties, waterfuncties, heb je daarvoor een visie nodig. Het 

college heeft getracht die visie neer te leggen in het bestemmingsplan. Je zult inderdaad 

natuur en recreatie wat meer moeten benadrukken, wat meer moeten benoemen. Mis-

schien is het goed, dat de VVD-fractie er ook eens van die kant naar kijkt en probeert de 

visie van het college te begrijpen.  

 

De heer Roefs: De wethouder zegt dat de samenhang er niet is. De samenhang, die wij 

hebben ingebracht, betreft juist meer de economische motieven en niet, zeg maar de na-

tuur en andere aspecten. Ik bedoel, de samenhang is er wel, alleen hebben wij een ver-

schillende visie op de werkelijkheid.  

 

Wethouder mevrouw Bij de Vaate: Dat is dan het aardige van ruimtelijke ordening. Ik 

heb een heleboel petten thuis, mevrouw Wagenaar, maar ik heb geen pet van puur ruim-

telijke ordening. Volgens mij bestaat die pet sec niet. Die pet bestaat namelijk uit alle 

verschillende onderdelen: cultuurhistorie, natuur, water, economie – niet onbelangrijk, 

zeker niet onbelangrijk, ook voor het college niet. Dus heel veel zaken zitten er geza-

menlijk in. Daarom heb ik ook gezegd, dat de inbreng van de heer Bouma ons ook het 

beste paste, want het was namelijk een ruimtelijke ordeninginbreng, die goed is voor de 

toekomst.  

Als het gaat om de intensieve veehouderij, dan is het college, heeft geschreven in de ju-

ridische context, exact goed verwoord is door de heer Tuinenga. Het feit van 2.000 m² 

en een milieuvergunning bepalend laten zijn voor de planologie, kan niet. Ik denk dat ik 

daaraan weinig hoef toe te voegen. Dat is dus ook de reden waarom het college heeft 

gezegd ‘Het wordt 2.000 m².’  

 

De heer Tuinenga: Houdt u nu de vergunning overeind? 

 

Wethouder mevrouw Bij de Vaate: Ik dacht dat u gezegd had, dat u het jammer vond 

dat u niet verder kon.  

 

De heer Tuinenga: Dat ging over die AI-bedrijven. 
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Wethouder mevrouw Bij de Vaate: Over de AI-bedrijven. Niet over de tweede tak? 

 

De heer Tuinenga: Van de tweede tak hebben wij gezegd, dat wij van 2.000 naar 2.500 

m2 wilden komen. 

 

Wethouder mevrouw Bij de Vaate: Ik dacht dat u daaraan de milieuvergunning koppel-

de.  

 

De heer Tuinenga: Bij de AI-bedrijven heb ik de milieuvergunning er aan gekoppeld. Wij 

vinden het heel jammer, dat die twee zaken niet aan elkaar gekoppeld zitten: het plano-

logische en de milieuvergunning. Misschien is het een onderzoek, dat daaraan toch ge-

werkt moet worden. Dan zouden er misschien mogelijkheden komen, als de wetgeving 

dus landelijk voorstelt om meer vierkante meters per dier te eisen. Dan kan je er ook als 

gemeente in meegaan, zonder dat je de deur openzet voor alle mogelijke grotere bedrij-

ven. 

 

Wethouder mevrouw Bij de Vaate: Ik denk dat dan het argument geldt, wat hier van-

avond ook al op tafel is gekomen, andere overheden hebben daarin hun regels voor en 

daar zullen wij ons moeten voegen, hoe we het ook wenden of keren. Daar geldt dit ook 

voor. U heeft dat zelf aangegeven. Wij kunnen er helaas op dit moment niets anders 

mee. 

Het heeft mij een beetje verbaasd, dat men zegt, detailhandel en eigenlijk geldt dat voor 

het wonen in de werkomgeving. Althans, zo heb ik het maar vertaald. Als je kleine zaken 

toestaat, bijvoorbeeld het theehuis, en je vindt dat vervolgens iets verkocht mag worden, 

dan denk ik dat je een stapje doet naar concurrentie met het bedrijfsleven. Zeker als je 

heel duidelijk noemt ‘Het verkopen van hondenbrokken en dat soort zaken’, dan denk ik 

dat u veel verder gaat, dan dat u zelf beseft en wat u zelf straks kunt verantwoorden 

richting bedrijfsleven, richting detailhandel in de kernen, richting detailhandel in met na-

me Emmeloord. Ik denk dat dit een weg is, die u met zijn allen niet zou moeten willen 

opgaan.  

 

De heer Roefs: Het bedrijfsleven heeft er zelf om gevraagd. 

 

Wethouder mevrouw Bij de Vaate: Dat kan best zo zijn en het kan ook best zo zijn, dat 

het bedrijfsleven het voor een aantal bedrijven onder de aandacht heeft gebracht, al-

thans vanuit het buitengebied, want het ging over het buitengebied. Als je het hebt over 

met name de bedrijvigheid in de kernen – en die bedrijven komen ook bij het college – 

dan is het zo, dat de bedrijven daar nu al moeite mee hebben, dat een aantal zaken in 

het buitengebied gebeurt, dat de concurrentiepositie nadelig beïnvloedt zeker als men 

zich gemakkelijker in een buitengebied, kan vestigen met wonen in de werkomgeving. 

Dat geldt nu al voor bijvoorbeeld de kappers, die in de kernen zitten, en die daar hun 

gang mogen gaan. Ook daarvan krijgen wij al heel veel kritiek, dat men daar shampoos 

en dergelijke mag verkopen. Dat is voor het college lastig te controleren, als u iets zegt 

over kleinschalige detailhandel. Is het dan zo: het ene theekopje wel en het volgende 

schoteltje niet? 

 

De heer Roefs: Ik pleit ervoor 100 m² vast te houden, waarvan anderen zeggen ‘Het is 

te klein.’Ik wil juist een stap maken om de ellende, die we de laatste jaren hebben mee-

gemaakt, af te zijn en een stap te zetten. Voor zover ik het kan inschatten, zegt een re-

delijk gedeelte van deze raad en is het advies aan het college: maak er niet te veel 

woorden aan vuil. 

 

Wethouder mevrouw Bij de Vaate: Als u zich nog kunt herinneren wat er besloten is 

voor de bruidsjaponnen, dan weet u, dat daar de mogelijkheid was. Men had gewoon 

even iets moeten aanvragen. Dat heeft men niet gedaan. 
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Ik denk dat ik nog een aantal vragen zou moeten beantwoorden uit het verhaal van de 

PU, althans ik heb een aantal zaken staan, dat geen amendement was, maar die zij wel 

heeft aangestipt. Het eerste is de erfvergroting, waarvan ik al iets heb gezegd. Die 100 

m² moeten we niet met een schaartje knippen. Ik wil het nogmaals bevestigen: dat heeft 

het college in de commissie aangegeven, dat geldt ook nu. Voor wat betreft de maatbe-

stemming voor Naalden: in de schorsing heeft het college daarover met de ambtelijke 

staf gesproken. Het is wel gewenst, dat u vanavond daarvoor een maat aangeeft. Dat zal 

wellicht wat lastig zijn, maar misschien is het mogelijk om even te schorsen en desnoods 

samen met de mensen van de afdeling even te kijken – met de laatste tekening – naar 

de mogelijkheden voor de mestvergisting. 

De boog- en de tunnelkassen, is een juridisch verhaal, waarvan wij zeggen: Als iemand 

duidelijk kan aangeven, dat het een tijdelijk iets is, dan zou het inderdaad met een arti-

kel 17 WRO-vergunning kunnen. Men heeft er dan wel een bouwvergunning voor nodig. 

Men zal daarvoor – al is het maar voor een paar maanden – een bouwvergunning moeten 

aanvragen en betalen. Ik denk dat het goed is dit mee te geven. Voor het overige heb ik 

over de buitenlandse werknemers al voldoende gezegd.  

Ik heb goed geluisterd naar andere fracties als het gaat over de vraag van de CDA-fractie 

over de grens van de glastuinbouw. Ik heb niets gehoord, dus ik ga ervan uit dat het 

antwoord, dat ik in de commissie heb gegeven vanavond nog steeds opgeld doet, name-

lijk dat het college aan de gang gaat met een nieuw glastuinbouwbeleid, dat wij straks 

ook ruimtelijk kunnen inpassen op zodanige wijze dat we daarmee een goede toekomst 

kunnen ingaan.  

De vraag is gesteld of een erfvergroting groter kan zijn dan een actuele bouwvergunning. 

Als u bedoelt, dat wanneer iemand aanvraagt om een schuur neer te zetten en eigenlijk 

het erf iets ruimer wil dan alleen de oppervlakte van de nieuw te bouwen schuur, omdat 

men zegt: Er komt wellicht een tweede fase en wij willen meteen een nieuwe erfsingel 

en/of een nieuwe sloot op de juiste plek hebben, dan kan het antwoord zijn – als dat 

meteen als een vervolgfase wordt aangevraagd en er ook een goede economische onder-

bouwing is – dat het college daarop positief zal reageren. 

 

De heer Bouma: Behoudens het woord ‘iets’, wat u gebruikt, zijn wij het met u eens.  

 

Wethouder mevrouw Bij de Vaate: Ik zeg dat er een economisch verhaal moet liggen. 

Dat is het 'iets' wat ik bedoel. Dus als we het daarover eens zijn, dan kunnen we daar-

mee uit de voeten. 

 

De heer Bouma: U had het over ietsje groter. Dat zien we dan wel weer. 

 

Wethouder mevrouw Bij de Vaate: Dat ietsje is gebaseerd op een economische onder-

bouwing. 

Over de kernrandzone vanuit Lemsterland is door een aantal fracties aangegeven, dat zij 

daarvan geen voorstander zijn. De vraag van het college zou zijn: Wat is de exacte reden 

dat u ervoor kiest om het niet voor Lemsterland te doen en wel voor de Burg? 

 

De heer Roefs: Dat is een misverstand. Wij zijn wel voor de kernrandzone, maar er staat 

in dat verhaaltje een maat van 2.000 m². Die willen we ook naar 2.500 m², zoals we bij 

de andere ook hebben voorgesteld. Dat zou consistent zijn. Dat is het enige punt. 

