
Notulen van de openbare vergadering van de gemeenteraad, gehouden op 28 augustus 2003 om 

19.30 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), J. 

Wondergem-Nieuwenhuizen (CDA) en de heren J.W. Bakker (PvdA/GroenLinks), G.P. Dibbits 

(P.U.), P.G. van Diepen (P.U.), P.J. van Domburg (P.U.), J.M. van der Est (PvdA/GroenLinks), 

W.C. Haagsma (P.U.), L.G.M. Hermus (CDA), T. Nijdam (PvdA/GroenLinks), P. Reijenga 

(CDA), H.F.A. Roefs (VVD),  

P.J. Sanderse (CDA), H.J.M. van Steen (P.U.), T. Tuinenga (P.U.), J.J. van der Velde (CDA),  

L.G. Voorberg (ChristenUnie/SGP), C. Wagemaker (P.U.) en R.F. Wassink (ChristenUnie/SGP) 

 

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

Wethouders: de dames T. Bij de Vaate-de Jong (CDA) en I. van Gaalen-van der Kooij (P.U.) en 

de heren A.H.T. van Meijel (CDA), J. Mulder (PvdA/GroenLinks) en J.A. Ritsema (P.U.)  

Griffier:  J.M. Even 

 

Afwezig: W.R. Bouma (CDA), G. Nentjes (ChristenUnie/SGP), J. Schipper (CDA) en  

P.M.S. Vermeulen (D66) 

 

 

I. Opening 

 

De voorzitter: Ik open de vergadering. Bericht van verhindering is ontvangen van de heer 

Vermeulen, de heer Nentjes, de heer Schipper en de heer Bouma.  

Wethouder Ritsema komt later.  

 

II. Vaststelling agenda 

 

Zonder beraadslaging en zonder hoofdelijke stemming wordt de agenda ongewijzigd vastgesteld.  

 

III. Notulen van de vergadering van 26 juni 2003  

 

Mevrouw Droog: Mijnheer de Voorzitter. Op bladzijde 184 is een zin niet geheel juist. De zin 

moet luiden: "Misschien is het een optie om naar het volgende te kijken." 

De derde daarop volgende zin moet luiden "Het is misschien een idee dat we overleggen met de 

scholen of zij positief zijn over een financiële bijdrage daarvoor." 

 

Mevrouw Geluk: Mijnheer de Voorzitter. Op bladzijde 194, tweede regel, er ontbreekt een n voor 

het voor iets: het moet zijn niets. 

(Opmerking van de notuliste: volgens mij moet de n niet worden geplaatst, omdat daarvóór wordt 

gesteld, dat noch P.U. noch CDA iets...)  

 

De heer Roefs: Mijnheer de Voorzitter. Ik heb het in een ander gremium al opgemerkt, de 

voorjaarsrapportage is incompleet zoals weergegeven in deze notulen. Het is niet een kleine 

wijziging. Alle algemene beschouwingen ontbreken. Deze zijn wezenlijk onderdeel van de 

notulen.  



Ik vind niet dat we het kunnen afdoen door deze er de volgende keer bij te doen. Ik ben van 

mening, dat een en ander compleet bij elkaar moet worden gebracht. Daarom verzoek ik dit 

bandje opnieuw uit te geven, inclusief de algemene beschouwingen. 

 

De voorzitter: Ik zeg u toe dat in de officiële stukken, zoals we die hier archiveren, de algemene 

beschouwingen worden toegevoegd, als waren zij integraal onderdeel van de nu vast te stellen 

notulen.  

 

De heer Bakker: Mijnheer de Voorzitter.  Een opmerking over bladzijde 171, tweede regel van 

onder, de vraag aan het college is niet waarom voor het college het moment komt, maar wanneer 

het moment komt om niet langer via de bestuurlijke binnenlijnen te streven naar behoud en 

herstel. 

Voorts moet op bladzijde 154, vijfde regel, de vermelding "Nu zullen wij het erg officieel moeten 

vergroten." moet zijn "Nu zullen we het erf officieel moeten vergroten." 

 

Wethouder mevrouw Bij de Vaate: Mijnheer de Voorzitter. Ook ik wilde deze opmerking maken. 

Even verder is vermeld "Dus artikel 11 kon." Dat moet zijn "Dus artikel 11 kon niet."  

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

wijzigingen en de toevoeging van de algemene beschouwingen. 

 

IV. Ingekomen stukken  

 

De voorzitter: Ik wil u deelgenoot maken van de beschouwingen, die de griffier en ik hebben 

gemaakt over de duur van deze vergadering. We hebben elkaar toegesproken, dat we het waar 

mogelijk kort en bondig zouden houden. We hebben net de notulen van de vorige vergadering 

vastgesteld. Je kunt er veel over zeggen, kort en bondig was deze niet. We hebben als 

fractievoorzitters, voorzitter en griffier geprobeerd afspraken te maken om het iets meer in de 

hand te houden. We proberen de eindtijd van deze vergadering – volgens een optimistische 

planning van ons beiden (of een pessimistische, maar dat zal de toekomst uitwijzen) – te stellen 

op kwart voor elf, elf uur.  

Het lijkt lang, maar als ik zie wie spreekrecht hebben gevraagd, vragenstellers, dan zal de tijd wel 

nodig zijn. Ik wil u per punt aangeven hoeveel tijd iemand die een vraag stelt over de vraag mag 

doen.  

Ik zal ook het college aangeven hoe lang het over het antwoord mag doen, zodat we elkaar een 

beetje dwingen om kort en bondig bezig te zijn. Als we dat allemaal doen, dan zijn we misschien 

wel voor kwart voor elf klaar. Dat moet een enorme beloning zijn voor ons aller streven.  

De heer Voorberg heeft bij punt 5 van de ingekomen stukken het woord gevraagd. 

 

De heer Voorberg: Mijnheer de Voorzitter.  Heb ik hierbij het woord gevraagd? Ik zou een 

verklaring voorlezen, maar die heeft betrekking op de jaarrekening. 

 

De voorzitter: Fantastisch. Ik heb doorgekregen dat de heer Van Steen bij punt 11 van de 

ingekomen stukken iets wil zeggen. 

 

Mevrouw Straatsma: Mijnheer de Voorzitter. Een korte vraag over punt 7, brief van de 

SamenOpWeg-gemeente Creil/Espel, waarin verontwaardiging over de afwijzing van een 

subsidieverzoek voor de restauratie van het mozaïekraam van de S.O.W.-gemeente. Ik begrijp, 



dat we ons er inhoudelijk niet mee kunnen bemoeien. Uit de stukken hebben we nergens kunnen 

opmaken over welk bedrag we in dit geval praten.  

 

De voorzitter: We hebben het niet paraat. In de commissie komen we daarop terug als 

mededeling. Het is niet verstandig, omdat nog een procedure gaande is, het er nu over te hebben. 

 

De heer Voorberg: Mijnheer de Voorzitter.  Ik heb me vergist. Ik dacht dat u het over agendapunt 

5 had, maar het is punt 5 van de ingekomen stukken. Neemt u mij niet kwalijk, maar ik was even 

niet voldoende bij de les. 

Het betreft de brief van de heer Berndsen, die om medewerking voor het realiseren van 

woningbouw op het perceel Oude Espelerweg 2-4 verzoekt.  

In de commissievergadering van 11 juni 2003 heb ik hierover een vraag gesteld, omdat ik het 

standpunt van het college nader toegelicht wilde hebben. Ik zag er elementen in, die naar mijn 

idee niet helemaal compleet waren. Ik heb gezien, dat aan de raad wordt geadviseerd het door u 

gegeven antwoord te bevestigen. Naar mijn idee is het in dit geval geen goede procedure. De heer 

Berndsen vraagt iets aan de raad. Er ligt hier geen voorstel, maar alleen een ingekomen stuk. Op 

basis daarvan zouden we een weigering moeten verzenden om een ontwikkeling op een perceel, 

dat beeldbepalend is voor Emmeloord, niet toe te staan. Het gaat me nu even niet om welke 

ontwikkeling, maar het gaat me er wel om dat we op dit moment alle initiatieven van deze 

initiatiefnemer in de kiem smoren. We willen daar niets. Daarvoor is volgens mij in de afwijzing 

onvoldoende motivering gegeven. Daarom wil ik de raad voorstellen het advies niet over te 

nemen en een nader voorstel van het college daarvoor af te wachten. 

 

De heer Roefs: Ik begrijp wat de heer Voorberg bedoelt. Is het niet verstandig om dit onderwerp 

terug te brengen naar commissie III.  

 

De heer Voorberg: Uitstekend, dat was mijn doelstelling met de vraag op 11 juni jl. Het was mijn 

bedoeling, dat we een antwoord zouden krijgen. Ik heb toen enkele inhoudelijke zaken genoemd, 

die nu niet herhaald behoeven te worden. Er moet een goede voorbereiding aan worden gegeven. 

In wezen houdt het een afwijzing van een verzoek aan de raad in. Ik meen, dat dit niet zo maar bij 

de ingekomen stukken kan worden gedaan. 

De heer Roefs: Ik steun deze opmerking.  

De heer Reijenga: Het voorstel van de heer Voorberg verrast me enigszins. Ik meen dat het 

college wel degelijk procedureel juist heeft gehandeld. Ik wil de mening van de griffier daarover 

horen. Hij kan misschien daarop een toelichting geven.  

 

De voorzitter: Het college heeft binnen zijn bevoegdheid geantwoord; ook is het gedaan binnen 

de beleidskaders, zoals door de raad zijn vastgesteld. Het kan gebeuren dat het iemand niet 

uitkomt. Het verzoek van de heer Berndsen past niet binnen het vastgestelde beleid. Er kan niet 

op ieder incidenteel verzoek bestemmingsplannen worden gewijzigd. Dat is het staande 

antwoord. Misschien moet de brief wat anders worden geformuleerd, maar ik wil er niet voor 

pleiten in de commissie een soort integrale discussie te voeren of je het zou moeten willen. Of het 

dit antwoord moet zijn of dat de raad het zelf ook moet constateren, is het misschien wijs dat in 

de commissie te doen. Een integrale openlijke afweging of het college het goed heeft gedaan en 

we gaan het in de commissie over doen, zou niet de procedure moeten zijn.  

 

De heer Reijenga: Daarmee ben ik het eens.  



 

De heer Voorberg: Welk beleidskader hebben we hier? We koppelen het los van Emmelhage. Ik 

vraag me af of we voor dit gebied en de omgeving een beleidskader hebben. De enige motivering 

is, dat er geen aanleiding is. Dat is geen motivering van een afwijzing van een verzoek. Het moet 

een planologische afwijzing zijn. 

 

De heer Bakker: In het verleden is vanuit onze fractie regelmatig aan het college gevraagd om in 

Emmeloord te kijken naar allerlei zaken, die spelen, witte vlekken. Veel in de sfeer van 

huisvesting, veel rondom het centrum.  

Wij denken dat dit een aspect is, dat onder de problematiek van de witte vlekken valt. In het 

kader van de herziening van bestemmingsplannen wordt hiernaar gekeken. Dat traject is op de rit 

gezet. Het is goed dat het college op korte termijn met een notitie over de witte vlekken in 

Emmeloord komt, waarvan dit een onderdeel is.  

 

De voorzitter: Dat is dan naar aanleiding van het concrete verzoek. Als ik het goed beluister zegt 

de heer Voorberg: motiveer het beter en kom dan met het verhaal terug. Je hoeft daarover niet in 

de commissie praten. Ik meen, dat we dan de motivering wat adequater moeten doen. Als u het 

geen adequate argumentatie vindt, dan zij het zo. We houden dan wel de volgorde der dingen, 

zoals deze inhoudelijk moet zijn. Zullen we dat afspreken? De consequentie is dat de brief de 

volgende maand op de lijst van ingekomen stukken staat.  