 

Wethouder mevrouw Bij de Vaate: Als het college voorstelt om in die kernrandzone ook 

geen tweede takken van 2.000 m² te doen en u zegt: wij willen daar ook geen tweede 

takken van 2.500 meter. Is dat wat u zegt?  

 

De heer Roefs: Nee, ik wil alleen maar de consistentie in de getalletjes bewaren. Verder 

was er niets aan de hand. 

 

Wethouder mevrouw Bij de Vaate: Dus u bent het eens met wat ik net heb gezegd.  
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Het verplaatsen van een bouwblok binnen een landgoed. Daarvan heb ik in de commissie 

al gezegd, dat dit mogelijk is.  

 

De heer Tuinenga: Voorzitter, mag ik nog een vraag stellen? Ik begin nog een keer over 

de akkerbouw als neventak voor een AI-bedrijf. Mag je dan erfuitbreiding krijgen? 

 

Wethouder mevrouw Bij de Vaate: Op een AI-bedrijf kan geen erfuitbreiding plaatsvin-

den. 

 

De heer Tuinenga: Tweede tak? 

 

Wethouder mevrouw Bij de Vaate: Het is een lastige discussie en ik zal u ook uitleggen 

waarom. Er is al eens eerder een aanvraag geweest door iemand, die iets aangevraagd 

heeft en heeft verteld dat het gaat om iets voor de schuur’. Vervolgens doet men er iets 

anders in. Als de eigenaar zegt dat het intensieve veehouderij betreft, dan heb je de 

bouwmogelijkheden op het erf. 

 

De heer Van der Velde: Mag ik daarop nog even doorvragen? Dan heb je de bouwactivi-

teiten van het intensieve veehouderijbedrijf op het erf, maar dan vraag je als akker-

bouwbedrijf een erfvergroting aan. Kan dat of kan dat niet? 

 

Wethouder mevrouw Bij de Vaate: Vervolgens zet je intensieve veehouderij meer.  

 

De heer Van der Velde: Dat vraag ik niet. 

 

Wethouder mevrouw Bij de Vaate: Nee, maar dat is wel – helaas – de praktijk, die wij 

tegenkomen. 

 

De heer Nentjes: Dan zou je kunnen gaan handhaven, misschien. 

 

Wethouder mevrouw Bij de Vaate: Ja, dat is een aardige, mijnheer Nentjes. Als wij 

gaan handhaven in een schuur, die men bouwt en dan staat er een schuur van – zo'n 

€ 400.000,00? en dan zeggen wij: er mag geen vee in, u moet hem afbreken. Dat zie ik 

deze raad al onderschrijven! 

 

De heer Nentjes: Daarvoor heb je toch een milieuvergunning afgegeven, voor die be-

stemming? Als dat anders wordt gedaan, is dat het risico van degene, die de schuur 

neerzet. Dat wil misschien deze raad en het college niet zien. 

 

Wethouder mevrouw Bij de Vaate: Nee, maar als je planologisch ruimte hebt gecreëerd, 

kun je een milieuvergunning nooit meer tegenhouden. Dat is dus het verhaal. 

 

De heer Nentjes: In ieder geval is de bestemming van de schuur anders. 

 

De voorzitter: Nee, het effect waarover mevrouw Bij de Vaate het over heeft, is dat je 

je op dat vergrote bouwblok weer alles mogelijk kunt maken. Daar kun je niet zeggen 

‘dat deeltje mag geen intensieve veehouderij, maar wel wat anders.’Het is een achter-

deur – om het in goed Nederlands te zeggen – om je bouwblok te vergroten. Daarvan 

zegt het college dat willen wij niet, omdat het college de intensieve veehouderij niet wil 

vergroten. Het antwoord is: wij werken niet mee aan achterdeurconstructies om de in-

tensieve veehouderij meer mogelijkheden te bieden. 

 

De heer Vercraeije: Dat is een suggestie dat er crimineel gedacht wordt, wanneer een 

aanvraag voor een neventak op een AI-bedrijf wordt gedaan. In het verleden hebben we 

gezien, dat de landbouw behoefte had aan een neventak. Het kan zijn glastuinbouw, het 

kan zijn intensieve veehouderij. We vinden nu dat AI-bedrijven binnen de erfbeplanting 

een hoofdtak is.  
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Die kunnen over een aantal jaren de behoefte hebben aan een neventak. Dan gaan we 

daarmee dus discriminerend om, dat AI-bedrijven nooit een neventak mogen beginnen. 

 

De voorzitter: Nee. Ik meld even wat mevrouw Bij de Vaate uitlegt. De vraag van de 

heer Tuinenga beoogt via de achterdeur de mogelijkheden voor de intensieve veehoude-

rij te creëren. Dat kun je niet voorkomen en dan kies je uit twee kwaden – laat ik het 

maar even zo zeggen – en dan is het antwoord van het college: dat moet je niet willen. 

 

De heer Vercraeije: Wanneer een schuur voor machineberging wordt aangevraagd en 

gebouwd, en er wordt vee in gehouden, dan is men strafbaar. Maar, als de schuur ge-

bouwd wordt als machineberging en we denken dat sprake zal zijn van crimineel gedrag, 

en men gaat er intensieve veehouderij in doen, dat vind ik behoorlijk suggestief. Het is 

negatief gedacht over die sector. 

 

De voorzitter: Mijnheer Vercraeije, de woorden crimineel gedrag, zijn van u. Die woor-

den heeft het college niet gebezigd. Het college zegt alleen, dit is een achterdeur, bouw-

blok vergroten, het uitsluiten dat de uitbreiding wordt gebruikt voor intensieve veehou-

derij. Dat wil het college dus niet. U mag er alles over denken en het college; heeft het 

niet over crimineel gedrag. Het zijn keuzen wat wil je waar wel en wat wil je waar niet. 

 

De heer Tuinenga: Nog één vraag. Wij begrijpen de redenatie van de wethouder, maar 

wij zitten er gewoon naar te zoeken om onze bewoners, die een intensief veebedrijf heb-

ben, wat mogelijkheden te geven. We zijn het ermee eens dat die invasie er niet moet 

komen, maar dat is onze achterliggende gedachte, dat we daarvoor wat ruimte zoeken. 

Als het niet mogelijk is, dan houdt het ook op. 

 

De heer Roefs: Je kan toch, voor de mogelijkheid van erfvergroting stemmen? Je hoeft 

je niet nu al gelegen te laten liggen wat een hogere overheid doet? Je ziet dan zelf dat je 

tegen de samenhangende visie van het college aanloopt, die zegt ‘eigenlijk mag er hele-

maal niets.’ 

 

Wethouder mevrouw Bij de Vaate: Voorzitter, ik maak bezwaar tegen de formulering 

van de heer Roefs, dat het college zegt ‘eigenlijk mag er helemaal niets.’Wij hebben op 

dit moment regels van de provincie binnen, waarvan wij hebben gezegd: het is nog bui-

ten de periode, dus wij staan een bedrijfsomvang, een erfvergroting toe voor een uitbrei-

ding van een intensieve veehouderij. De provincie heeft ons deze week aangegeven, dit 

niet toe te staan. Dat hebben wij ook doorgegeven aan degene, die dit heeft aange-

vraagd. Het is niet zo dat dit college een aantal dingen niet wil. Het zijn gewoon de fei-

ten. Ik heb in de commissie gezegd: U moet vooral mensen een worst voor houden, 

waarvan ze nooit kunnen proeven. Dat lijkt me lekker slim. Electoraal schiet u daar ge-

weldig mee op.’ 

 

De heer Roefs: Het gaat mij niet om wat de provincie zegt. De provincie zal ook moeten 

luisteren naar wat de lagere overheden haar voorhouden. De provincie moet ook overle-

ven. Dat kan alleen als de landbouw overleeft in dit gebied. Anders zijn we snel klaar met 

de provincie. 

 

De heer Hermus: Wij praten hier over een bestemming, die een bouwblok krijgt. Als het 

bouwblok deze bestemming heeft, kunnen wij niet zo gauw een gebouw die bestemming 

ontnemen, , want dan moeten we een heel ander bestemmingsplan gaan opstellen. Dan 

zullen we functioneel, juridisch een heel ander bestemmingsplan in elkaar moeten ste-

ken, om dat uit te gaan sluiten, want dat kan tegenwoordig met wat we nu voorstellen 

niet. 

 

De voorzitter: Ik denk dat de argumenten voor en contra zijn gewisseld. Dus ik wil de 

wethouder vragen te vervolgen, zo men dat wenst, op onderdelen. Zijn er nog andere 

toelichtende vragen, opmerkingen? Mag ik dan een voorstel doen?  
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Diverse fracties hebben amendementen ingediend. Daarop hebben de fracties en het col-

lege gereageerd. Ik denk dat nu het moment is gekomen, dat fracties bij zichzelf te rade 

gaan welke amendementen ze echt op tafel willen houden en welke amendementen ze 

terugtrekken. Heeft u daarvoor geen schorsing nodig? Ik schors de vergadering.  

 

Schorsing 

 

De voorzitter: Ik heropen de vergadering. In de schorsing zult u ongetwijfeld hetzelfde 

hebben gedaan als het college. Een aantal amendementen, heeft een duidelijke meer-

derheid in de raad. We zouden kunnen concluderen dat daartoe in ieder geval wordt be-

sloten. Er is er een aantal amendementen, waar de duidelijkheid nog iets meer bij elkaar 

moet worden gesprokkeld. Ik wil opnoemen, waar we in deze ronde, die we nu maken, 

over moeten praten c.q. waar we niet meer over hoeven te praten. 

- de detailhandel, dat is amendement 6 van de VVD: u heeft daar met een overduide-

lijke meerderheid nee tegen gezegd. Ik denk dat dit een voorlopige conclusie kan 

zijn, dat we daarover niet meer hoeven te praten, tenzij het college daaraan behoef-

te heeft; 

- De aanlegvergunning voor de houtige gewassen, (CDA); ook daarvoor is een ruime 

meerderheid in de raad om dit over te nemen.  

Dan is er een aantal, waarover we wel moeten praten:  

- Amendement 1A (VVD) over de aanduiding over het middengebied;  

- De fysieke ruimte voor de neventakken, (amendement 4 van de VVD); 

- de Freilandhennen (amendement 8C); 

- Van Haenen, Vollenhoverweg; 

- Het verhaal van de landgoederen: er zijn drie versies van de werkelijkheid en mis-

schien is daar in de schorsing wat moois gebeurd;  

- de verhalen van de PU en D66 over de silo’s. Ik weet niet of daar ook wat gebeurd 

is, maar in ieder geval lopen we daar naar mijn idee ook wel tegenaan;  

- het voorstel van de CU/SGP over de delegatie college/raad.  

Dat betekent dat over de andere amendementen wat mij betreft niet meer hoeft te wor-

den gesproken. Is dat een conclusie, die de indieners delen? Zijn er nog andere punten, 

die wel besproken moeten worden? 

 

De heer Roefs: Ik kan mij vinden in uw voorstel, maar wij willen ons amendement 3 wel 

in stemming gebracht zien. 

 

De voorzitter: Dat is de erfvergroting bij de veehouderijbedrijven. Waarvan acte. U bent 

het verder met mijn conclusie eens, waartoe de discussie zich beperkt? Ja? Mag ik vra-

gen of de schorsing er nog toe heeft geleid, dat er voor twee qua strekking op elkaar ge-

lijkende amendementen over de silo’s en de landgoederen nog iets moois is gebeurd of 

niet?  

 

Mevrouw Wagenaar: In onze beleving zijn er inmiddels twee amendementen over de 

landgoederen; dat is er één van de PU samen met PvdA/GroenLinks, waar we de 

oostrand aangeven plus een verplaatsing van het bouwvak. En er is een amendement 

van het CDA, dat hetzelfde behelst; daarbij zich de dorpsbossen vermeld. Dus volgens 

ons zijn er momenteel twee. 

 

De heer Bouma: In die zin dat wij de fractie tegenover ons hebben gevraagd, op het 

moment dat jullie in jullie motie onze dorpsbossen meenemen, dan gaan wij mee. Zo 

niet, dan krijgen wij waarschijnlijk geen meerderheid voor onze motie en dan brengen we 

hem toch in stemming. 

 

De voorzitter: We hebben over de landgoederen dus nog twee amendementen. Ik pro-

beer te kijken of we nog meer kunnen indikken. Over de silo’s, is daar nog wat over te 

zeggen? 
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De heer Haagsma: Er is onduidelijkheid, want D66 en de PU zijn het erover eens, dat 

die motie eigenlijk gelijkluidend is. 

 

De voorzitter: Oh, dat is mooi. En over welke hoogte hebben we het dan?  

 

De heer Haagsma: Twintig meter. 

 

De voorzitter: Twintig meter. Prima. Dan blijft die over. Dan wordt de wereld toch wat 

overzichtelijker.  

 

De heer Haagsma: Maar wat is uw conclusie daarover nu dan? 

 

De voorzitter: Nou, ik probeer de discussie in te dikken, dat u weet waarover we het 

hebben met elkaar. 

 

De heer Haagsma: Ik dacht even, dat u zei, dan hoeven we het daar niet meer over te 

hebben. 

 

De voorzitter: Nee. Ik probeer in te dikken. Als ik wat neuzen heb geteld, zitten de an-

dere amendementen qua stemverhoudingen dicht bij elkaar, als het gaat over meerder-

heden en minderheden. Heeft de pauze nog geleid tot wijzigingen in stemverhoudingen 

of adhesiebetuigingen naar bepaalde amendementen? Dan is het misschien goed dat nu 

te weten. Dan hoeven we daar niet de discussie over te voeren. Of is dat niet nodig en 

gaan we ze gewoon achter elkaar behandelen? 

 

De heer Nentjes: Soms is een stemming misschien sneller dan uw poging om mensen 

bij elkaar te brengen. 

 

De voorzitter: Ik ben overal voor in, maar dat betekent dus nu, dat we een ronde van 

stemmingen ingaan, per amendement.  

 

De heer Vermeulen: U vroeg, of er nog aanvullingen zijn. Ik wil nog een argument in-

brengen met betrekking tot amendement 4 van de PU (torensilo’s). Als wij niet zouden 

besluiten tot verhoging van vijftien naar twintig meter, dan betekent dat, dat bij om-

vangrijke bedrijven meer opslag op de grond nodig is en dus meer ruimte voor sleufsilo’s 

moet worden gereserveerd. Dat is de essentie van het amendement. Dat is een extra 

overweging, die er overigens niet instaat, maar je zou het kunnen lezen bij, voortschrij-

dende technische ontwikkelingen. Dat wil ik nog als argument inbrengen. 

 

De heer Reijenga: Mag ik nog een andere vraag stellen? De wethouder heeft een voor-

stel gedaan, dat de fracties met de specialisten zouden moeten nadenken over een voor-

stel en besluitvorming betreffende de zienswijze Naalden. Heeft het college daarover nog 

verder nagedacht? 

 

De voorzitter: Een tellend en schattend lukt het niet op alle amendementen eensgezind 

uit te komen, in de zin van de meerderheid. Als dat zo is, zul je toch op die onderdelen 

definitief moeten besluiten in de raad van september. Dat betekent dat het college ook 

dan met een maatoplossing voor Naalden kan komen, die dan meegenomen wordt in de 

besluitvorming en integraal onderdeel van het bestemmingsplan Buitengebied kan zijn. 

 

De heer Reijenga: Ik begrijp dat het college zelf met een voorstel komt. 

 

De voorzitter: Dan komt het college met een voorstel. 

 

De heer Reijenga: Akkoord, dat lijkt mij een goed voorstel. 

 

De voorzitter: Dan hoeven we daarover nu dus ook niet meer te praten. 
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De heer Nentjes: Met betrekking tot het wijzigingsbesluit, hebben wij nog één handrei-

king richting fracties, die misschien wat loyaler tegenover het college staan. De halve ka-

vel, die willen wij oprekken naar 24 ha. Als het meer wordt, willen we graag de raad erbij 

betrekken.  

 

De voorzitter: Dat betekent in de tekst – als we over amendementen gaan praten, moe-

ten we een goede tekst hebben – dus meer dan een halve kavel wordt 24 ha. U gaat uit 

van een hele kavel, 48 ha.  

 

De heer Nentjes: Als u 4 ha erbij wil hebben, mag u die er ook bij hebben, maar dat is 

dan wel de limiet. 

 

De voorzitter: Als ik naar de amendementen kijk, is het meest verstrekkende amende-

ment het amendement 1A van de VVD, waar het gaat over het open middengebied. Bij 

het open middengebied handhaven hoort een regime, van regelgevingen Als dat amen-

dement zou worden aangenomen, betekent het dat je een belangrijke basis uit het plan 

haalt en dat je veel onderdelen moet herzien. Het amendement, heeft in de uitwerking 

een enorm effect. Het heeft voor veel zienswijzen nogal wat effect, want ook daar moet 

je alles weer nalopen. In mijn ogen is dat het meest verstrekkende amendement. Het re-

glement van orde zegt, dat het meest verstrekkende amendement het eerst in stemming 

wordt gebracht. Dus dat amendement komt als eerste voor een stemming in aanmer-

king.  

 

De heer Roefs: Ik vraag voor hoofdelijke stemming 1A, 3 en 4. 

 

De voorzitter: We zijn nu bij amendement 1A, dus dat wordt een hoofdelijke stemming. 

Als u zegt ‘voor’ dan bent u dus voor het amendement van de VVD, dat het verschil tus-

sen het open middengebied en de buitenring opheft. Dat is de consequentie van het ver-

haal. We beginnen de stemming met nummer 23, de heer Van der Velde.  

 

Voor het amendement stemmen de leden Domburg, Haagsma, Nentjes, Vercraeije, Wa-

gemaker, Roefs, Tuinenga, Geluk, Wassink, Binksma. Tegen het amendement stemmen 

de leden Van der Velde, Vermeulen, Wondergem, Reijenga, Sanderse, Wagenaar, Droog, 

Kalk, Van der Est, Hermus, Bouma, Van Diepen, Straatsma, Nijdam. 

 

Het amendement is verworpen met 10 stemmen voor en 14 stemmen tegen.  

 

Amendement 3 (VVD) de erfvergroting.  

De voorzitter: Daarover is geen hoofdelijke stemming gevraagd. Wel een hoofdelijke 

stemming? 

 

De heer Roefs: Dat was niet mijn bedoeling. Ik wil voor een duidelijke uitspraak vastleg-

gen welke fracties voor of tegen zijn. 

 

De heer Reijenga: Ik wil dat wel zeggen. Het CDA is niet eensluidend. Er is één lid van 

de fractie, die voor het VVD-voorstel zal stemmen. 

 

De heer Roefs: Dan wil ik graag hoofdelijke stemming. 

 

De heer Reijenga: Ik wil de naam ook wel noemen. Dat bespaart ons tijd. De heer Van 

der Velde zal voor het amendement stemmen 

 

De heer Roefs: Dan hoeft voor mij hoofdelijke stemming niet. Dan leggen we dat zo 

vast. 

 

De voorzitter: Dan moet ik even kijken welke erfvergroting, welke dat dan zijn. Dat was 

drie. Het CDA is zeven tegen en één voor. PvdA is tegen. De PU is tegen.  
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De heer Haagsma: Bij de PU, zijn twee leden voor en de andere leden tegen. De heren 

Vercraeije en Tuinenga zijn tegen. 

 

Voor het amendement stemmen de leden van de fracties van ChristenUnie/SGP, VVD, 

twee leden van de PU en een lid van het CDA. 

Tegen het amendement stemmen de leden van de fracties van D66, PvdA, GroenLinks, 

zeven leden van de CDA-fractie en twee leden van de PU  

De motie is verworpen met 8 stemmen voor en 16 stemmen tegen. 