 

De heer Van Steen: Mijnheer de Voorzitter. Ik wil reageren op de onder punt 11 vermelde brief 

van  

T. en M. Schot.  

Nadat de heer Schot in de vergadering van 26 juni jl. heeft ingesproken met betrekking tot zijn 

verzoek voor een bouwvergunning voor de schuur en de discussie, die dat spreekrecht tot gevolg 

had, was mijn fractie – en waarschijnlijk de hele raad – van mening, dat de 

bestemmingsplanwijziging snel in gang zou worden gezet. Uit de notulen van de 

commissievergadering blijkt ook, dat er alles aan wordt gedaan om het zo snel mogelijk te 

realiseren. Een en ander is pas 8 augustus 2003 – vijf weken na dato – gepubliceerd. Als het 

meezit wordt de vergunning medio december 2003 verleend.  

Mijn vraag is: Welke stappen heeft het college ondernomen om deze procedure te versnellen? Ik 

weet wel dat je aan wettelijke procedures bent gebonden. Mijn fractie betreurt het, dat in juni jl. 

de indruk is gewekt dat het snel zou worden geregeld. Dat is volgens mij niet gebeurd. Als het 

niet mogelijk is, dan had in juni jl. duidelijker moeten worden gecommuniceerd, in ieder geval 

naar de heer Schot en ook naar de raad, dat het tot december a.s. zal duren voordat hij een 

bouwvergunning zou krijgen. 

 

Wethouder mevrouw Bij de Vaate: Mijnheer de Voorzitter. Op 7 april 2003 heb ik de heren Schot 

verteld, samen met de chef R.O., dat het waarschijnlijk december 2003 zou worden voordat zij de 

vergunning hadden. Wij hadden daarin al de meest snelle acties meegenomen. Bij de voorjaarsrap 

portage hebben we een en ander behandeld, zodat we niet tot de commissievergadering van 

augustus 2003 hoefden te wachten om groen licht te krijgen. U zei, dat we daarmee konden 

doorgaan. Verder heb ik – na uw telefoontje – de heren Schot een exact tijdpad doen toekomen. 

Ik heb ook u aangeboden dat papiertje te krijgen. U zei dat het naar de heren Schot kon gaan. Dat 

heb ik ook gedaan.  

In die procedure zit een aantal dingen, waarin we bij externen zullen aandringen op het zo snel 



mogelijk krijgen van een reactie. Dit is het traject.  

Met een artikel 19.2 WRO-procedure kan er waarschijnlijk in december a.s. een bouwvergunning 

liggen. Ik zeg "waarschijnlijk", want de momenten daartussen in heb ik niet in de hand. Het is 

hetzelfde antwoord als ik in juni jl. heb gegeven. 

 

De heer Van Steen: Als ik de notulen nalees, dan is daarin vermeld dat de aanvraag in principe 

klaar is. Het hoofd R.O. moet er nog naar kijken, vervolgens kan het in het vooroverleg worden 

gebracht. Zijn er geen problemen, dan kan publicatie plaatsvinden. Dat heeft bij mij de indruk 

gewekt, dat het binnen een week zou zijn geregeld. 

Ik weet niet hoe de rest van de raad er over denkt, maar bij mijn fractie is de indruk gewekt, dat 

het binnen de kortste keren zou worden geregeld. Als het dan nog vijf weken duurt, dan vind ik 

dat erg jammer. Als de rest van de raad heeft ervaren, dat het december 2003 zou worden, dan 

heeft mijn fractie zich daarin vergist. 

 

De heer Voorberg: Mijnheer de Voorzitter. Ik wil de opmerking van de heer Van Steen wel 

ondersteunen. Ik heb vragen gesteld toen de heer Schot insprak. Ook heb ik mijn uiterste best 

gedaan om duidelijk te maken hoe de procedure kon worden versneld. Ik heb zowel van de 

wethouder als van de voorzitter begrepen, dat sprake zou zijn van versnelling ten opzichte van de 

voorgeschreven procedure. Is wat toen is aangegeven ook echt uitgeprobeerd en gerealiseerd? 

 

Wethouder mevrouw Bij de Vaate: Ik heb hier het blaadje met het tijdpad voor mij liggen. In juni 

2003 was het bestemmingsplan zo goed als klaar. Na de vergadering heb ik begrepen, dat de 

tekening nog niet helemaal klaar was. De heer Van Steen wist dit, want het is hem meegedeeld. 

Laten we niet doen alsof we niet wisten hoe het zat. Vervolgens gaan wij de democratische 

procedure in. 

 

De heer Van Steen: Daarmee heb ik wat moeite. Of de tekening nog wel of niet klaar is, het 

college zegt toe er alles aan te doen zo snel mogelijk klaar te zijn. Het is een kwestie van een uur 

werk en dan is de tekening ook klaar. 

 

Wethouder mevrouw Bij de Vaate: Dat is uw visie. 

 

De heer Van Steen: Die indruk is gewekt.  

 

Wethouder mevrouw Bij de Vaate: Op indrukken kan ik niet ingaan. Het blijft een beeld, dat aan 

de ene kant van de tafel waarschijnlijk anders is dan aan de andere kant van de tafel. Ik heb hier 

een papier met het schema, dat ik de heer Van Steen heb aangeboden. Hij vond dat niet nodig en 

zei: stuur het maar naar Schot.  

Als ik het ga voorlezen, dan komt het misschien onduidelijk in de notulen; dat lijkt me niet 

zinnig. Hierin staat precies wat de perioden zijn. In die perioden zullen we steeds de provincie en 

externen bellen. Als we in het vooroverlegperiode niet snel van iedereen antwoord krijgen, dan 

hebben we geen drukmiddel. Ik probeer er zo veel mogelijk aan te doen. Dat zeg ik ook nu. 

Ambtenaren "zitten achter andere instanties aan" om reacties te krijgen.  

Wij kunnen die reacties niet schrijven en ze ook niet ophalen. 

 

De heer Roefs: Mijnheer de Voorzitter. Ik wil me scharen achter de teleurstellende woorden van 

de collega's, die hebben gesproken. Ook bij mij was de indruk, dat we zowel van de kant van het 



college als van ons zouden meewerken aan het versnellen van de procedure. Whatever dat zou 

moeten kosten. Als ik het teruglees en hoor wat er is gebeurd, dan heb ik niet de indruk dat het 

echt is gebeurd. De vakantie speelt een rol. Ik weet zelfs nog, dat mensen op dat moment naar een 

cursus moesten. Het waren allemaal kleine dingen die een rol speelden. 

Ik vind het ook voor de betrokkenen teleurstellend. In het begin zijn hier de fouten gemaakt.  

 

Wethouder mevrouw Bij de Vaate: Daar tegen ik protest tegen aan. Er zijn hier geen fouten 

gemaakt. 

 

De heer Van Steen: Dat staat in de notulen. 

 

Wethouder mevrouw Bij de Vaate: Dat ging over twee jaar geleden en niet over dit geval.  

 

De heer Roefs: Ik sluit me aan bij de sprekers van net.  

 

De voorzitter: Normaal hebben we procedures en leggen we niets tijdens de vakantieperiode ter 

inzage. We hebben het nu wel gedaan. Normaal zou niet op 8 augustus – in de vakantieperiode – 

tot terinzagelegging zijn overgegaan. Het vooroverleg vergt ook tijd. We zitten in een formeel 

traject. Je kunt zaken niet naar voren trekken als je een vooroverleg niet hebt gehad.  

We hebben geconstateerd, dat om te kunnen bouwen een bouwvergunning, gebaseerd op een 

goedgekeurd bestemmingsplan, nodig is. Daar zit de procedurevertraging in. 

 

Zonder hoofdelijke stemming wordt over de ingekomen stukken besloten, zoals is voorgesteld, 

rekening houdend met de gevoerde discussie.  

 

V. Mededelingen  

 

Er zijn geen mededelingen. 

 

VI. Spreekrecht  

 

Van het spreekrecht wordt geen gebruik gemaakt.  

 

VII. Vragenuur  

 

De voorzitter: Voor het vragenuur hebben zich drie sprekers gemeld, de heer Roefs, de heer 

Hermus en mevrouw Droog. Het reglement van orde bepaalt, dat de voorzitter de duur van het 

vragenuur mag bepalen, in relatie met het aantal mensen dat zich heeft aangemeld.  

Als we ervan uitgaan dat iedere vragensteller ongeveer zeven minuten heeft, inclusief het 

antwoord, dan hebben we daarvoor ruim twintig minuten nodig. Het woord is aan de heer Roefs. 

 

De heer Roefs: Mijnheer de Voorzitter. Ik zal rustig praten. Het gaat over Emmelhage. 

Op 11 juni 2003 is in raadscommissie III gesproken over het definitieve stedenbouwkundige plan 

Emmelhage. Diverse fracties hebben daarop gereageerd met opmerkingen. Op 19 augustus 2003 

heeft het college ingestemd met de memorie van antwoord op de vragen en opmerkingen uit de 

commissie.  

Vanuit de fractie van PvdA/GroenLinks is in de commissie opgemerkt, dat het percentage sociale 



woningbouw Emmelhage aan de lage kant zou zijn. In de memorie van antwoord wordt terecht 

gesteld, dat de geplande 50% niet alleen 5% hoger is dan in de Erven, maar ook geheel in lijn met 

de gemeentelijke nota Ruimte voor wonen.  

De memorie van antwoord stelt ook, dat de gebezigde kwalificatie bobo-wijk, ingebracht door 

diezelfde fractie, helaas een misplaatste karikatuur van een wijk is, waar voor iedereen plaats is. 

Wat schetst onze verbazing, dat in het blad Noordoostpolder van 21 augustus 2003 wordt gemeld, 

dat wethouder Mulder in voorzichtige bewoordingen duidelijk wil maken dat er meer sociale 

woningen in Emmelhage moeten komen. Omdat in het blad Noordoostpolder van 21 augustus 

2003 hele stukken vanuit het verslag van 21 juni 2003 worden herhaald, is het ons niet duidelijk 

wat tijdens de persconferentie is gezegd. De vraag die ik heb is: 

- Wat heeft wethouder Mulder tijdens de persconferentie nu precies gezegd en waren zijn 

woorden in lijn met de memorie van antwoord, die drie dagen daarvoor was vastgesteld?  

- Is het college gezwicht voor de misplaatste karikatuur bobo-wijk ofwel: wat is het college nu 

echt van plan in Emmelhage?  

 

Wethouder de heer Mulder: Mijnheer de Voorzitter. Het doet het college veel deugd, dat de 

VVD-fractie – net als het college – erg betrokken is bij de ontwikkelingen in de nieuwbouwwijk 

Emmelhage en dat de VVD-fractie – althans dat is mijn beleving daarbij – de maatschappelijke 

problemen daarbij nauwlettend volgt.  

Het standpunt van het college is voortreffelijk door de heer Roefs verwoord. Aan de 

raadscommissie is tijdens de behandeling van Emmelhage de toezegging gedaan dat het college 

de vragen en reacties zal verwoorden in een memorie van antwoord.  

In reactie 3 in de memorie van antwoord geeft het college een antwoord op het aspect van te 

weinig sociale woningbouw. Het is een volstrekt unaniem collegestandpunt. De collegeleden 

delen de letterlijke tekst. De heer Roefs heeft een passage uit die tekst geciteerd. Die tekst is het 

standpunt van het college. 

Het zal duidelijk zijn, dat het de gewoonte, maar ook de werkwijze van het college is, dat tijdens 

persconferenties standpunten van het college worden toegelicht. Verder worden geen andere 

interpretaties gegeven of nieuwe standpunten toegevoegd, die bezijden het collegestandpunt zijn.  

U mag aannemen, dat alle collegeleden, inclusief de wethouder die u noemt, deze werkwijze 

toepassen.  

Hiermee heb ik de vraag wat door mij is gezegd beantwoord. Wat ik heb gezegd dekt de teksten 

in de memorie van antwoord. 