 

Amendement 4 van de VVD; de fysieke ruimte voor de neventak.  

 

De heer Roefs: Wij willen hoofdelijke stemming, maar nu wel graag iedereen zeggen wat 

hij ervan vindt. U mag ja of nee zeggen. 

 

De voorzitter: Even voor het gemak, citerend uit werk van de VVD, erfbebouwing ne-

ventak toestaan tot 2.500 m² in plaats van de door het college voorgestelde 2.000 m2.  

 

Voor het amendement stemmen de leden Van der Velde, Domburg, Haagsma, Nentjes, 

Vercraeije, Wagemaker, Roefs, Tuinenga, Geluk, Van Diepen, Wassink, Binksma 

Tegen het amendement stemmen de leden Vermeulen, Wondergem, Reijenga, Sanderse, 

Wagenaar, Droog, Kalk, Van der Est, Hermus, Bouma, Straatsma, Nijdam  

 

De voorzitter: De stemmen staken. Even het reglement van orde. Als je in een voltallige 

vergadering zit, wordt bij staking van stemmen het voorstel geacht te zijn verworpen. 

We zijn dus niet voltallig. Dat betekent volgens hetzelfde reglement van orde, dat we 

daarover in een volgende vergadering opnieuw moeten stemmen. Ik wil u voorstellen die 

punten, waarover de stemmen staken, in de volgende vergadering te laten terugkomen. 

De andere punten, die we nu aftikken, zijn afgetikt. De behandeling van het bestem-

mingsplan is dus voor de punten, waarover we het eens zijn, afgerond. Alleen de punten, 

waar de stemmen staken, komen terug in de septemberraad. Dus dit punt komt in sep-

tember terug. 

 

De landgoederen. Dan kom ik eerst bij het amendement van de PvdA/GroenLinks. Dit 

amendement betekent de uitbreiding met de oostrand tot Kraggenburg, buiten de ring. 

Als u daar voorstemt, stemt u voor een grotere mogelijkheid dan het college voorstelt.  

 

De heer Haagsma: Is dit voorstel het meest vergaande voorstel? Oostrand en dorpsbos-

sen gaat volgens mij verder. 

 

De heer Roefs: Wij hadden een amendement, dat heette oostkant plus de dorpsbossen. 

Dat betekent het open middengebied ook, maar daarvoor kregen wij niet veel steun. Het 

heeft dus weinig zin dat in te brengen. We moeten even kijken wat nu het volgende ver-

gaande voorstel is. Ik dacht dat dit het amendement van de PU is. Ik heb daarvan geen 

tekst bij me. Ik heb alleen maar krabbels. 

 

Mevrouw Wagenaar: Dan bent u de enige fractie hele fractie, die overgeslagen is en 

geen amendement van ons heeft gekregen, terwijl ieder ander dat wel heeft.  

 

De heer Roefs: Dat zou kunnen. Ik heb het amendement niet. 

 

Mevrouw Wagenaar: Dat lijkt me vreemd, want de heer Nijdam zal u vast niet hebben 

overgeslagen. Er is net aangegeven, dat we de amendementen in elkaar hebben gescho-

ven. Ze zijn gelijk. 

 

De heer Bouma: Ik meende dat er een voorstel van de PvdA/GroenLinks-fractie kwam, 

waarin de mogelijkheid zat van landgoederen aan de oostkant plus dorpsbossen. Daar 

zullen we voor stemmen.  
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Als u dat eerst in stemming brengt, want het gaat verder in mijn visie, dan schept u voor 

ons wat helderheid. Eerst met dorpsbossen en dan zonder dorpsbossen. 

 

De voorzitter: In mijn optiek gaat het amendement over landgoederen in het buitenge-

bied buiten de ring, maar ook bij de dorpsbossen, verder dan alleen buiten de ring en de 

oostrand. Daar zijn we het over eens. Dat is het meest verstrekkend. Wie heeft nu de eer 

dat ingediend te hebben? 

 

De heer Roefs: Dat voorstel wil ik best doen met de heer Bouma samen. De oostrand 

plus de dorpsbossen, indien geen probleem voor de dorpen ontstaan. Dat lijkt mij het 

meest verstrekkend, dus voor de modificatie, voor ons 2A. Dan komen we heel dicht bij 

elkaar. 

 

De heer Bouma: Dat zijn de dorpsbossen buiten de ringwegen, neem ik aan. 

 

De heer Roefs: Geeft u maar aan welke dorpsbossen u wilt. Elk dorpsbos is mij lief. 

 

De heer Bouma: Ik bedoel, de landgoederen buiten de ringwegen aan de oostkant met 

dorpsbossen. Dienen we die samen nu in? 

 

De heer Roefs: Precies. Bij deze. 

 

De voorzitter: Even voor de goede verstaander. Valt Emmeloord daaronder of valt Em-

meloord er niet onder? 

 

De heer Haagsma: Ik vind dit een beetje koehandel. 

 

De heer Nentjes: Politiek overleg, mijnheer Haagsma. 

 

De heer Haagsma: Ook goed, maar politiek overleg blijft dan ook voor andere punten zo 

openstaan. Ik wil van de heer Bouma of de heer Roefs, want zij zijn de geestelijke vaders 

hier aan tafel, weten wat zij onder oostkant verstaan. 

 

De voorzitter: Oostrand. Dat is van Kamera* tot Kraggenburg, hebben we net bepaald. 

 

De heer Haagsma: Ja, maar u zegt steeds oostkant en daar verstond de heer Roefs iets 

anders onder. Oostrand is duidelijk. 

 

De voorzitter: De heer Roefs zegt net, dat oostkant in oostrand is veranderd. 

 

De heer Haagsma: Dan gaat het nog over de drie dorpen, die in de oostrand liggen? 

 

Mevrouw Geluk: Nee, alle dorpen. Nagele eerst. 

 

Mevrouw Wagenaar: Als nu net is doorgekomen, dat we het open middengebied open 

houden, dan kunnen we nu niet beginnen over bossen, die erin komen.  

 

De heer Haagsma: Moeten dan alle dorpsbossen nu worden gesloopt, mevrouw Wage-

naar?  

 

Mevrouw Geluk: Precies. En alle kerken weg? 

 

De heer Haagsma: Die zijn er toch? 

 

De voorzitter: Het meest verstrekkende amendement op dat terrein is oostrand plus 

dorpsbos. Daarover zijn we het eens. Mijn vraag, ter voorkoming van misverstand, Em-

meloord is ook een dorp en heeft ook een dorpsbos om zich heen.  
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Dat zit wel in het open middengebied. Ik neem aan, dat de indieners van de motie Em-

meloord erbuiten laten vallen. Mag ik dat aannemen of neem ik dat verkeerd aan? 

 

De heer Roefs: Ja, want dat amendement heeft het niet gehaald. Dus ik moet conse-

quent zijn? 

 

De voorzitter: Dat betekent dus, dat uw amendement is het verhaal in de oostrand, in 

het grote gebied, en het overige Aansluiting bij de dorpsbossen, waar dat mogelijk is, 

niet de uitbreiding belemmert. 

 

Wethouder mevrouw Bij de Vaate: Hoe moet het college 'niet belemmert de uitbreiding 

van de dorpen’ vertalen? 

 

De heer Roefs: Op het moment dat de aanvraag er ligt. 

 

De voorzitter: Ik ben het ermee eens, dat dit een interessante discussie is, maar het 

college is bij mijn weten bezig met de uitbreidingsrichting van de dorpen. Die wordt in 

het structuurplan vastgelegd. Dat betekent, dat op die plekken in ieder geval geen land-

goederen kunnen komen. Ik geef een praktische vertaling van uw vraag. Dat gaat het 

dus betekenen. 

 

De heer Van der Est: Mag ik wat vragen? De heer Roefs heeft daarnet een opmerking 

gemaakt, dat hij het gekrabbel van PvdA/GroenLinks en PU nog niet op zijn tafel had. 

Daarover heeft hij terecht een opmerking gemaakt. Nu hebben we het gekrabbel van de 

CDA-fractie en de VVD op onze tafel liggen. Zou het niet een goed voorstel zijn, dat wij 

hierover nog eens met elkaar nadenken – het CDA met de VVD, PvdA/GroenLinks met 

CU/SGP – en dat wij dit ook naar de septemberraad verdagen? 

 

De heer Roefs: Het voorstel lijkt mij duidelijk. 

 

De voorzitter: We brengen dus nu in stemming het voorstel om landgoederen mogelijk 

te maken in de oostrand, met de mogelijkheid van aansluiting aan de dorpsbossen in de 

gemeente, uitgezonderd Emmeloord. Voor het amendement stemmen de leden van de 

fracties van CU/SGP, VVD, CDA. Tegen het amendement stemmen de leden van de frac-

ties van PU en PvdA/GroenLinks. Het amendement is met 13 stemmen voor en 11 stem-

men tegen aangenomen. 

  

De voorzitter: Ik neem aan dat het in stemming brengen van het amendement van de 

anderen geen zin meer heeft, want die heeft u ook in het meerdere voorstel. Is dat een 

juiste conclusie? Ja? 

 

Mevrouw Wagenaar: We willen wel heel graag namen hebben van iedereen, die daar 

voor en tegen is. Dat lijkt ons nou fantastisch. Een grapje, voorzitter. 

 

De voorzitter: Als u het niet erg vindt, wil ik doorga. De silo’s. het Amendement 4, PU 

silo’s.  

Mag ik per fractie zien wie voor het amendement is om de hoogte van de silo’s te verho-

gen tot twintig meter. Welke fractie is daarvoor? PU, D66, VVD en CU/SGP.  

De stemmen staken. Het amendement komt in september 2005 terug.  

 

Het amendement van CU/SGP over de delegatie, zodanig te beperken, dat wanneer het 

meer is dan 24 ha het dan een raadsbevoegdheid wordt. Mag ik vragen wie voor dat 

amendement van CU/SGP is. Uiteraard CU/SGP, VVD en de PU en D66. Twaalf-twaalf, 

dat wordt gezellig. Dat gaat dus ook naar de septemberraad.  

 

Freilandhennen: als een A-bedrijf bestempelen, omdat die ook grondgebonden zouden 

zijn. Volgens mijn telling is dat ook twaalf-twaalf. Klopt dat?  
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Mogen we daar nog even de neuzen tellen, voor de helderheid? Welke fracties zijn ervoor 

dat als A-bedrijf te bestempelen? Dat is uiteraard de VVD, CU/SGP, PU en D66. Dat komt 

dus ook terug. 

 

De Vollenhoverweg, Haenen. Volgens mij geldt daar hetzelfde voor. Of heb ik dat mis? 

Mag ik dat nog even aan u vragen? Wie is daar voor, om dat verzoek te honoreren mid-

dels een gewijzigde vaststelling om die erfuitbreiding te realiseren. Dat is weer PU, D66. 

Weer twaalf-twaalf. Dan zijn dat de punten, die terugkomen in de septemberraad.  

 

De voorzitter: Deze gedeeltelijke besluitvorming – besluitvorming in etappes – heeft 

natuurlijk betekenis voor zienswijzen. In het definitieve besluit, dat in september a.s. 

komt, zullen we de consequenties van de amendementen, die nu zijn ingediend, verwer-

ken en u dan als totaal voorleggen. Dat betekent dus wel, dat we in september met el-

kaar alleen over die dingen praten, waar nu de stemmen over staken. Korte stemverkla-

ringen en dan stemmen. Dus geen veranderingen, want anders doen we de discussie 

over. Geen discussie, korte stemverklaring, stemmen. 

 

De heer Reijenga: Voorzitter, voor de goede orde. Het is denk ik goed, dat we nog eens 

duidelijk maken, dat voor de detailhandel en de aanlegvergunning in het open midden-

gebied, duidelijke meerderheden zijn.  

De voorzitter: Het is het goed dat u mij daar aan nog herinnert. Nogmaals, dat zullen 

we verwerken in de stukken, die nu allemaal voorliggen.  

 

 8. Beheer afvalscheidingstation 

 

De voorzitter: Het voorstel over het afvalscheidingstation. Daar heeft de commissiever-

gadering nog over vergaderd en ik heb begrepen, dat we daar geen lange beschouwingen 

nodig hebben, maar dat er desgewenst per fractie een korte stemverklaring kan worden 

afgelegd. Wie van u wenst daarvan gebruik te maken? 

  

De heer Hermus: Mijnheer de Voorzitter. Het CDA is blij met het voorstel beheer afval-

scheidingstation. Dit voorstel zal de afvalstroom naar ons scheidingstation voor het bo-

venmatige inperken. Als bij ons GAS 234 kilo per inwoner, ten opzichte van vergelijkbaar 

landelijk gebied, 155 kilo wordt ingebracht, moet daar wat gebeuren. Het zal voor de 

meeste inwoners, die een tot twee keer per jaar hun afval wegbrengen ook voordeliger 

zijn. Eenmaal jaarlijks gratis en een verlaging van de afvalstoffenheffing voor € 7,50 lijkt 

ons een goed signaal naar onze bevolking. Het zal voor de bevolking van andere ge-

meenten en voor bedrijfsafval moeilijker worden dit bij ons GAS te brengen. Ook zal met 

eenmaal per jaar gratis het zwerfafval voor een groot deel worden tegengegaan. Er zal 

wel gecontroleerd moeten worden, maar de burgers kunnen hun medeburgers er ook op 

aanspreken. Zwerfafval in het verleden zijn voor ons nu archeologische vondsten, maar 

laten we dat maar niet hopen. We vragen het college nog eens goed naar de openings-

duur te kijken en deze zo klantvriendelijk mogelijk te maken. 

 

De heer Roefs: Mijnheer de Voorzitter. Twee korte vragen aan wethouder Van Meijel. 

Heeft hij nog gekeken naar het in elkaar schuiven van de pasjes? Voorts: de uitvoerings-

regeling van de openingstijden. Misschien heeft hij sinds de commissievergadering daar-

over nagedacht en kan hij daarover iets vertellen. Voor de rest een prima voorstel. 

 

De heer Vermeulen: Mijnheer de Voorzitter. Wat willen wij nog meer? In onze eerste in-

breng dit jaar hebben wij gepleit voor het belonen in plaats van straffen. Wat zien we nu? 

Het eerste bezoek wordt gratis. Je zou dat kunnen interpreteren als belonen. Het is 

goedkoper. Dat was ook door ons bepleit, om het niet op een al te dure wijze in te vul-

len. Daaraan is tegemoet gekomen. Vervuiler betaalt, komt ook tegemoet aan onze wen-

sen.  
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Behalve op het punt van inzameling in de dorpen, want dat vinden we op zich wel een 

beetje jammer, kunnen we eigenlijk alleen maar blij zijn, dat dit er als een eerste aanzet 

uit is gekomen. Wij gaan akkoord. 

 

De heer Wagemaker: Mijnheer de Voorzitter. De PU is van mening, dat ongewenst ge-

bruik van het gemeentelijk afvalscheidingstation moet worden gestopt, want als gevolg 

van dit ongewenste gebruik betalen onze inwoners onevenredig veel afvalstoffenheffing. 

Hierin staan we niet alleen. Alle fracties zijn dit met ons eens. Er zullen dus maatregelen 

moeten worden genomen. Wij betreuren het dat welke maatregel dan ook altijd ten na-

dele van het comfort en de publieksvriendelijkheid van als afvalstation zal zijn. Laat het 

dan een simpele oplossing zijn. Bij de behandeling van het eerste voorstel in de raads-

vergadering van februari 2005 waren de meeste partijen dit met ons eens. Het verbaast 

de fractie van de PU dan ook, dat wij als enige tegen het nieuwe voorstel van het college 

zijn, omdat de voorgestelde maatregel allesbehalve simpel is en bovendien onnodige 

kosten voor de burgers met zich brengt.  

Een simpele slagboom, die opengaat na betaling van € 5,00 zal vanaf de eerste dag geld 

genereren. 

 

Mevrouw Wagenaar: Mijnheer Wagemaker, dit is toch niet een korte stemverklaring? Dit 

is gewoon een herhaling van zetten van commissie III. 

 

De heer Wagemaker: Ik ga nog even door. Een simpele slagboom: ik heb hier een of-

ferte voor € 18.500,00 exclusief BTW. Dan heeft u een detectielus, een stoplicht, een 

slagboom en alles wat erbij hoort. Dan is het probleem opgelost. Namens de PU de vol-

gende opmerkingen bij het voorliggende besluit. We zijn tegen punt 1 van het voorstel: 

de pasjes zijn onnodig en bovendien kosten ze € 365.400,00 over tien jaar. Dat wil zeg-

gen, als de prijs al die tijd niet wordt verhoogd. Wij denken dat de prijs wel degelijk zal 

stijgen en daar zullen we dan niets tegen kunnen ondernemen, want we zitten vast aan 

een contract met Flevo Collect. Een ongezonde zaak.  

Punt 2 is wat ons betreft dus niet aan de orde. Er ontstaat een klantonvriendelijke romp-

slomp, zodra mensen verhuizen en er pasjes zoekraken; we drijven de kosten voor de 

burger alleen maar op. 

Punt 3 Wij stemmen in met het tarief van € 5,00 per bezoek. We stemmen niet in met 

punt 4 omdat degenen, die geen gebruik maken van het GAS, op deze manier meebeta-

len en dit is tegen het principe de vervuiler betaalt. We stemmen gedeeltelijk in met punt 

5: het tarief van€ 5,00 is akkoord, maar de € 10,00 voor een verloren pasje heeft niet 

onze instemming. Wij zijn tegen punt 6, omdat ook de voorzieningen voor controle en 

betaling in het voorstel een lastenverzwaring voor de burger met zich brengen, die in on-

ze ogen niet nodig is om het gestelde doel te bereiken. Tenslotte willen wij dat de contai-

ners gehandhaafd blijven, omdat dit een duidelijke wens is van de inwoners. Bovendien 

zal het handhaven van de containers de hoeveelheid zwerfafval verminderen. Wij zijn te-

gen de vermindering van het aantal openingsuren. 

 

De heer Hermus: Uw stemverklaring over de verschillende punten is een beetje incon-

sequent, want hoe kunt u de eerste keer gratis laten aanleveren, terwijl u dat niet kunt 

vastleggen? 

 

De voorzitter: De PU heeft gezegd, dat ze niet enthousiast was over het voorstel. Dat is 

nu uitbundiger gemotiveerd. Het wordt er niet anders door. Ik wil even nog het rondje 

maken en dan kijken of we kunnen afdingen. 

 

De heer Van der Est: Wij vinden het juist een heel goed voorstel van het college, vooral 

omdat de afvalstoffenheffing voor de burger – en ik weet niet hoe de PU dat verkoopt 

aan de burgers – met € 7,50 daalt. Daar zijn we heel blij mee. 

 

De heer Haagsma: Ik maak hier tegen bezwaar.  
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De heer Van der Est: Het eerste voorstel, dat het college hier indiende, ging over een 

krediet van € 89.000,00, waar onder andere de slagboom onder viel. Ik denk dat het col-

lege een grote kostenreductie heeft toegepast en dat juichen wij toe. Ik zou willen zeg-

gen: geef gas in het GAS. 

 

De heer Haagsma: Als je uitgaat van de gegevens, zoals we die nu van het GAS hebben 

– u kent ze waarschijnlijk uit uw hoofd……..  

 

De heer Reijenga: U heeft gezegd dat u geen discussie toelaat. Dan moet u dit ook niet 

doen.  

 

De heer Haagsma: Het komt u niet uit.  

 

De heer Reijenga: De heer Hermus heeft ook gevraagd en werd afgekapt. Ik vind dat u 

dan ook niet het recht heeft om daarop in te gaan. Dat is inconsequent van de voorzitter. 

 

De heer Haagsma: De heer Van der Est daagt mij uit en ik wil dat in twee zinnen even 

uitleggen. Als je € 400.000,00, 80.000 mensen keer € 5,00, aan inkomsten hebt, dan 

kan die € 7,50 nog veel meer worden. Wij geven nu met dit voorstel € 350.000,00 uit. 