Wel is het mij opgevallen dat onze plaatselijke journalistiek de raadscommissie goed heeft 

gevolgd en tegen mij zei, dat met name de coalitiepartners in deze raadsperiode – CDA, Politieke 

Unie en  

PvdA/GroenLinks – zich zorgen maken over het maatschappelijk verschijnsel, dat we een grote 

woningnood hebben. Deze woningnood spitst zich toe in de sociale huursector. Men heeft dit 

goed geconstateerd. De heer Wagemaker heeft in de vorige commissievergadering over dit 

onderwerp expliciet laten aantekenen dat de Politieke Unie vastgelegd wil hebben, dat met dit 

maatschappelijk verschijnsel in de sociale huursector, de 15% aan de krappe kant is. De heer 

Wagemaker knikt; ik heb het dus goed begrepen.  

Ik heb er kennis van genomen, dat de plaatselijke journalistiek dit opvallend vond. Men heeft er 

vervolgens een artikel van gemaakt. Het collegestandpunt is hierin verwoord. Het college vaart 

op de koers van de structuurvisie, die het college ervaart als een kaderstellende notitie. Het 

college doet één ding niet. De kaderstellende notitie voor Emmelhage is twee jaar oud. Het 

college sluit niet de ogen voor maatschappelijke realiteiten en maatschappelijke ontwikkelingen. 



Het college sluit ook niet de oren voor maatschappelijke ontwikkelingen. 

In de memorie van antwoord hebben we ook geschreven, dat de grootste verhuurder van sociale 

huurwoningen, de Stichting Mercatus, binnenkort een visiebrief op het bordje van het college 

deponeert, waarbij zij haar visie geeft over de hoeveelheid sociale huurwoningen, zoals zij dit in 

Emmelhage ziet.  

Tegen de achtergrond van wat ik allemaal heb gezegd is het zo, dat een verstandig college van 

burgemeester en wethouders de visiebrief tegen het licht zal houden en daarover een standpunt 

zal bepalen.  

 

De heer Roefs: Mijnheer de Voorzitter. Ik constateer, dat wethouder Mulder zich heeft gehouden 

aan de memorie van antwoord, maar vooruitloopt op een brief, die wij vermoedelijk ook zullen 

zien. Dan zullen we beoordelen in hoeverre een en ander past in het kader dat we voor 

Emmelhage hebben vastgesteld. Ik wil opmerken, dat we in de wijk Bos Wonen* tot 17% sociale 

woningbouw gaan. Het valt allemaal nog wel mee. Het is niet zo, dat de VVD-fractie zegt niets 

met sociale woningbouw van doen te hebben. Het moet in evenwicht zijn, zoals we met elkaar 

hebben afgesproken. 

Het ging mij vooral om de discrepantie die er was tussen het vaststellen op 18 augustus 2003 en 

de uitspraak op 21 augustus 2003. Dat is me helder geworden. 

 

De heer Helmus: Mijnheer de Voorzitter. Wij hebben een vraag over de milieuvergunning van 

Knorpolder. Hoe zit het? Het wordt onduidelijk. Wat zijn de consequenties op dit moment voor 

die bouw? 

 

Wethouder de heer Van Meijel: Mijnheer de Voorzitter. Ik zal proberen in een paar woorden aan 

te geven wat er aan de hand is. De Stichting Rotterdamse Hoek heeft bij de voorzieningenrechter 

gevraagd om het stilleggen van de bouw van de Knorpolder. Dat is rechtsgeldig gebeurd. Op het 

moment dat de bouwaanvraag van de Knorpolder binnenkwam beschikte de heer Straathof over 

een geldige milieuvergunning. Een en ander is in procedure gebracht. Op het verzoek van de 

Stichting Rotterdamse Hoek tot stilleggen van de bouw heeft de voorzieningenrechter vorige 

week uitspraak gedaan. In die situatie heeft hij de gemeente Noordoostpolder in het gelijk 

gesteld. De heer Straathof kan dus doorgaan met de bouw. De voorzieningenrechter heeft 

gemeend tijdens de rechtszaak een en ander te zeggen over de milieuvergunning. Dit komt erop 

neer, dat hij van mening is dat de milieuvergunning per 1 augustus 2003 vervallen moest zijn. In 

de strikt formele zin is het een opmerking; de voorzieningenrechter heeft er geen consequenties 

aan verbonden. Er is overleg geweest tussen de gemeente Noordoostpolder, afdeling Milieu en 

afdeling Bouwkunde, met de provincie. Op dit moment kijkt de provincie – als bevoegd gezag 

voor de milieuvergunning – hoe hiermee moet worden omgegaan. Het is een ingewikkelde 

materie, waarvan de milieuregelgeving een en ander zegt. Over het punt van het al dan niet 

voltooid zijn van de inrichting is veel jurisprudentie. Het is verstandig, dat de provincie hier heel 

goed naar kijkt, omdat het gevoelig ligt. Enerzijds een oproep van de Stichting Rotterdamse 

Hoek, anderzijds de belangen van een ondernemer. Op redelijk korte termijn zal de provincie met 

een standpunt komen. In de formele zin gaat het aan de gemeente Noordoostpolder voorbij, 

omdat de bevoegdheid bij de provincie ligt.  

 

Mevrouw Droog: Mijnheer de Voorzitter. Ik heb een vraag over de recreatieve fietspaden.  

Is het college op de hoogte van de tijdelijke regeling, die er vanuit de provincie Flevoland is, om 

recreatieve fietspaden op te knappen? Zijn de voorwaarden die daarvoor gelden bij u bekend?  



Mijn vraag is of Noordoostpolder daarvoor een aanvraag heeft ingediend. 

 

Wethouder mevrouw Van Gaalen: Mijnheer de Voorzitter.  De regeling en de voorwaarden zijn 

bij ons bekend. Een paar jaar geleden heeft de provincie het voortouw genomen om het 

onderhoud van de doorgaande langeafstandsfietspaden in Flevoland te subsidiëren. Er waren 

nogal wat klachten van de ANWB en de recreatieondernemers. Via EPD heeft de provincie een 

aantal verbetertrajecten kunnen subsidiëren. In onze gemeente kennen we twee 

langeafstandsroutes, de LF20 (Flevoroute) en de LF15 (Boerenlandroute). Deze routes zijn van 

recente datum. Hierover bestaan geen klachten. Daarom was er geen aanleiding daarvoor subsidie 

aan te vragen.  

Overigens heeft de gemeente ongeveer drie jaar geleden wel een aanvraag ingediend bij de 

Stichting Langeafstandsfietspaden. De aanvraag is toen gedaan de Boerenlandroute te verleggen 

naar de Ramsweg; daarvoor is subsidie verkregen. De gemeente Noordoostpolder was de enige 

gemeente in de provincie, die deze subsidie heeft gekregen. 

De fietsvoorzieningen op de verbeterde Ramsdijk zijn enkele weken geleden door Rijkswaterstaat 

aan het waterschap overgedragen. Het valt buiten het gemeentelijke beleid. 

 

Mevrouw Droog: Dat begrijp ik. Wat zijn de consequenties van het overdragen aan het 

waterschap?  

 

Wethouder mevrouw Van Gaalen: Dat heeft niet zo veel consequenties. Het heeft meer te maken 

met de constructie, dat de voorzieningen nu aan de Ramsdijk zijn gelegen. Het heeft niets te 

maken met uw vraag.  

 

Mevrouw Droog: De reden dat ik de vraag stel is, dat wij als CDA-fractie recreatieve fietspaden 

onder de aandacht willen blijven brengen. Fietsen is populair. Wij hopen dat mensen hier met 

veel plezier kunnen blijven fietsen. Ik ben blij dat er aandacht aan is besteed. 

 

VIII. Agendapunten  

 1. BTW-compensatiefonds 

 

Zonder beraadslaging en zonder hoofdelijke stemming besluit de gemeenteraad overeenkomstig 

het voorstel. 

 

 2. Raadsadvies gemeenteraad in verband met zendtijdtoewijzing aan de stichting 

lokale   omroep 

 

Zonder beraadslaging en zonder hoofdelijke stemming besluit de gemeenteraad overeenkomstig 

het voorstel. 

 

 3. Herinrichting St. Hubertusplaats c.a. in Tollebeek 

 

Zonder beraadslaging en zonder hoofdelijke stemming besluit de gemeenteraad overeenkomstig 

het voorstel. 

 

4. Beslissing op bezwaar van de heer J.J. de Visser tegen voorbereidingsbesluit Emmelhage 

 



Zonder beraadslaging en zonder hoofdelijke stemming besluit de gemeenteraad overeenkomstig 

het voorstel. 

 

 5. Actualisatie en digitalisatie van bestemmingsplannen in de gemeente 

Noordoostpolder   (project NOP-DROP) 

 

Zonder beraadslaging en zonder hoofdelijke stemming besluit de gemeenteraad overeenkomstig 

het voorstel. 

 

 6. Vaststelling van het bestemmingsplan "Kraggenburg, partiële herziening 

Voorstraat   34" 

Zonder beraadslaging en zonder hoofdelijke stemming besluit de gemeenteraad overeenkomstig 

het voorstel. 

 

7. Vaststelling van het bestemmingsplan "Landelijk Gebied, partiële herziening 

Erfvergrotingen 2002 

 

De heer Van der Est: Mijnheer de Voorzitter. Hoewel de fractie van PvdA/GroenLinks in de 

commissie positief op dit voorstel heeft gereageerd, willen wij bij dit agendapunt – volgens een 

collega een agendapunt op postzegelformaat – een piepkleine opmerking maken. 

Het lijkt onze fractie gezien de polder en haar ritmiek – de verkaveling, de vaste patronen en 

vaste maatvoering, ook in de bebouwing – zinvol om ook een vaste maatvoering te hanteren. De 

fractie van PvdA/GroenLinks heeft geconstateerd, dat de erfvergrotingen bij dit voorstel van een 

verschillende maatvoering zijn, respectievelijk 132 m, 134 m, 142 m in de breedte. De fractie zou 

graag zien, dat vaste maatvoeringen worden gehanteerd om het ordenend principe van de polder 

niet los te laten en de beeldkwaliteit van de polder niet verder aan te tasten.  

Dit zou was ons betreft kunnen betekenen uitbreiden in de breedte met de maten 100 m, 125 m, 

150 m. Bij de bespreking van het bestemmingsplan Landelijk Gebied zullen we daarop later 

terugkomen. 

 

Wethouder mevrouw Bij de Vaate: Mijnheer de Voorzitter.  Ik heb niet zo veel behoefte hierop in 

te gaan, want ik denk dat de heer Van der Est afsluit met een opmerking, waarover we het echt 

gaan hebben, het  bestemmingsplan Landelijk Gebied. Misschien is het beter de discussie daar te 

doen plaatsvinden. Voor zover mij nu bekend is, zal dit in de oktobervergadering van de 

commissie gebeuren.  

 

Zonder hoofdelijke stemming besluit de gemeenteraad overeenkomstig het voorstel. 

 

 8. Uitvoeringprogramma Gemeentelijk Rioleringsplan 2003-2004 

 

Zonder beraadslaging en zonder hoofdelijke stemming besluit de gemeenteraad overeenkomstig 

het voorstel. 

 

 9. Jaarrekening/-verslag 2002 

 

De heer Van Domburg: Mijnheer de Voorzitter. We hebben kunnen constateren, dat de 

eindcijfers van de beleidsrekening per 31 december 2001 op meerdere momenten afwijken van de 



begincijfers per 1 januari 2002. In eerste instantie dacht ik: collega Roefs, dat kost u een euro. 

De verklaring is echter, dat er onlangs enkele verschuivingen c.q. wijzigingen in de presentatie 

van de jaarrekening hebben plaatsgevonden. Jammer genoeg ontbrak een toelichting daaromtrent 

geheel. We mogen er wel vanuit gaan, dat in het vervolg de nu vast te stellen cijfers onveranderd 

worden gehanteerd.  