Dat komt er als extra last bovenop, we hadden dat niet hoeven doen, volgens de PU. 

Dus, in dit geval, betaalt niet alleen de vervuiler, maar betalen vooral ook de mensen, 

die niet naar het GAS gaan, want zij moeten dat met zijn allen opbrengen.  

 

De heer Nentjes: Ik zal het verschrikkelijk lang maken. Het college heeft goed naar ons 

geluisterd. Wij zijn voor. 

 

Wethouder de heer Van Meijel: Mijnheer de Voorzitter. Even kort de vragen van de heer 

Roefs. Naar de pasjes is geïnformeerd. Technisch kan het, maar er zit een aantal andere 

aspecten aan, o.a. de privacyregeling. Pasjes zijn, als je over betaalpasjes praat, eigen-

dom van de bank. Het wordt lastig om daar gegevens van het afvalscheidingstation op te 

doen. Omgekeerd, als wij mensen verplichtend zouden opleggen onze pasjes te gebrui-

ken en daar vervolgens krediet op te laden of die te gebruiken als bankpas, dan kom je 

in problemen met de privacy. Daar is heel nadrukkelijk naar geïnformeerd. 

Het tweede punt: uitbreiding van de tijden. Daar naar is gekeken. Daar zijn geen exacte 

cijfers voor. De algemene indruk – is, dat met name de drukte eerder in de vroege mor-

gen ligt dan in de avonduren. We zullen daar na de vakantie nog naar kijken.  

 

De voorzitter: Conclusie: het voorstel is aangenomen met de stemmen van de PU tegen 

in hoofdlijnen. De specificatie komt in de notulen van deze vergadering terug. 

 

Zonder hoofdelijke stemming besluit de gemeenteraad overeenkomstig het voorstel. 

 

9. Beschikbaar stellen van een krediet voor de renovatie van De Lange Nering 

en het Kettingplein 

 

De heer Wassink: Mijnheer de Voorzitter. Vanuit het geheel van Emmeloord-Centrum 

ligt vanavond een belangrijk deel ter besluitvorming voor. Wij zijn positief gestemd over 

de kwaliteit van de nieuwe opzet voor de Lange Nering en het Kettingplein. Het ziet er 

fraai uit. Wij waarderen het als positief, dat Mercatis zich serieus wil bezighouden met de 

bovenwoningen en we hopen dat dit kans van slagen heeft, want daarover is overigens in 

dit stadium nog geen duidelijkheid. Verder is er nog geen duidelijkheid over de amove-

ring van de dagwinkels en de aankleding van de stegen. We hebben de indruk, dat de ei-

genaren en de ondernemers heel snel verder willen en dat is op zich begrijpelijk, gezien 

het langdurige proces. We gaan nu stemmen over een nog niet voldoende uitgewerkt 

plan: er zitten enkele open einden in, die nog een goede afsluiting moeten krijgen. Is de 

wethouder zich bewust van het risico, dat hij hierbij mogelijk loopt?  
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Wij zijn positief gestemd over de inzet van de ondernemersvereniging om zo’n hoog 

deelnamepercentage van de eigenaren warm te krijgen voor de plannen. Daaraan zal 

waarschijnlijk ook de 40% korting van de grondprijs wel hebben bijgedragen, in het to-

taal zo’n € 100.000,00. Wij zullen ons bij volgende projecten wel moeten afvragen of dat 

percentage niet wat lager kan, omdat we hierdoor de zo groot mogelijke financiële in-

komsten voor een megaproject mislopen. Daarmee kom ik bij de financiële kant van het 

geheel. Natuurlijk zijn het mooie plannen – we hadden ook niet anders verwacht – maar 

de financiën baren ons de meeste zorgen. Als de raad instemt met deze plannen, die de 

gemeente € 1,8 miljoen kosten, blijft er voor de overige delen na wat cijferschuifwerk 

uiteindelijk nog € 2,5 miljoen over. Onzes inziens blijven er onvoldoende middelen over 

voor de overige plannen. Met name richten onze zorgen zich op de inrichting van de Kor-

te Achterzijde en De Deel, want ook daar zal veel openbare ruimte moeten worden inge-

richt; feitelijk geldt dat ook voor de Paardenmarkt. We kunnen slechts akkoord gaan, 

wanneer de wethouder, die inmiddels wellicht wat meer zicht heeft op de planontwikke-

ling van het hele centrum, opnieuw de uitspraak doet, dat voldoende financiële middelen 

overblijven dan wel kunnen worden gegenereerd om straks bij de inrichting van de ande-

re delen van Emmeloord-Centrum een even hoog ambitieniveau te kunnen realiseren. 

Blijven wat u betreft de kosten nog steeds budgettair neutraal? Dat is en blijft voor ons 

de kernvraag en daarop wacht ik het antwoord van de wethouder af.  

 

Mevrouw Geluk: Mijnheer de Voorzitter. De renovatie van het deelproject Lange Nering 

en Kettingplein, een ambitieus plan om het winkelcentrum een eigentijds en aantrekkelij-

ke uitstraling te geven – stilstand is immers achtergang – met het doel om geen koop-

kracht te laten wegvloeien, dus ook niet naar de nieuwe Deel, waar het college kennelijk 

een prominente rol voor de detailhandel heeft gepland. Een actueel DVO zal nodig zijn 

voor we hiertoe kunnen beslissen. Veel inzet en enthousiasme – de vorige spreker heeft 

het ook al gezegd – ervaren we ook bij de eigenaren van de panden, maar hopelijk ook 

bij de hurende detaillisten. Volgende maand spreken we over de aanpak van het centrum 

in totaal, waarvoor zeer ingrijpende voorstellen op de plank liggen bij het college, maar 

ook over het open middengedeelte van Emmeloord. Passen de voorstellen van Lange Ne-

ring, Kettingplein en de mogelijke aanpak van architect Soeters wel bij elkaar? Architect 

Soeters heeft immers heel duidelijk een eigen signatuur. Is het mogelijk om een integra-

le afweging te maken, Lange Nering, Kettingplein en De Deel? Kunnen we daar misschien 

ook nog iets doen aan de kostenefficiëntie? Op dit moment hebt u een voorstel om een 

hele fors hap uit het budget van Emmeloord-Centrum te nemen voor dit deelproject. Er 

blijft dan ook weinig over voor de andere projecten. De opmerkingen in de commissie 

over niet volledig transparant financiële voorstellingen blijven staan. Naast de € 1,8 mil-

joen financiële steun aan de vastgoedbezitters is er ook nog de financiële steun aan de 

vastgoedbezitters van zo’n € 140.000,00: apparaatskosten, al gedane uitgaven voor de 

sanering en het voorschot, dat u volgens het stuk alvast neemt op een onbekend bedrag 

uit het volkshuisvestingsplan. Voor alle plannen samen hebt u nog minder dan€ 2 miljoen 

over. September zal duidelijk maken hoe u die klus gaat klaren. Van een precedentwer-

king op andere projecten zal zeker sprake zijn. Hoe vangt het college dat op? Er is een 

onzekerheid van de provincie, dat de verwachte subsidie daadwerkelijk wordt toegekend 

of is er nog zoveel ruimte dat we kunnen wachten tot september voor die eventuele inte-

grale aanpak? Uiteraard verwachten we van het college nu de toezegging om binnen het 

budget te blijven, als alles doorgaat. Het is royaal genoeg en ik neem aan, dat andere 

fracties het daarmee eens zijn. De VVD-fractie had vooral een voorwaardelijk voorstel 

verwacht, zodat we wat positiever of nog positiever konden reageren, maar op de vraag 

aan de taakwethouder om dit alsnog te verwezenlijken voor de raadsvergadering is geen 

reactie gekomen. Geen reactie is ook een reactie.  

De stegen: nog steeds is niet duidelijk hoe deze ingevuld worden. Ja, wat meer licht, wat 

andere stenen, maar daarmee zijn ze nog niet echt opgewaardeerd. Over de bovenwo-

ningen zijn enkele gesprekken gevoerd, maar de toon van de bovenwoningen is nog niet 

duidelijk. Niet de voorgestelde benutting van de uitbreiding van de winkels als galerij, 

maar misschien wel via de Korte Achterzijde. Dus nog meer verkeer en nog meer onvei-

ligheid daar? Geen vervangende oplossing voor de dagwinkels.  
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Geen antwoord op de vraag ‘Wat gebeurt er met de vitrines?.’ Het college heeft ongetwij-

feld de afgelopen tijd benut om nu een antwoord op deze vragen te geven, zoals ge-

vraagd in de commissievergadering. Wel weet u zeker dat de kunst moet verdwijnen uit 

de Lange Nering. Hoewel het de taak is van de overheid om een zo’n groot mogelijk pu-

bliek met kunst in aanraking te laten komen, moeten kikker en dolfijn weg naar een rus-

tiger, misschien voor u bekende buitenwijk, waar nog vier kunstwerken staan? Laat kik-

ker en dolfijn in de Lange Nering of zeg andere kunst toe. Dan maar een fietsenrek meer 

buiten de Lange Nering: daarnaast, er achter, het kan allemaal.  

Tot slot is er in de commissie door de taakwethouder vrij luchtig gedaan over een goede 

communicatie. Het verleden biedt zeker geen garantie voor de toekomst en de ervaring 

leert ons, dat daar meer dan zorgvuldig mee omgegaan moet worden: niet alleen op pa-

pier en niet alleen naar de ondernemers in de Lange Nering. Afhankelijk van de antwoor-

den zullen we instemmen met dit voorstel, maar niet voordat we de ondernemers van de 

Lange Nering en het Kettingplein complimenten hebben gegeven voor hun inzet en toe-

zeggingen. Ze zullen het tijdens de werkzaamheden nog zwaar te verduren krijgen. 