Met betrekking tot de ongeveer 64.000 ontbrekende aandelen Bank Nederlandse Gemeenten – ze 

zijn in een ander jasje gestopt, d.w.z. ze zijn omgezet en aangepast aan de euro – ware het aan te 

bevelen dat het rendement van deze aandelen in een toelichting was verwoord. Wetende dat 2002 

in het algemeen een flinke koersdaling teweegbracht, zou het ons zeer aangenaam zijn geweest.  

 

De heer Voorberg: Mijnheer de Voorzitter. Het lijkt goed, dat ik namens de commissie van 

onderzoek, die de rekening heeft bekeken, de verklaring voorlees, zodat de voltallige 

gemeenteraad hiervan kennis kan nemen en er achter kan gaan staan. 

De commissie was een illuster gezelschap, bestaande uit de leden van commissie I, de wethouder 

financiën, de accountant en een aantal financiële deskundigen van de bestuursdienst. 

Wij hebben in ons midden ook de opmerking van de heer Van Domburg aangehoord. De 

beantwoording heeft inmiddels plaatsgevonden. U moet het zo zien, dat de opmerkingen in 

overweging zijn genomen, maar dat ze niet doorslaggevend waren voor de af te geven verklaring.  

De verklaring luidt aldus:  

De commissie van onderzoek van de gemeenterekening 2002, in vergadering bijeen op 11 

augustus 2003; 

gelet op het ontwerpraadsbesluit van de gemeenteraad van 8 juli 2003;  

gelezen de door het collegebesluit van het college van burgemeester en wethouders op 23 juni 

2003 aangeboden beleidsrekening over het dienstjaar 2002; 

gelezen het rapport aangaande de controle jaarrekening 2002, gedateerd 25 juni 2003, uitgebracht 

door Deloitte & Touche accountants te Amersfoort; 

gehoord de mondelinge toelichting van de heer M. Bauer* van Deloitte & Touche accountants; 

gehoord de gezamenlijke beraadslagingen op 11 augustus 2003; 

 

besluit de gemeenteraad in overweging te geven het voorstel van het college van burgemeester en 

wethouders d.d. 8 juli 2003 nr. 92751 over te nemen en tot vaststelling van de beleidsrekening 

over het dienstjaar 2002 over te gaan.  

 

Wethouder mevrouw Bij de Vaate: Mijnheer de Voorzitter. Het doet het college genoegen om de 

verklaring, die de heer Voorberg heeft voorgelezen, te kunnen vernemen. Het was mij in ieder 

geval een genoegen om met de commissie de rekening te bekijken en op dat moment en later 

schriftelijk de vragen zo goed mogelijk te beantwoorden. We zijn blij, dat we kunnen constateren 

dat de rekening 2002 door de gemeenteraad wordt goedbevonden en daarmee kan worden 

afgesloten. 

 

De heer Bakker: De wethouder gaat niet in op het verzoek van de Politieke Unie. Ik wil hierover 

in tweede termijn een opmerking maken. Ik denk niet, dat het verstandig is dat het college de 

suggestie van de Politieke Unie overneemt, omdat wettelijke maatregelen, aanwijzingen van 

buiten of belangen van binnen het nodig kunnen maken, dat de rekening anders wordt opgezet 

dan het jaar daarvoor. Als wij de suggestie van de Politieke Unie overnemen kan dit niet. Dat lijkt 

niet verstandig. We moeten ook in bestuurlijke zin – ook financieel bestuurlijk – flexibel kunnen 

blijven opereren. Dat vergelijkingen tussen verschillende jaren – en soms tussen de begroting en 



de rekening – soms wat lastig is, zij zo, maar onze deskundigheid moet zodanig zijn dat we daar 

doorheen kunnen kijken, zij het dat de informatie van het college dan wel volledig moet zijn. 

 

De heer Roefs: Heeft volgens de heer Bakker de heer Van Domburg de euro nu wel of niet 

verdiend?  

 

De heer Bakker: U maakt mij nu ineens jury. U heeft gezegd, dat het om rekenfouten gaat. Dit is 

geen rekenfout. Het lijkt me dus niet dat de euro aan de heer Van Domburg toekomt. Als u vindt, 

dat de heer Van Domburg, om welke reden ook, een euro heeft verdient, dan moet u hem die 

absoluut geven.  

 

Wethouder mevrouw Bij de Vaate: De heer Bakker stelt terecht dat we zaken niet anders zullen 

opschrijven dan volgens de regels. Ik heb ook geluisterd naar hetgeen de heer Van Domburg over 

de aandelen zei. Als het nuttig en nodig is kunnen we het altijd doen. Wel is het zo, dat je in het 

ene jaar misschien denkt dat je veel geld in aandelen hebt en je volgend jaar achter de oren moet 

krabben. De accountant heeft al toegezegd hieraan enige aandacht te besteden in de komende 

begroting en rekening. 

 

Zonder hoofdelijke stemming besluit de gemeenteraad overeenkomstig het voorstel. 

 

 10. Vaststellen kosten openbaar basisonderwijs over het tijdvak 1 januari 2001 tot en 

met   31 december 2002. II Vaststelling vijfjaarlijkse afrekening over het tijdvak 1 

januari   2001 tot en met 31 december 2002. 

 

Zonder beraadslaging en zonder hoofdelijke stemming besluit de gemeenteraad overeenkomstig 

het voorstel. 

 

 11. Exploitatieopzet De Munt 2 fase 1 

 

De heer Sanders: Mijnheer de Voorzitter. Een nieuw stuk mooi aangelegd bedrijventerrein ligt 

klaar, De Munt 2 fase I. We moeten hard aan het werk om dit bedrijvenpark aan de man c.q. 

vrouw te brengen. Zeker nu sprake is van een economische recessie moet er hard aan worden 

getrokken. Het college st 

telt voor een opslag van € 2,00 per m² te hanteren voor herstructurering van bedrijventerreinen en 

acquisitiedoeleinden. Over de aanwending van dit fonds dient nog nadere besluitvorming plaats 

te vinden, zo lees ik in het voorstel. 

De CDA-fractie pleit er 慮牤歵敫 

nadrukkelijk voor om niet op acquisitie te korten. Wij gaan akkoord met het voorstel. 

 

 

De heer Van Diepen: Mijnheer de Voorzitter. De Politieke Unie is het eens met de CDA-fractie, 

dat het industrieterrein er als een plaatje bij ligt. Naar ons idee is sprake van een acceptabele 

grondprijs. We zijn ook zeer benieuwd hoe het staat met de vraag naar de bouwgrond. Wat heeft 

de gemeente reeds aan acquisitie gedaan? Wat wil de gemeente nog doen. De Politieke Unie 

heeft er in eerdere vergaderingen al duidelijk voor gepleit: wanneer komt er een bord dat het 

terrein beschikbaar is. We horen graag wanneer dit werkelijkheid zal worden.  

 



Mevrouw Geluk: Mijnheer de Voorzitter. Er is meer dan een jaar nodig geweest om het voorstel 

te herschrijven. In juni 2002 hadden we het in de commissie al op de agenda. Onder andere 

negatieve regelgeving en bemoeizucht van de provincie hebben ons parten gespeeld. Bij de 

provincie zijn kennelijk Lelystad en Almere de norm.  

We zijn blij met het voorstel, zoals het er nu ligt en met de creatieve inzet om te proberen de 

subsidie in de vorm van de EPD-gelden binnen te halen. We maken ons zorgen, net als anderen, 

over de hoge vierkantemeterprijs. Alles wat mooi is heeft zijn prijs. Overigens, de 

vierkantemeterprijs is iets lager uitgekomen dan een jaar geleden. Uiteraard maken we ons ook 

zorgen over de afwachtende houding van veel bedrijven nu de economische recessie toeslaat. Of 

dit effect zal hebben op het aankopen van percelen is niet duidelijk. Heeft u kans gezien om de 

belangstelling, die er een jaar geleden was, vast te houden? Heeft u al iets verkocht?  

Onze boodschap is eigenlijk: ga snel aan de slag. De rentewekker tikt iedere dag door en heeft 

een heel jaar doorgetikt. Dat heeft ons veel geld gekost. Als ik aansluit bij wat is gezegd: wij 

gaan er uiteraard vanuit, dat niet op de acquisitie zal worden gekort. De CDA-fractie heeft in de 

commissie gevraagd werkgelegenheid naar deze gemeente te halen. Bedrijven die veel 

werkgelegenheid geven zouden voorrang moeten krijgen met eventueel een lagere grondprijs. 

Het staat in feite haaks op uw voorstel. Als u zegt, dat kantoren meer moeten betalen dan andere 

bedrijven, dan klopt het niet met het streven naar het binnenhalen van werkgelegenheid.  

Zo snel mogelijk aan de slag om daar een zo mooi mogelijk terrein te maken.  

 

Wethouder de heer Mulder: Mijnheer de Voorzitter. Als ik het goed inschat, dan is uit de raad een 

aantal reacties gekomen, dat voor een deel binnen het college, bij grondzaken, horen. Collega 

Van Meijel heeft misschien behoefte om daarop te reageren. Ik heb de indruk, dat over het 

beleidsterrein, dat collega Van Meijel binnen het college behartigt, door de raad een aantal 

opmerkingen is gemaakt. 

Het college is het niet eens met de laatste opmerking van mevrouw Geluk. Het zijn geen hoge 

vierkantemeterprijzen. De prijzen zijn marktconform. Ik geloof er niets van, dat de 

vierkantemeterprijs de bepalende factor is voor bedrijfsvestiging. Wel moet ik toegeven, dat de 

heer Van Meijel daarvoor meer heeft doorgeleerd dan ik.  

Ook in voorgaande raadsperioden hebben we erop getamboerd: of we grond voor niets 

weggaven, voor ƒ 11,00 in het glastuinbouwgebied of voor ƒ 44,00. Het heeft nooit tot een 

geweldige impuls geleid.  

 

Mevrouw Geluk: We hebben het nu over een bedrijventerrein.  

 

Wethouder de heer Mulder: Ja, ik denk dat de voorbeelden die ik gebruik relevant zijn. Uw 

suggereert dat de vierkantemetergrondprijs de bepalende factor is om zich hier te vestigen. 

 

Mevrouw Geluk: Ik heb niet gezegd, dat de grondprijs te hoog is. In het collegevoorstel stelt u, 

dat het een duur plan is. Het is door allerlei redenen duur geworden. Als u zelf zegt, dat er een 

hoge vierkantemeterprijs is, dan mogen wij het niet herhalen? Het is exclusief voor het college?  

 

Wethouder de heer Mulder: Ter wille van de tijd zal ik er niet op ingaan. Ik ben het wel met 

mevrouw Geluk eens. In eerste termijn zei ze iets anders.  

Het college is van mening, dat we de onrendabele top moeten wegwerken. Fondsopslagen hebben 

we in de exploitatierekening meegenomen. We zijn er heel zuinig op, zowel het verkeersplan als 

de fondsvorming voor acquisitie en herstructurering voor bedrijventerreinen en het 



wegenonderhoud. We hebben 6.05 fondsopslagen per m² in de exploitatieopzet zitten. Wij gaan 

ervan uit, dat het provinciale bestuur en andere subsidiegevers wel erg onverstandig zouden 

handelen door ons de subsidie niet te geven. We hebben er alle vertrouwen in. Het college is op 

de drie fronten van mening, dat de bestemmingen van zowel van het verkeersplan, als de 

acquisitie en het wegenonderhoud in tact moeten blijven. Het is niet verstandig daartussen een 

wig te drijven, waarbij de een hogere prioriteit heeft dan de ander. Het college wil ze alledrie.  

 

Wethouder de heer Van Meijel: Mijnheer de Voorzitter. Ik kan de heer Van Diepen geruststellen: 

het bord komt. Wat bedrijven betreft is er inderdaad het laatste jaar een aantal afgevallen. 

Driekwart van de bedrijven op de lijst heeft onlangs bevestigd dat ze nog belangstelling hebben. 

De bedrijven die zijn afgevallen betreffen een enkel bedrijf, dat een andere oplossing heeft 

gevonden en andere bedrijven, die gezien het economische klimaat rustig aan willen doen. 