 

De heer Sanderse: Mijnheer de Voorzitter. Renovatie van de winkelstraat, zodat ze weer 

voldoet aan de eisen van deze tijd. Daarmee kan het CDA van harte instemmen. Loskop-

peling van Lange Nering-West en het Kettingplein van het totale plan voor Emmeloord-

Centrum zorgt ervoor, dat begin 2006 een begin kan worden gemaakt met de opwaarde-

ring van het winkelcentrum. De regionaal verzorgende functie wordt op deze manier ver-

sterkt, zeker nu we de keuze hebben gemaakt voor onbetaald parkeren in het straks 

nieuw te realiseren centrum van Emmeloord. In de commissievergadering heeft de taak-

wethouder toegezegd, dat alles op alles zal worden gezet om de kosten binnen de ramin-

gen te houden. Een belangrijke voorwaarde van het CDA. Van de eigenaren van de pan-

den in de Lange Nering doet 90% mee met de grondaankoop. Een belangrijke voorwaar-

de voor het welslagen van het project. De gemeente berekent een uiterst schappelijke 

prijs voor de grond, € 300,00 in plaats van € 500,00 per m². Het CDA wil dan ook met 

nadruk wijzen op de maatschappelijke verantwoordelijkheid van de eigenaren van de 

winkels om een redelijke huurprijs per vierkante meter te hanteren voor de uitbaters, 

zodat de huur op te brengen is en er geen leegstand ontstaat. Een goed gevulde winkel-

straat met een gedifferentieerd winkelaanbod is in ieders belang. De lineaire structuur 

van de Lange Nering als A-locatie met daarachter de Korte Achterzijde als B-locatie, is 

een belangrijke voorwaarde om het totale plan te doen slagen. Het CDA heeft vertrouwen 

in de plannen, zoals hier gepresenteerd en voorziet een goed lopende winkelstraat waar 

veel te doen is; met andere woorden een kloppend winkelhart in onze gemeente.  

 

De heer Nijdam: Mijnheer de Voorzitter. Ik wil het deze keer maar eens kort houden. Ik 

vind dat de heer Sanderse een geweldig verhaal heeft afgestoken over Lange Nering-

Centrum. Wij sluiten ons daarbij volledig aan.  

 

De heer Vermeulen: Mijnheer de Voorzitter. Dat kan ik niet meer overtreffen, zo’n snel-

heid. Ik wil er iets meer woorden aan vuil maken, maar niet zo heel veel. Er staat bij het 

wettelijk beleidskader, dat het masterplan Emmeloord-Centrum richting geeft en het ver-

trekpunt is voor dit voorstel. Op zich goed. Gaandeweg de renovatie zal wellicht terug-

koppeling en afstemming nodig zijn. Misschien kan daar nog iets over worden gezegd. 

We zijn blij dat dit plan nu uit het masterplan wordt gehaald, want dat komt alleen de 

snelheid van de uitvoering ten goede. Ik denk dat daarmee alle belanghebbenden zijn 

gediend. Tot slot nog de opmerking – wat dat betreft sluit ik aan bij de woorden van de 

CU/SGP – dat de woonfunctie nog een beetje vaag is. Er zijn nog gesprekken gaande met 

Mercatis. Wij hechten aan inderdaad wonen boven winkels. Dat komt het gebied ten goe-

de. Eigenlijk ben ik blij, dat dit plan uitgevoerd kan worden, op deze manier. Wij zijn ak-

koord met dit voorstel. 

 

De heer Vercraeije: Mijnheer de Voorzitter. Een prachtig plan, dat voorligt en heel goed 

dat het in gang wordt gezet en dat onderdelen van het masterplan Emmeloord op deze 

manier al gefaseerd kunnen worden ingevoerd. Dat is prachtig.  
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We willen nog even de nadruk leggen op het feit, dat een goede afstemming van ontwik-

kelingen rond de Korte Achterzijde en de Lange Nering-Oost zal moeten gaan plaatsvin-

den, evenals ook een goed contact en een goede verstandhouding met de dagwinkels, 

die – als we voor dit plan stemmen – wel gedoemd zijn te verdwijnen, maar waarover 

nog niet alles duidelijk is. Het is wel duidelijk waar ze gepland zijn, onder de nieuwe 

bioscoop, maar het is nog niet zeker. Voor die ondernemers, verdient het aandacht om 

daarmee zorgvuldig om te gaan. Binnen het budget blijven, dat is voor ons ook duidelijk 

een vereiste. Graag willen we nog wel zien, dat de facilitaire dienstverlening rond het ter-

ras, dat bij Gilding is gepland, het horecaterras, rond is: als je naar het toilet wilt, dat dit 

beneden kan plaatsvinden en men niet daarvoor naar boven hoeft. Wij stemmen in met 

het voorstel. 

 

Wethouder de heer Mulder: Mijnheer de Voorzitter. Ik vind het een goed voorstel van de 

heer Vercraeije over facilitaire dienstverlening. Je wordt er toch nog weer eens even 

meer bewust van: beneden plassen. Ik ben het daarmee eens. Het is een aandachtspunt, 

dat we zullen doorgeven. Ik ben het eens met het betoog, dat de heer Vercraeije namens 

de PU heeft gehouden. Met zorgvuldig omgaan met de dagwinkels, ben ik het ook eens. 

Dat zullen we zo zorgvuldig mogelijk doen. Anderen hebben dat ook al getypeerd. De al-

lerlaatste zekerheid hebben we nog niet, omdat het proces nog niet is afgerond. Dat de 

dagwinkels eruit gaan, daar zijn we met zijn allen van overtuigd. Dat ze eruit moeten 

ook. De inzet en de doelstelling is, dat ze een plek krijgen, vooralsnog aan de Beurs-

straat. Dat is de inzet van het college, van de ondernemers en van de coöperatieve ver-

eniging. Ik ben het absoluut eens ook met de heer Vermeulen, dat wij nu geen uitstel, 

geen terugtrekkende bewegingen, moeten maken, omdat het allemaal wel een beetje 

langzamer kan en dat het misschien kan worden uitgesteld. Er moet snelheid in de uit-

voering komen. We moeten de zaakjes wel voor elkaar hebben op 1 juli 2007. Ik ben het 

helemaal met u eens. De woonfunctie is inderdaad wel een beetje vaag.  

De vorige keer hebben we ook gezegd, in de raadscommissie, dat we een ISV-aanvraag 

bij de provincie hebben liggen. Het ziet er nog helemaal niet zo gek uit. Dat is het eerste 

signaal. Zonder dat we daar rechten aan kunnen ontlenen. Het eerste signaal is hoopvol. 

Ik ben het ermee eens – ik kijk nu maar even naar mevrouw Geluk – dat het laatste sig-

naal geldt.  

 

Mevrouw Geluk: Maar het laatste signaal moet nog komen, terwijl we nu al besluiten.  

 

Wethouder de heer Mulder: Het laatste signaal moet inderdaad nog komen. De bel luidt 

voor het laatste signaal op 1 oktober aanstaande. Korter dan de heer Nijdam kan ik het 

niet. Dank voor die korte instemmende reactie. Het is zeker zo, dat het een goede in-

spanningsverplichting is om binnen de budgetten te blijven. Budgetten zijn wel ramingen. 

Moeten we de ramingen zelf serieus nemen? Worden ze zorgvuldig gemaakt? Absoluut. 

Dat is zeker een goed uitgangspunt. Het college deelt de mening, dat we binnen deze 

ramingen moeten blijven.  

Ik ben het ook eens met de opmerkingen van de heer Sanderse. De maatschappelijke 

verantwoordelijkheid van de middenstanders zelf bij dit project is groot. Hun inspannin-

gen zijn groot. De financiële bijdrage is waarlijk ook niet gering met ruim € 3 miljoen. De 

maatschappelijke opvatting, het maatschappelijk ondernemerschap van mensen in deze 

tijd, geef elkaar even wat de ruimte. Dat betekent ook, geef de pachters, de huurders, 

wat omzetruimte om ook een beetje deze tijd door te komen. Dat moet u zeker aanspre-

ken, mijnheer Sanderse, want er zijn meer mensen, die het moeilijk hebben. Ik hoop ook 

dat de huren op basis van consensus beheersbaar blijven en dat deze in evenwicht blij-

ven. Het is een goed aandachtspunt. Het signaal is duidelijk en ik sta er helemaal achter.  

 

De heer Sanderse: Kunt u er echt geen invloed op uitoefenen? 

 

Wethouder de heer Mulder: Laten we daar ook heel duidelijk in zijn. Wat is invloed uit-

oefenen? Invloed uitoefenen kan via verschillende instrumenten. Dat kan ook via over-

tuiging, dat dit beheersbaar moet blijven.  



2005  

 

N.297 

 

 

Zijn de huidige bestuursleden van de coöperatieve vereniging daarvan overtuigd? Ja. 

Nemen ze dat mee in hun gesprekken met de eigenaren? Ja, dat nemen ze mee. Ja, op 

die manier oefenen we dus ook invloed uit. Als u zegt, een zwaarder instrument qua in-

vloed uitoefenen te willen, namelijk sancties, Dan is dat lastig. We doen er alles aan bin-

nen het consensusmodel. 

Dan de bijdrage van mevrouw Geluk namens de VVD-fractie. Ik ben het met haar eens 

als ze zegt: laten we nu de doelstelling hanteren, dat de koopkracht niet wegvloeit, niet 

uit de Lange Nering-West, niet uit Emmeloord-Centrum. Dus, hoe meer regionale koop-

krachtversterking we kunnen aanbrengen door de totale kwaliteitsimpuls, hoe beter het 

is. U hebt ook vanavond al opmerkingen gemaakt. Ik deel ook uw opmerking ‘Wilt u een 

beetje letten op wat samenhang van kwaliteit.’ U hebt daar namen als Soeters genoemd. 

Ik dacht dat u ook Smitsma noemde, dat weet ik niet zeker. Ik noem hem hier wel, om-

dat dat ook een relevante figuur is. Die samenhang der dingen tussen het ontwerpont-

wikkelingsplan en dit deelproject moet er zijn. U heeft Soeters genoemd. Ik ben het met 

u eens, dat soort mannen – het zijn in dit geval mannen (Soeters, Smitsma en dergelij-

ke) – moeten samen met onze mensen samenhang in de kwaliteit gaan aanbrengen. 