Daarmee heb ik gelijk iets over de belangstelling gezegd. Nu de exploitatie wordt vastgesteld 

kunnen we concretere actie ondernemen. Het is zo, dat de afdeling Economische Zaken vrij 

regelmatig contact heeft met allerlei bedrijven. We hebben in de Noordoostpolder kunnen lezen 

hoe daarmee wordt omgegaan.  

Dan wil ik nog iets zeggen over acquisitie en herstructurering. Vanuit Economische zaken zijn 

we binnen de adviescommissie bezig om te komen tot een acquisitiebeleid. Op het moment, dat 

wij daarvoor voorstellen en een nadere uitwerking hebben, komen we daarmee terug in de 

commissie of de raad. We kunnen er dan over spreken. Het zijn belangrijke onderdelen.  

 

De heer Van Diepen: Mijnheer de Voorzitter. Mag ik nog een suggestie doen? We hebben een 

nieuwe website. Ik wil het voorstel doen de website te actualiseren, zodat we van start kunnen 

gaan. 

 

Wethouder de heer Van Meijel: Als de heer Van Diepen de laatste paar weken de website heeft 

gezien, dan is het hem zeker opgevallen dat het deel van Economische zaken is uitgebreid met 

veel actuele informatie.  

 

De heer Van Steen: U moet het onderdeel van De Munt 2 aanpassen. 

 

Wethouder de heer Van Meijel: We stellen de exploitatie nu pas vast. Dit hadden we nog niet op 

de website kunnen zetten. 

 

De heer Van Steen: De heer Van Diepen doet de suggestie die zo snel mogelijk te wijzigen. 

 

Wethouder de heer Van Meijel: We nemen dat mee. 

 

Zonder hoofdelijke stemming besluit de gemeenteraad overeenkomstig het voorstel. 

 

De voorzitter: Ik stel voor dat we nu pauzeren. Ik schors de vergadering.  

 

Schorsing 

 

De voorzitter:Ik heropen de vergadering.  

 

 12. Inrichting 60km-gebieden 



 

De voorzitter: In het voorstel staat, dat een voorbehoud is gemaakt door CDA en VVD. Ik geef 

allereerst het CDA het woord. Omdat het een onderwerp waarover meerdere fracties het woord 

willen voeren, wil ik u aanraden uw bijdrage per fractie te stellen op drie, vier minuten. Met 

enige bondigheid moet het kunnen lukken. Het zijn streefcijfers.  

 

De heer Hermus: Mijnheer de Voorzitter. De CDA-fractie is blij met de aandacht voor 

verkeersveiligheid en het terugdringen van het sluipverkeer. maar we voorzien ook een aantal 

problemen.  

Ten eerste zien we problemen bij het aanleggen van de trekkersluis. De wethouder heeft in de 

commissievergadering toegezegd, dat de landbouwmachines ongestoord moeten kunnen 

doorgaan. Kunt u dat waar maken? Kom er in de commissie anders maar op terug. Wat zijn de 

gevolgen voor Ens? Wat gaat u doen aan de problemen in Ens, op de baan zoals door de 

dorpsvoorzitter is geschetst? Is de nulmeting al uitgevoerd en worden de metingen elk kwartaal 

herhaald en geëvalueerd op beide plaatsen? Als u nog een suggestie wilt voor een alternatief voor 

de trekkersluis: er is in Zeewolde een proef met spitsafsluiting. 

Ten tweede hebben wij grote problemen met het instellen van 60 km/uur op de zijwegen van drie 

deeltrajecten. Het inrichten van 60km-gebieden komt voort uit klachten van bewoners over de 

hoge snelheden en het sluipverkeer. Deze zijwegen zijn geen sluiproutes en worden niet als 60 

km uitgevoerd. 

Slechts een 60km-bord geeft schijnveiligheid, je moet weten waar je aan toe bent. Andere 

gemeenten pakken ook alleen de route die gevaarlijk is voor verschillende soorten verkeer. De 

wethouder heeft in de commissie aangegeven hoe duidelijk wordt gemaakt dat het om 60km-

gebieden gaat. De stoffering is in het voorstel opgenomen met behulp van het concept van 

Duurzaam Veilig.  

Daar horen borden en plateaus bij en nog meer zaken. Op de zijwegen plaatst u alleen een bord. 

Ook de kruisingen hebben geen verdere inrichting, bijvoorbeeld Hertenpad/Hertenweg.  

In het collegestuk staat iets dat ik niet begrijp. Het is niet de bedoeling dat door maatregelen op 

de probleemroutes het verkeer gebruik gaat maken van andere wegen. En u praat over 

sluipverkeer en een tractorsluis. Over het punt van de 60km-zone op de zijwegen overwegen wij 

bij onvoldoende toezeggingen van het college een amendement in te dienen. Gaarne vernemen 

we van de andere partijen hoe zij tegen de zaken aankijken.  

 

De heer Roefs: Mijnheer de Voorzitter. Statistieken geven aan, dat Noordoostpolder een relatief 

hoog aantal verkeersslachtoffers kent. Al jaren is de verkeersveiligheid in het buitengebied 

onderwerp van discussie. Bij de eerste bijeenkomsten over Duurzaam Veilig in Luttelgeest, werd 

al direct een aantal belangrijke oorzaken aangegeven. Zie de Noordoostpolder van 26 maart 

1998: hoge snelheden, veel landbouwverkeer, modder, slechte bermen. Wethouder Becker 

merkte daarbij overigens op, dat uit onderzoek was gebleken, dat vooral aanwonenden met te 

hoge snelheid rijden. Dezelfde aanwonenden waren echter duidelijk in de oplossing voor de 

Oostrand: een fietspad.  

Bij de inspraakrondes over het provinciaal verkeers- en vervoerplan bleek, ik citeer weer 

wethouder Becker: "Uit alle inspraakavonden is gebleken, dat er absoluut geen draagvlak is voor 

het aanbrengen van drempels en plateaus. De aanwezigen die lieten weten geen enkele prijs te 

stellen op snelheidsremmende maatregelen kregen luid applaus." Aan het eind van de vorige 

raadsperiode werd desondanks besloten, op basis van het PVVP een Duurzaam Veilig plan uit te 

werken. Bij die besluitvorming heeft de VVD aangegeven twijfels de hebben bij de panacee van 



de 60 km in het buitengebied. Verkeersveiligheid is een ernstig en structureel probleem in 

Noordoostpolder en verdient alle aandacht. Aan schijnveiligheid hebben we dus niets. Het is dan 

ook uit die overtuiging en de zojuist gememoreerde geschiedenis, dat wij als fractie in de 

raadscommissie een aantal kritische kanttekeningen hebben geplaatst. Ik wil ze nog kort 

doorlopen: 

a. het interactieve proces; wij vinden dat er te veel aansturing is geweest op de invoering van 60 

km per uur, met het weinig bespreken van alternatieven. In Nagele bleek zelfs een ruime 

meerderheid van de bewoners tegen te zijn. De VVD-fractie houdt haar twijfels over het 

draagvlak. 

b. tractorsluis; het college onderschat de economische betekenis van een goede bereikbaarheid 

van bedrijven en bewoners. Dit geldt ook de nadelige effecten, zoals de heer Hermus al aangaf 

voor het dorp Ens, met name de Baan. Het is een ernstig nadeel. Een combinatie van zachte 

bermen en snelheid, als oorzaak van eenzijdige ongevallen is niet in beeld. Zie recente uitspraken 

van politiewoordvoerder Evert Onink. De aanrijtijden van ambulances, brandweer, Mobimax, 

door accumulatie van verkeersremmende maatregelen, zoals drempels en plateaus, staan steeds 

verder onder druk. Zaken die al in 1997 duidelijk speelden.  

De effectieve handhaving van 80 km/uur als nuttig alternatief, in ieder geval volgens de 

korpschef vandaag nog eens gememoreerd – 20% van de bewoners hecht aan handhaving – is 

niet in beeld gebracht c.q. er is geen samenhang met beleid. Een duurzaam veilige oplossing door 

middel van focussen op aanleg van fietspaden is niet in beeld. Het is geen goedkope oplossing, 

maar wel een duurzame.  

Op grond van het bovenstaande blijft de VVD-fractie tegen de knip in de Zwartemeerweg door 

middel van een tractorsluis en blijft zij ook tegen de invoering va 60 km per uur in de aangegeven 

deelgebieden.  

Wij willen daarentegen meer aandacht voor handhaving, bermversterking, aanleg van fietspaden. 

Wij hebben een voorbehoud gemaakt ten aanzien van drempels en plateaus. Uit de analyse van 

politieberichten, door de werkgroep Beter Veilig, blijkt dat naast de eerdergenoemde oorzaken 

ook ongelukken plaatsvinden door voorrangsfouten op kruispunten. Drempels en plateaus kunnen 

wellicht een goede rol spelen bij een veilige verkeersafwikkeling op de kruisingen, maar in onze 

visie moet de uitvoering dan zodanig zijn dat de nu wettelijke snelheid van 80 km/uur haalbaar 

blijft. Wellicht is deze optie bespreekbaar voor het college en kunnen we ons voorbehoud 

intrekken.  

 

De heer Tuinenga: Mijnheer de Voorzitter. Wij vinden de veiligheid in het buitengebied zeer 

belangrijk. We hebben een aantal vragen over dit plan. Is er een nulmeting gedaan? Er wordt na 

een jaar geëvalueerd. Hoe gaat dat en hoe gaan we verder? In het besluit lees ik, dat in het gehele 

buitengebied, na de evaluatie, een 60 km/uur regime wordt ingesteld. Er moet op de evaluatie 

worden gewacht om te bepalen wat verder gaat gebeuren. Het kan nog alle kanten op. Wij hebben 

wat problemen met dit punt. 

 

De heer Voorberg: Mijnheer de Voorzitter. Wij hebben ons uitgangspunt gekozen voor dit 

voorstel in de categorisering van het wegennet, zoals dit in het provinciale verkeers- en 

vervoerplan is omschreven, alsmede het landelijke beleid in het kader van Duurzaam Veilig. 

Twee jaar geleden hebben we een soort voorrapport gekregen, dat nu enigszins is gewijzigd.  

Als we daarvan uitgaan, dan is het zo dat niet de ringwegen en de snelwegen, maar verder vrijwel 

alle overige wegen, erftoegangswegen zijn. Je komt erop dat het een normaal regime is. Het is 

rijks- en provinciaal beleid: 60 km. 



Eigenlijk zitten we in de trend van het rijks- en het provinciaal beleid. Het is beleid, dat is 

onderbouwd op basis van landelijk onderzoek.  

We denken dat wat in het voorstel staat goed is voor deze gebieden. We hebben geconstateerd, 

dat niet alleen op de Oostrandweg , Karel Doormanweg, Kadoelenweg e.d., maatregelen worden 

genomen, maar ook op sommige dwarswegen die daarop aansluiten. In bijvoorbeeld het 

fruitteeltgebied is een aantal wegen van punaises voorzien. Je ziet op de aansluitende 

dwarswegen iets ontstaan, dat duidelijk aangeeft: hier is het niet alleen een kwestie van het 

neerzetten van een bord; er wordt ook nog iets aan snelheidsremmende middelen aangebracht. 

Gezien het feit, dat het erftoegangswegen zijn, moet worden geprobeerd de sluiproutes te 

knippen. Het zijn goede maatregelen. Daarom moet de 60 km/uur van toepassing worden 

verklaard, ook op de dwarswegen. Daarmee breng je de rijsnelheid omlaag. 

In de commissie heb ik de wethouder gevraagd naar het overleg met de politie over de 

handhaving. Daarop heb ik een goed antwoord gekregen. Het is nu een kwestie: wordt het ook 

door de politie uitgevoerd.  