 

Mevrouw Geluk: We zeggen nu al ja tegen het plan, zoals het hier nu ligt, en waarover 

we ook tekeningen en mail hebben gekregen. We denken dat de plannen van de Lange 

Nering dan de rest van Emmeloord gaan bepalen. Of is daarin nog vrijheid en kunnen we 

nog wat op elkaar afstemmen? 

 

Wethouder de heer Mulder: Dat wordt op een verstandige manier met elkaar afgestemd. 

Ik wil op deze tijd van de dag niet zeggen, gaat u maar lekker slapen. Dat zou ik abso-

luut niet willen zeggen, want als u zegt, we blijven nog even lekker doordiscussiëren, dat 

doe ik met u mee.  

 

De voorzitter: Ik wil vragen af te ronden. 

 

Wethouder de heer Mulder: Ik blijf met de VVD-fractie van mening verschillen dat het 

college u een niet transparant collegevoorstel c.q. raadsvoorstel heeft aangeboden. Iede-

re bouwsteen, die u uitspreekt, vergroot de transparantie. Eigenlijk ziet u alles en u be-

noemt alles en daar zit alles in. 

 

Mevrouw Geluk: Maar moeders zien alles, dat weet u.  

 

Wethouder de heer Mulder: Ik onderschat u geen moment. Dat weet u ook. De weder-

zijdse waardering – dat heb ik altijd begrepen – is er ook. Laten wij niet somberen, beste 

VVD-fractie, op dit tijdstip van de nacht. We zullen het binnen het budget proberen te 

doen. Wij vinden het een volwaardig voorstel, we moeten nog een paar dingen in de ga-

ten houden c.q. doen: Jazeker. Ik zal het aan mijn buurvrouw doorgeven: uw zorgen 

over die kunst en dergelijke. Wij doen dat in het college collectief en de projectwethouder 

doet uiteraard niets zonder de wethouder van culturele zaken. 

 

Mevrouw Geluk: Juist, want we hebben hier toch duidelijk te maken met een project-

wethouder. Gaat het over straatstenen, dan is het ook deze projectwethouder. Dus gaat 

het over kunst, dan gaat het ook deze wethouder aan en kan hij daarop een antwoord 

geven. Kikker en dolfijn zijn nu onder uw beheer en u mag bepalen of ze daar blijven, ja 

of nee, of dat ze naar een plantsoentje gaan. 

 

Wethouder de heer Mulder: In de keuken overleggen we wel, maar u hebt gelijk: de 

projectwethouder is aanspreekbaar. De kunst gaat daar weg. Uw signaal – laat ons dat 

nu een beetje vrolijk stemmen – is kijk nog eens of ze in de Lange Nering of in het Cen-

trumgebied een betere functie kunnen krijgen.  

 

Mevrouw Geluk: Dan wil ik ook wel horen hoe u daarvoor geld wilt vrijmaken, want ik als 

ik het goed heb begrepen, is daarvoor op dit moment geen geld.  
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Dan kunt u wel iets toezeggen, maar als de portemonnee leeg is, koopt het moeilijk. 

Tenminste, mij lukt het nooit. U kunt misschien wat meer wat dat betreft. Kunst moet er 

zijn in de Lange Nering, net zo goed als fietsenrekken, en daar moet u voor zorgen.  

 

Wethouder de heer Mulder: Ik ben het met die doelstellingen eens. Ik heb er op dit 

moment even geen operationele oplossing voor, maar uw woorden maken een diepe in-

druk op mij. 

De CU/SGP vraagt of wij ook risico lopen. Dat dacht ik niet. Waarom zouden wij hier nu 

met dit deelproject een enorm risico lopen? Een van de risico’s is als de ramingen totaal 

niet kloppen, maar daar heb ik geen enkele aanwijzing voor.  

 

De heer Wassink: Er is nog een aantal onderdelen – mevrouw Geluk heeft ze ook ge-

noemd – waarover hier nog geen helderheid is.  

 

Wethouder de heer Mulder: Voor die onderdelen, waarover nog geen helderheid is, zijn 

wel ramingen. Ik denk dat het allemaal meevalt. We kunnen dit enorm opblazen. 

 

De heer Wassink: Het gaat natuurlijk niet alleen om financiële risico’s, maar ook of we 

er überhaupt met elkaar uitkomen, dus met dagwinkels, met de stegen. 

 

Wethouder de heer Mulder: Voorzitter, we komen eruit met elkaar. Het feit, dat we ge-

zamenlijk een subsidieaanvraag hebben ingediend, betekent dat wij er qua doelstellingen 

met elkaar al uit zijn. Kunnen we die doelstellingen verzilveren? Daar heb ik net wat over 

gezegd. Dat weet ik dus niet, want dat weten we pas na 1 oktober 2005. Ja, ik kan het 

niet mooier maken, als de provincie ons aangeeft dat 1 oktober, antwoord komt dan kan 

ik hier niet roepen, dit komt allemaal wel definitief goed. De eerste signalen zijn goed. 

We komen er absoluut uit met elkaar; daar heb ik vertrouwen in. Komen we eruit met 

die dagwinkels? Ja, natuurlijk komen we eruit: die dagwinkels moeten eruit.  

We kunnen wel ontzettend gaan somberen van 'komt het allemaal wel goed.' Het schijnt 

een managementterm te zijn – ik heb daar verder geen verstand van – maar denk vooral 

in kansen en niet in allerlei bedreigingen. Dit komt wel goed. 

 

Mevrouw Geluk: Ik maak hier toch bezwaar tegen. We maken hier een lacherig iets van. 

Dit is een voorstel, waarvan we duidelijk hebben gezegd: dit is niet volledig, dit is niet 

compleet. De wethouder maakt er nu een grapje van: we komen er wel uit, het komt al-

lemaal wel goed, ga maar slapen, het is laat.  

 

Wethouder de heer Mulder: Nee, dat roep ik niet, ga maar slapen. Ik roep helemaal 

niet. De VVD-fractie heeft kritische kanttekeningen bij dit voorstel. U bent daar buiten-

gewoon consistent in; dat had u in de raadscommissie en dat heeft u vanavond ook. U 

zegt: het is niet transparant, het is niet compleet, het is te vroeg, het is te laat. Daar heb 

ik bezwaar tegen. Natuurlijk mag u dat allemaal zeggen, maar ik mag toch ook wel wat 

terugzeggen? Ik ben het op delen wel met u eens, maar ik ben het op onderdelen niet 

met u eens, zoals u dit raadsvoorstel op dit moment neerzet.  

Mevrouw Geluk: Ik heb duidelijk gezegd, dat ik graag positievere dingen had willen zeg-

gen. Er zijn veel positieve dingen te zeggen, maar ik heb de taakwethouder ook ge-

vraagd: zorg in de tijd tussen het raadsvoorstel en deze raadsvergadering, dat er een 

antwoord is op die vragen, zorg dat het voorstel compleet is. Dan was het in eenmaal 

klaar geweest. U hebt uw huiswerk op onderdelen gewoon niet goed gedaan. Er liggen 

mooie plannen, maar een aantal taken, dat door de gemeente had moeten worden ge-

daan, heeft u niet afgerond. Die hadden afgerond kunnen zijn. U bent er vier jaar mee 

bezig geweest.  

 

Wethouder de heer Mulder: Ik denk dat wij nu voldoende argumenten tussen het college 

en de VVD-fractie hebben uitgewisseld. Ik kan het niet anders formuleren. Ik ben het ook 

absoluut niet met u eens, dat wij een aantal zaken tussen de raadscommissie en raad 

konden uitzoeken.  
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Wat er bekend is, wat we aanvullend aan informatie hebben kunnen geven en hebben 

moeten geven, hebben we gegeven. De vragen van de heer Wassink hebben wij naar 

beste vermogen beantwoord. Ik kan op dit moment niet concreet zijn over het gevoel, of 

het allemaal financieel wel goed komt met dit project en het ontwerpontwikkelingsplan. 

Het zal duidelijk zijn, dat u daarvoor de financiële achtergrondinformatie moet hebben, 

die wij straks naar u toesturen en u beschikbaar stellen, wanneer wij in september een 

gedachtewisseling over het conceptontwikkelingsplan hebben. Een projectwethouder is 

vaak geneigd om te zeggen, dat het eigen vermogen van de gemeente aan de krappe 

kant is, maar als u zegt, dat u dat ook vindt, dan kunt u daarmee de komende tijd mis-

schien nog wat doen.  

 

De heer Wassink: Met deze opmerking maakt u het ingewikkelder. Het gaat ons erom, 

dat u de deur met het ambitieniveau alvast op een kier zet om ergens anders geld van-

daan te halen, in mijn beleving. Het gaat er ons om: nu gaat er veel geld uit die pot. 

Blijft het ambitieniveau ook voor de andere delen Emmeloord-Centrum even hoog en 

blijft alles binnen het budget? Als u daar ja op zegt, heeft u het van ons ook. 

 

Wethouder de heer Mulder: Het ambitieniveau van het ontwerpontwikkelingsplan is zeer 

hoog. We hebben zeer hoge ambities.  

 

De heer Wassink: Als u dat legt naast wat we in het masterplan in grote lijnen aan am-

bitieniveau van plan waren? 

 

Wethouder de heer Mulder: Het ambitieniveau van het ontwikkelingsplan heeft u kunnen 

lezen toen het college de plannen van het ontwerpontwikkelingsplan presenteerde. Ik 

vind een hoog ambitieniveau wanneer wij plannen presenteren, die meer in de nabijheid 

verkeren van haalbaar en betaalbaar dan het masterplan. Dat vind ik dus realistische 

ambities. In dat stadium zitten wij. 

 

Zonder hoofdelijke stemmingbesluit de gemeenteraad overeenkomstig het voorstel. 

 

IX. Sluiting 

 

De voorzitter: Ik dank u hartelijk. Ik wens u een goede vakantie en we zien elkaar in 

september terug. ( 0.20 uur). 

 

Aldus vastgesteld in de vergadering van 29 september 2005 

 

 
De griffier,    de voorzitter, 