Naar mijn mening is het voor de polderwegen goed als de rijsnelheid omlaag wordt gebracht. Dat 

zal door een wettelijke limiet moeten gebeuren; dus de 60 km/uur. Het is goed voor de veiligheid 

op de wegen. 

Echter, we weten nog niet alles. Het voorstel heeft nog een aantal onzekerheden. Daarover 

hebben we in de commissie gesproken. We weten nog niet precies hoe de tractorsluizen moeten. 

Ook weten we het effect niet. We stellen daarom voor na een jaar te evalueren en de zaak echt 

objectief te bekijken ten opzichte van de nulsituatie nu. Dat is een voorwaarde, die zonder meer 

moet worden gesteld.  

Het lijkt ons goed, dat er overleg is met de omwonenden, ook voor de nu nog te nemen 

maatregelen, zoals tractorsluizen. Als nu wordt gezegd, dat op de dwarswegen, Oostrandweg e.d. 

60 km/uur wordt ingesteld, dan is het wel leuk, maar het uitwegenbeleid moet dan ook wat vrijer 

zijn. In het verleden was het nogal eens krap. Een tweede uitrit werd als moeilijk beoordeeld. Er 

waren allerlei theorieën over verkeersveiligheid en doorgaand verkeer. Het is onzin, als je er 60 

km/uur op loslaat en je zegt dat het een erftoegangsweg is. Daar staat tegenover dat we vrijer 

moeten omgaan met de uitwegen. Dat kan ook. We gaan niet mee met het amendement van het 

CDA noch met het voorbehoud van de VVD.  

In het derde punt van uw voorstel zegt u: vooralsnog niet het uitgangspunt hanteren dat op 

termijn voor het gehele buitengebied een 60km-regime wordt ingesteld. Daarover kan nu 

inderdaad niet worden beslist, maar als we straks een uitzondering zijn in Nederland, waarbij dit 

niet gebeurt, dan denk ik dat er nog andere dingen aan de orde zullen komen. We moeten gelijk 

lopen met andere gemeenten, omdat het verkeersgedrag anders aanleiding tot onduidelijkheid 

geeft. 

 

De heer Reijenga: Waarom steunt u dan niet het CDA-voorstel? Als dit waar wordt, dan wordt 

een groot deel van de polder 60km-gebied. We sluiten dan absoluut niet aan bij andere 

gemeenten op het oude land. We zijn dan al een uitzondering. 

 

De heer Voorberg: Nee, dit beleid is voor een deel voorgenomen beleid. Het is wel landelijk 

beleid. Als u denkt dat dit niet op het oude land wordt nagevolgd, maar alleen hier, dan is het een 

vergissing. Ook andere gemeenten voeren het uit.  

 

De heer Hermus: Voor zover ik in omliggende gebieden weet, zijn de zijwegen van de trajecten 

niet allemaal in 60 km/uur uitgevoerd en van borden voorzien.  



 

De heer Voorberg: Ik baseer me op het feit, dat dit landelijk beleid is. Als we spreken over 

erftoegangswegen gaat het niet over 80km-wegen. We doen dat ook in de bebouwde kom niet. Je 

moet ook kijken wat je in de bebouwde kom doet; daar breng je de rijsnelheden ook laag om de 

veiligheid te verhogen. Dat doe je hier ook met de 60km-wegen.  

 

De heer Hermus: De wegen zijn niet als 60km-wegen uitgevoerd. De kruisingen worden niet 

veranderd. Ik begrijp niet waarom daar een 60km-regime moet worden ingevoerd. Het geeft geen 

duidelijkheid. 

 

De heer Voorberg: Sommige wegen hebben een verhardingsbreedte van nog geen drie meter. Dat 

was goed voor paard en wagen van voor de oorlog. We hebben die breedte niet aangepast. De 

wegen zijn er niet voor om 80 km/uur te rijden. 

 

De heer Van der Est: Mijnheer Hermus, mag ik ook reageren op de argumenten die u aanvoert? 

In de commissie is er uitvoerig bij stil gestaan en heeft de wethouder een aantal antwoorden 

gegeven. Zijn de antwoorden niet zodanig voldoende geweest, dat u daarmee tevreden bent?  

Als ik de argumenten op een rij zet – categorisering van wegen, zelfde regime van wegen, 

duidelijke en eenduidige richting, de aanpak van specifieke deelgebieden, enz. – zijn dan de 

argumenten van de wethouder niet zo dat u tevreden bent, reden om het amendement in te 

trekken.  

 

De heer Hermus: Ik zie het nut van de beweringen om het 60km-regime daarop los te laten niet, 

terwijl je anderzijds geen maatregelen treft. Er wordt geen beleid op gemaakt, behalve een paar 

borden.  

 

De heer Van Steen: Hoe wilt u de wegen aanpassen, ik noem maar de Neushoornweg, de 

Zwijnsweg, tussen de Zuiderringweg en de Zwartemeerweg. Er is geen enkele kruising; het is een 

rechte weg vanaf de 60km-weg.  

 

De heer Hermus: Kent u de situatie rond Hertenweg/Hertenpad?  

 

De heer Van Steen: Heel goed. 

 

De heer Hermus: Dat dacht ik al. Daarom probeer ik die weg maar eens in te slaan. Het is een T-

kruising. Daar gebeurt niets. Geeft het duidelijkheid?  

 

De heer Van Steen: Er gebeurt niets, maar in verhouding wordt daar niet zo hard gereden. Het 

gaat vooral om de Zwartemeerweg. Wij zijn het eens met het voorstel. De zijwegen moeten 

meelopen in het 60km-regime. Na een jaar gaan we evalueren. Mocht blijken dat het helemaal 

niet werkt of dat het niets toevoegt, dan kun je dan de discussie aangaan. Het lijkt ons prematuur 

dit in eerste instantie eruit te halen.  

 

De heer Van der Est: Ik reageerde even op de heer Hermus. De fractie van PvdA/GroenLinks is 

van mening, dat op dit voorstel van het college het label "attent en behoorlijk bestuur" kan 

worden geplakt. 

Waarom plakken we dat erop? Immers, het college heeft signalen uit de samenleving opgepakt. 



Verkeersonveiligheid. In 2001 en begin 2002 is de raadscommissie bij elkaar geweest en is op de 

hoogte gebracht van het plan van aanpak. Dat is behoorlijk bestuur. 

Voor het plan van aanpak is draagvlak bij de bevolking gezocht door middel van 

inspraakavonden en workshops. Het is een proef, die met bewoners en de raad wordt 

geëvalueerd. Kortom, in onze ogen zijn door het college alle stappen gezet die van goede 

bestuurders mogen worden verwacht. 

Veiligheid wordt niet alleen bereikt door handhaving van bestaande regels, maar ook door 

weloverwogen nieuwe maatregelen. Duurzaam veilig maatregelen, zoals in dit collegevoorstel.  

Ik schaar me niet achter het amendement van het CDA. Dit geldt ook voor het voorbehoud van de 

VVD. 

Wel hebben we een vraag over de tekst in het voorstel. Op bladzijde 2 – ik denk dat het een 

misverstand is, want anders zou het dorp Tollebeek in ernstige moeilijkheden komen – is 

vermeld: Vanuit de bewoners is later de voorkeur gekomen voor een inrijverbod voor alle 

motorvoertuigen. Deze wijziging zal worden meegenomen bij de uitvoering van de maatregelen 

in deelgebied III.  

Elders is vermeld: Wel wordt voorgesteld voor de Karel Doormanweg een inrijverbod voor 

vrachtverkeer met uitzondering van bestemmingsverkeer in te stellen.  

Is de in het eerste citaat vermelde wijziging niet meegenomen? Daar gaat het om alle 

motorvoertuigen op meer dan twee wielen. Of rijdt er in Tollebeek alleen maar vrachtverkeer?  

 

Wethouder de heer Ritsema: Mijnheer de Voorzitter. Er zijn diverse opmerkingen gemaakt. Een 

redelijke herhaling van de discussie in de raadscommissie. Terecht verwijst de heer Van der Est 

daarnaar.  

Mij valt op, dat de heer Hermus begint met de opmerking blij te zijn, dat het college aandacht 

heeft voor de verkeersveiligheid. Daarmee kan hij terecht blij zijn, ook gelet op de procedure 

zoals de heer Van der Est net heeft geschetst. Het komt niet zo maar uit de lucht vallen. We zijn 

in 2001 op signalen vanuit deze gebieden begonnen met een plan van aanpak.  

Wat nu aan de raad wordt voorgelegd is niet meer en niet minder dan de uitkomst daarvan in 

goed overleg met bewoners en omwonenden. Het waren er niet maar een stuk of vijf.  

We hebben een aantal avonden gehad, waarbij naar mijn ruwe schatting 200 tot 250 mensen 

hebben ontmoet. Je kunt dan zeggen, dat je een redelijk beeld hebt van wat bij de 

directbetrokkenen langs deze routes leeft. 

Ik ben het absoluut niet eens met degenen die zeggen – zoals de heer Roefs – dat wij op die 

avonden hebben gestuurd. Wat hebben wij gedaan? In het kader van de maatregelen, die 

beschikbaar zijn in het kader van Duurzaam veilig, hebben we de maatregelen, varianten aan de 

bewoners voorgelegd. Vervolgens hebben we bewoners in werkgroepen met elkaar laten 

klankborden: waar gaat uw keuze in uw gebied naar uit? De uitkomsten daarvan liggen voor in 

een voorstel aan de raad. 

 

De heer Roefs: Mag ik hier iets over zeggen? Er is een rapport van BVA van oktober 2001. 

Daarin wordt uitgelegd, par. 2.3.3., hoe moeilijk het is in het buitengebied de categorisering te 

maken. De heer Voorberg zegt nogal gemakkelijk, dat het is zoals het is. Zo is het niet 

.Uitgebreid wordt uitgelegd hoe moeilijk het is en dat er goed naar moet worden gekeken, naar 

details. Omdat het zo moeilijk is en zo lang duurt, is ervoor gekozen het PVVP te volgen. De 

provincie heeft gezegd: op wegen die wij onder beheer hebben, moet je flink kunnen rijden. De 

wegen van de gemeente zijn erftoegangswegen. Er zijn twee keuzen. 

 



Wethouder de heer Ritsema: De categorisering van wegen, zoals we die in deze gemeente en in 

dit voorstel aan u voorleggen, is niets meer en niets minder dan wat we landelijk ook doen: drie 

categorieën:  

- stroomwegen; dit zijn de autosnelwegen en de 100km-wegen 

- gebiedsontsluitingswegen; in ons land zijn dat overwegend de provinciale wegen 

- de erftoegangswegen: die wegen om bij bewoners in het buitengebied te komen.  

Het is niet een willekeurige categorisering binnen Flevoland, ook niet een willekeurige binnen 

Noordoostpolder. Het is een landelijke categorisering. 

 

De heer Roefs: Dat is juist, hoewel er meer categorieën erftoegangswegen zijn. Het gaat om de 

keuze die je doet en welke wegen je daarvoor kiest. Daarover kun je discussiëren. 

Toen we in 1998 in Luttelgeest begonnen, kwam met dezelfde problematiek van de burgers een 

heel andere reactie. Uit die tegenspraak en de tegenstelling tussen wat toen gebeurde en wat nu 

gebeurt – en die wethouder Becker toen verwoordde – is mijn conclusie, dat het huidige proces 

heel specifiek in een bepaalde richting is gestuurd. Ik zat erbij om aan te horen hoe het ging. Er 

zijn vragen gesteld over de specifieke aansturing. Ik neem het u niet kwalijk, maar het gebeurde 

wel onder uw verantwoordelijkheid. Het is dan logisch, dat mensen die niet verkeerskundig zijn 

onderlegd, volgen wat daar wordt uitgelegd.  

Ik constateer een tegenstelling tussen wat in de vorige raadsperiode is gebeurd en wat nu gebeurt. 

 

De heer Bakker: Kan het ook niet zo zijn, dat het vier jaar ontwikkeling bij de burger heeft? Ook 

de verkeersveiligheid is in de afgelopen vier jaar veranderd.  

 

Wethouder de heer Ritsema: Wat de heer Bakker zegt, wil ik ook zeggen. Vier jaar heeft ook bij 

bewoners tot andere inzichten geleid. Afgezien daarvan, als je praat over het inrichten in het 

kader van Duurzaam veilig, het gebied verkeersveiliger maken, dan beschikken we over een 

aantal maatregelen. Die maatregelen zijn in het kader van Duurzaam veilig aan de bewoners 

voorgelegd. Ik daag de heer Roefs uit met andere varianten te komen, die hetzelfde resultaat 

zouden hebben als we nu voorstellen. 

In het kader van Duurzaam veilig hebben we geen andere maatregelen dan het inrichten tot 

60km-gebied, met alles wat daarbij hoort als plateaus, met name bij kruisingen. Het is goed de 

snelheden daar extra te verlagen. Overigens is het voor een deel, bijvoorbeeld in de 

Zuiderringweg, al gebeurd. Als je de Zuiderringweg nadert word je via een verhoging 

automatisch gedwongen om bijna stapvoets het kruispunt te naderen.  

We kunnen er nog lang over praten, maar dit zijn de mogelijkheden die we in het kader 

Duurzaam veilig hebben. Daarbinnen hebben we met elkaar de keuzen gemaakt, in goed overleg 

met de bevolking.  

Het is inmiddels duidelijk dat de heer Roefs daarover een ander standpunt heeft. 

De heer Hermus pleit ervoor – en heeft daarvoor een amendement aangekondigd – om de 

aansluitende zijwegen niet onder het 60km-regime te laten vallen. In de commissie heb ik daarop 

ook al gereageerd.  

Ik denk dat een aantal argumenten tegen het amendement pleit: 

1. De duidelijkheid voor de weggebruiker. Als je een gebied ingaat, moet duidelijk zijn wat daar 

de snelheid is, die je mag rijden. Je moet niet bij elk kruispunt nadenken of het 60 km of 80 km 

is.  

2. Als je op een traject, bijvoorbeeld de Uiterdijkerweg, een 60km-regime gaat invoeren, moet je 

niet de aansluitende zijwegen, zoals Kalenbergerweg e.d., uitsluiten, omdat je dan nieuwe 



sluiproutes creëert. Dat is ook wat op pagina 2 wordt bedoeld. Het is niet de bedoeling, dat door 

de maatregelen op de probleemroutes het verkeer van andere wegen gebruik zal maken. Om dat 

te voorkomen moet je het hele gebied onder het 60km-regime laten vallen. Als je dat niet doet, 

dan gaat men bij de eerste de beste zijweg, dat men wel weer 80 km/uur mag rijden, gaat men er 

af met alle gevolgen van dien. We willen dat niet. Vandaar dat we met de bewoners hebben 

afgesproken: We hebben voor het uitvoeren van de maatregelen nulmetingen gedaan, niet alleen 

op het traject, maar ook op de aansluitende wegen, zodat we later in de evaluatie de effecten niet 

alleen op het traject, maar ook op de aansluitende wegen kunnen meten. Dat pleit ervoor zo'n 

gebied eenduidig in te richten en daarop geen uitzondering te maken.  

De landbouwsluis. We zullen de plaats daarvan in nauw overleg met de bewoners bepalen. Dat 

hebben we de bewoners toegezegd. Op dit moment onderzoeken we intern nog hoe je dat 

technisch moet uitvoeren, zodat het landbouwverkeer daarvan geen blokkade kan ondervinden. 

Het mag niet zo zijn, dat in een landbouwgebied een agrariër, die aan de ene kant van de 

landbouwsluis woont zijn kavel aan de andere kant, niet zou kunnen bereiken. U mag ervan 

overtuigd zijn, dat als we het doen, we het op een verantwoorde manier doen, zodat die 

belemmering niet ontstaat.  

Overigens, de suggestie die de heer Hermus doet over spitsafsluiting – de hele weg afsluiten van 

bijv. 07.00 tot 09.00 uur – wil ik meenemen. We hebben ook al wel met die gedachte gespeeld. In 

hoeverre het juridisch en technisch kan is nog de vraag. Bijvoorbeeld tijdens de spits de 

Kadoelenbrug in de Ramsweg/Zwarteweg open te zetten. Dan heb je geen verkeer vanaf Meppel 

richting Lelystad.   

Ik heb al aangegeven, dat we al nulmetingen hebben. Op bepaalde trajecten worden deze 

herhaald, voordat wij maatregelen uitvoeren. In de evaluatie beschikken we dan over gegevens. 

Meten is immers weten.  

Wordt met dit voorstel het hele buitengebied 60 km/uur? Dat is iets dat we nadrukkelijk niet aan 

u voorleggen. Vooralsnog hanteren we niet het uitgangspunt, dat het hele gebied 60 km/uur 

wordt.  

Op dit moment vinden we het te kort door de bocht. Daarom hebben we gezegd: laten we de drie 

proefgebieden inrichten, laten we in de evaluatie kijken wat de effecten daarvan zijn en laten we 

mede op grond daarvan laten afhangen of het al of niet noodzakelijk dan wel gewenst is om het 

hele buitengebied van Noordoostpolder tot 60km-gebied in te richten.  

Met dit besluit nemen we dat besluit op dit moment niet. 

 

De heer Roefs: Als je iets op proef doet, dan wil je eigenlijk aan het eind kunnen constateren of 

het heeft geholpen. Je moet het dan ook kunnen terugdraaien. Het betekent dat we, net zoals op 

andere plekken, plateaus moeten wegfrezen. U heeft het geld dan al uitgegeven en dan zijn er nog 

weer kosten. Het is niet zo'n gemakkelijke proef. Het is een proef die ons veel geld kost.  

 

Wethouder de heer Ritsema: Als we praten over de proef, verhoging van kruisingen op punten 

waar verkeer elkaar tegenkomt, kan ik me niet voorstellen dat we na de proef zouden besluiten 

een kruispuntplateau te verwijderen. Het lijkt me op voorhand niet logisch . 

Wel gaat het erom: in hoeverre zou je wel of niet kunnen besluiten, afhankelijk van de 

uitkomsten van de evaluatie of je de 60km-inrichting laat zoals die is, dan wel aanpast of 

uitbreidt. Daarom zal de discussie moeten gaan. Dat zijn de aspecten die in de bijeenkomsten met 

de bewoners aan de orde zijn geweest. We gaan hiervoor. Circa een jaar nadat de maatregelen 

zijn uitgevoerd zullen we evalueren, op grond van de metingen die we nu hebben verricht en de 

gegevens die dan uit de metingen komen. We zullen dan bekijken of dit het effect is, dat we met 



elkaar hebben beoogd. Zitten we op de goede weg, moet het zo blijven, moet het worden 

aangepast of uitgebreid.  

 

De heer Van der Est: Mag ik even reageren op de heer Roefs? De heer Roefs doet het voorkomen 

alsof dit plan van aanpak uit de lucht komt vallen en dat de verkeersplateaus liggen op plekken 

waar zij niet horen te liggen. Er is toch een verkeersbureau bezig geweest? Of vergis ik me? Er 

zijn deskundigen mee bezig geweest?  

 

De heer Roefs: Mag ik er iets over zeggen? Ik zeg niet dat de ligging fout is. Ik ga op het 

verkeersbureau af. Ik reageerde op de proef. Ik betwijfel of evaluatie na een jaar voldoende is. Dit 

is wat het verkeersbureau ons heeft voorgehouden: welke ongelukken in de periode 1998-2000 

zijn gebeurd. Op de Ramsweg: geen ongelukken gedurende drie jaar. Het is dan lastig om een 

proef te nemen van een jaar, om te zien wat de effecten van plateaus zijn. Ik volg het 

verkeersbureau, maar ben kritisch ten aanzien van wat er in staat. 

 

De heer Van der Est: Het betekent dat u zegt, dat we niet na een jaar moeten evalueren, maar na 

twee of drie jaar. 

 

De heer Roefs: Mijn stelling is, dat het college het nu een proef noemt, omdat het terugschrok 

van het besluit om dit voor de hele Noordoostpolder in te voeren. Men schrok terug voor het 

maatschappelijke. Mijn stelling is: het is geen proef, maar het wordt onder het mom van een 

proef aan u verkocht.  

 

Wethouder de heer Ritsema: Het is een conclusie, die de heer Roefs trekt. In wat ik heb gezegd 

heb ik helder aangegeven wat de bedoeling van dit voorstel is en wat de bedoeling van de 

maatregelen is. Ook wat de bedoeling is van een evaluatie. Als wat de heer Roefs zegt binnen de 

boezem van het college zou leven, dan zouden we geen behoefte hebben aan een evaluatie. We 

hebben de bewoners toegezegd, dat we de maatregelen na ongeveer een jaar zullen evalueren.  

Verkeersveiligheid heeft te maken met verkeersgedrag. Degenen die vandaag onze korpschef 

voor Omroep Flevoland hebben gehoord, hebben dit ook uit zijn mond kunnen vernemen. Als wij 

ons allemaal houden aan de verkeersregels, dan zouden er in principe geen ongelukken hoeven 

gebeuren. 

Met deze maatregel willen we bereiken: het verkeersgedrag gunstig beïnvloeden. Met name als je 

aangeeft een 60km-gebied in te gaan, moeten verkeersdeelnemers weten hier op de snelheid te 

moeten letten. Het gebied heeft een zodanige verkeersstructuur, dat hoge snelheden daar niet 

gepast en gewenst zijn. 

Een concrete vraag van de heer Van der Est: is sprake van een drukfout in het voorstel met 

betrekking tot de Karel Doormanweg? Feitelijk niet. Het punt is, dat je op een route alle verkeer 

met uitzondering van bestemmingsverkeer kunt verbieden. In het kader van handhaving is het erg 

moeilijk. Daarom hebben wij in overleg met de bewoners van de Karel Doormanweg gezegd: 

laten we het met name doen voor het vrachtverkeer, dat daar niets te zoeken heeft. In de 

jurisprudentie is het niet eenvoudig een vrachtwagen daarop aan te pakken. Feitelijk betekent het 

dat je de vrachtauto moet volgen. Bij een personenauto is het nog veel moeilijker dit vast te 

stellen. Vandaar dat we u voorstellen op deze route vermelden: verboden voor vrachtverkeer, met 

uitzondering van bestemmingsverkeer.  

In het kader van de tijdelijke afsluiting van het fietspad langs de Urkerweg, is op dit moment 

langs de Karel Doorman tijdelijk de snelheid maximaal 60 km/uur. Wij hebben in overleg met de 



provincie gezegd om – nu daar tijdelijk extra schoolkinderen fietsen – het bord "verboden voor 

vrachtverkeer met uitzondering van bestemmingsverkeer" toe te voegen. Dit bord wordt een 

dezer dagen geplaatst.  

Ik constateer, dat er ten minste drie fracties zijn die het college redelijk steunen.  

 

De heer Wagemaker; Het is een merkwaardig moment. In feite is het antwoord op de vraag, die 

ik ga stellen, al gegeven. De wethouder gaf al aan dat het fietspad tussen Tollebeek en 

Emmeloord op dit moment buiten gebruik is. De fietsers worden omgeleid via de Karel 

Doormanweg. Dit levert vooral voor jeugdige fietsers extra gevaar op. De ouders zijn er niet 

gerust op. CDA, PvdA/GroenLinks en Politieke Unie hebben van de dorpsbelang Tollebeek de 

afgelopen week het verzoek gekregen er bij de wethouder Verkeer op aan te dringen alles in het 

werk te stellen, indien mogelijk met onmiddellijke ingang, de Karel Doormanweg te sluiten voor 

doorgaand vrachtverkeer. Namens de drie genoemde partijen voldoe ik hiermee aan het verzoek.  

 

De voorzitter: Dat is een verrassend verzoek. 

 

De heer Wagemaker: Deze wethouder is zo snel, hij is niet bij te houden.  

 

De heer Voorberg: Wil de wethouder nog ingaan op mijn vraag met betrekking tot het toestaan 

van uitwegen op de 60km-wegen.  

 

Wethouder de heer Ritsema: Wij hebben daarover intern overleg gehad en wij werken aan een 

nieuwe beleidsnota met betrekking tot uitritten. Ik ben het met u eens, uitgaande van deze 

categorisering moet je ook je uitrittenbeleid afstemmen op de drie categorieën.  

 

De voorzitter: Als ik goed naar u heb geluisterd, heeft de heer Hermus een amendement in het 

vooruitzicht gesteld. Ik wil hem als eerste het woord geven met de vraag of hij gehoord de 

beantwoording van het college het amendement zal indienen.  

Dan wil ik een voorstel doen voor de wijze van discussiëren. We moeten niet een tweede ronde 

integraal hetzelfde vertellen als in de eerste ronde.  

 

De heer Reijenga: Mag ik nog een punt aan de orde stellen. De wethouder is niet ingegaan op de 

situatie in Ens. Hij moet nog eens duidelijk maken wat dit verhaal te betekenen heeft voor de 

doorgaande situatie op de Baan in Ens.  

 

Wethouder de heer Ritsema: We hebben hierover in de commissie gediscussieerd, naar 

aanleiding van de inbreng van de voorzitter van dorpsbelang Ens, de heer Van Koulil, die dit 

mede namens de Commerciële Vereniging deed. Ik heb toen al gezegd, dat de problematiek aan 

de orde is geweest in het overleg met de provincie. De Baan, in het verlengde van de 

Zuiderringweg, is een provinciale weg. De effecten daarvan zullen in principe onder 

verantwoordelijkheid van de provincie moeten worden opgelost. Overigens staat de problematiek 

op de agenda in het kader van de totale reconstructie van de N50. Zeker als het gaat om het 

oplossen van de problematiek op de Baan, dan is er maar één oplossing: het aanleggen van een 

rondweg, waar het doorgaande verkeer om Ens doorheen wordt geleid. Dat zal op een 

fatsoenlijke manier moeten aansluiten op de nieuwe situatie van de N50.  

Van de kant van dorpsbelang is er met name voor gepleit nadrukkelijk te kijken of het aanleggen 

van een landbouwsluis extra verkeer richting Zuiderringweg stimuleert.  



Als je het probleem op het traject feitelijk wilt oplossen, dan zeggen we met elkaar: het 

doorgaande verkeer moet daar weg. We constateren ook, dat het daarmee op de andere route 

drukker wordt, met name op de route dwars door Ens heen. Het probleem is, dat ik daarvoor niet 

op heel korte termijn een directe oplossing heb. In het overleg met de provincie is het al of niet 

herinrichten van de weg net buiten de bebouwde kom van Ens aan de orde. Dit in relatie tot het 

verplaatsen van de bebouwde komgrens, waardoor de snelheid van het verkeer al eerder wordt 

teruggebracht voordat men het dorp nadert. Kortom, het is een onderwerp dat nadrukkelijk ons 

aller aandacht heeft. Ook in het kader van metingen, die nu al zowel door Rijkswaterstaat als 

door ons zijn uitgevoerd om na te gaan welke effecten een en ander heeft, moeten we alles later 

kritisch bekijken en tot een oplossing brengen. 

 

De heer Hermus: Mijnheer de Voorzitter.  Horende de gemeenteraad zullen wij ons amendement 

niet indienen.  

 

De voorzitter: Het amendement is dus niet aan de orde. Verschilpunten zijn er met de VVD-

fractie: of het een proef is, de deugdelijkheid van de plateaus, hoe lang het duurt en het behoud 

van 80 km/uur op de wegen. Ook is de VVD tegen de sluis. Ik heb van de andere fracties op die 

punten weinig adhesie gehoord. Ik weet niet of er behoefte is daarover in de tweede ronde te 

praten.  

 

De heer Roefs: Mijnheer de Voorzitter. Ik wil nog iets zeggen over de uitspraken van de 

korpschef, die in dit verband door de wethouder naar voren zijn gebracht. Ik was het met die 

uitspraken eens. Het is interessant als de korpschef zegt, dat naar zijn mening slechts 20% van de 

weggebruikers gevoelig is voor handhaving. Hij vindt dat je daarvoor niet te veel politieagenten 

moet inzetten. Je moet het inderdaad zoeken in de manier waarop de weg, de infrastructuur, 

wordt vormgegeven. Hij heeft niet gezegd, dat het betekent dat we voor 60 km/uur zijn. Hij zegt 

– en daarmee ben ik het eens – dat als we democratisch grenzen vaststellen, dan moeten we ons 

daaraan houden. Dat is een veel beter uitgangspunt: doen wat we al hebben vastgelegd. Zorgen 

voor betere bermen, betere infrastructuur en fietspaden. Het fietspad Tollebeek-Urk is net 

genoemd. Het is jammer, dat de VVD-fractie daarover niet is benaderd. U ziet hoe belangrijk het 

fietspad is om het verkeer te scheiden. Dat is de essentie van Duurzaam veilig: de 

verkeersstromen scheiden.  

Ook de VVD-fractie heeft het bevorderen van de veiligheid voor ogen. Het is een structureel doel 

in deze gemeente. Ik betwijfel de doelmatigheid van wat wordt voorgesteld. Ook twijfel ik eraan 

of je het een proef kunt noemen. Wij zijn niet voor besluit 1 en besluit 2. We zijn het wel eens 

met het derde besluit: vooralsnog niet het uitgangspunt hanteren dat op termijn voor het gehele 

buitengebied een 60km-regime wordt ingesteld. 

 

De heer Haagsma: Als u het niet eens bent met de besluiten 1 en 2, dan is punt 3 niet meer van 

toepassing. Dan is er niets. U hoeft dan ook niet te evalueren. 

 

De heer Roefs: Ik ben altijd geïnteresseerd in evaluaties. 

 

De heer Haagsma: U ben geïnteresseerd in democratische processen en noemde toen 80 km/uur. 

Het lijkt er hier veel op, dat via een democratisch proces wordt besloten er 60 km van te maken. 

 

De heer Roefs: Het gaat erom, zoals het nu is. Dat is 80 km/uur. Als een besluit wordt genomen 



voor 60 km/uur, dan moeten we ons daaraan houden.  

Ik ben geen politieagent om te controleren of deze raad zich eraan houdt. Ik wil best nog wel eens 

met de heer Van der Est op pad gaan. Misschien een leuke dag. 

 

Wethouder de heer Ritsema: Ik heb behoefte kort op de heer Roefs te reageren Ik krijg de indruk, 

dat de heer Roefs een andere korpschef heeft gehoord dan ik. Ik hoorde de korpschef in een 

interview via Omroep Flevoland. Daarbij werd gevraagd of het betekent, dat minder zal worden 

gehandhaafd. De korpschef heeft nadrukkelijk gezegd: nee, juist in het verkeer vallen veel meer 

slachtoffers. Onze extra aandacht daarvoor heeft effect.  

Als de heer Roefs stelt, dat het naar de mening van de korpschef gaat om via vormgeving en 

inrichting het verkeersgedrag ten gunste te beïnvloeden, dan hebben we het er met dit voorstel 

over.  

 

De voorzitter: Ik wil voorstellen uw voorlaatste opmerking te beschouwen als een stemverklaring 

van de VVD-fractie. Ik constateer dat de raad instemt met het voorstel. 

 

Zonder hoofdelijke stemming besluit de gemeenteraad overeenkomstig het voorstel, rekening 

houdend met de stemverklaring van de VVD-fractie.  

 

 13. Kader voor Lokaal Jeugdbeleid 

 

De voorzitter: De PvdA/GroenLinksfractie heeft een voorbehoud gemaakt. Ik geef die fractie het 

woord. 

 

De heer Bakker: Mijnheer de Voorzitter. In de commissie is het kader voor lokaal jeugdbeleid 

aan de orde geweest. In de discussie kwamen de verschillende fracties met verschillende reacties, 

zoals het ook hoort in een democratisch proces, wel uitmondend in een positief advies van de 

meerderheid om in te stemmen met het voorstel. De fractie van PvdA/GroenLinks heeft een 

voorbehoud gemaakt. Onze fractie is vrij uitvoerig ingegaan op de kaderstellende nota. 

Kortheidshalve wil ik hier verstaan met een verwijzing naar de ook schriftelijk beschikbaar 

gestelde bijdrage. 

In een later gesprek met mevrouw Vader en wethouder Van Gaalen gaf deze laatste aan, dat de 

inhoud van onze bijdrage in grote mate overeenkomt met wat het college ten aanzien van het 

jeugdbeleid voor ogen staat.  

De nota heeft de titel Kader voor Lokaal Jeugdbeleid. Ik constateer dat de raad als belangrijk 

element van beleid heeft het vaststellen van kaders en het controleren daarvan. We moeten dan 

ook kijken of deze nota voldoet aan deze doelstellingen. Wij stellen in eerste instantie vast, dat 

we als raad tot nu toe weinig ervaring hebben opgedaan met het maken van kaderstellende nota's. 

Het lijkt ons van groot belang, dat we naar de eerste nota's die we in dit kader gaan vaststellen 

extra kritisch kijken: voldoen de nota aan de doelstellingen die we als gemeenteraad moeten 

nastreven. 

Enkele van de belangrijkste doelstellingen zijn naar onze mening het vaststellen van 

doelstellingen, gebaseerd op een gedegen analyse en controleerbaarheid van de geformuleerde 

doelstellingen. Kijkend naar deze twee criteria komt onze fractie tot de conclusie, dat een 

gedegen analyse van de huidige situatie van het jeugdwerk en het jeugdbeleid ontbreekt. Heldere 

doelstellingen worden in de notitie slechts in zeer beperkte mate aangegeven. De 

controleerbaarheid van de doelstellingen ontbreekt vooralsnog, omdat een zogeheten nulmeting 



nog moet plaatsvinden. 

De fractie van PvdA/GroenLinks komt dan ook tot de conclusie, dat de voorliggende nota niet 

kan worden gezien als een kaderstellende of dé kaderstellende nota voor het jeugdbeleid. De 

vraag is dan of een nota, zoals die nu voorligt, zonder waarde is. Dat vindt onze fractie niet. Het 

uitgangspunt, dat de nota neemt – het ontwikkelen van preventief jeugdbeleid – is in onze ogen 

een juiste keuze. Dit uitgangspunt dient de ontwikkelingsrichting te zijn.  

Het drietal onderwerpen dat het college aangeeft en waarmee de komende tijd verder wordt 

gewerkt kan op projectmatige basis worden uitgewerkt. Twijfel is er bij onze fractie nog wel over 

de juiste prioriteitenstelling. Het college heeft nadere informatie verstrekt en heeft aangegeven 

waarop de keuze is gebaseerd. Ook hier ontbreekt een gedegen analyse van de probleemstelling 

en de nulmeting. Het controle-instrument voor de raad is in de ogen van onze fractie op dit 

moment nog niet aanwezig. Andere wensen, die bijvoorbeeld bij de jeugd leven – zoals onder 

andere een discotheek in Emmeloord, betere en leukere activiteiten, ruimere openingstijden voor 

voorzieningen, lagere toegangsprijzen – worden in deze nota niet genoemd. Ze worden 

bijvoorbeeld wel genoemd in de jongerenenquête 1999. Niet heel recent meer, maar toch wensen 

die bij de jeugd leven en waarop we op dit moment geen antwoord geven. We zouden ons kunnen 

voorstellen, dat er ook andere prioriteiten mogelijk zijn.  

In de nota geeft het college op pagina 3 aan, dat er een uiteindelijke nota zal komen.  

In de besluit 

vorming van vanavond wordt daarvoor een tijdpad aangegeven, waarin is voorzien in de 

vaststelling van die nota door het college. Het komt de fractie van de PvdA/GroenLinks voor, dat 

de hier bedoelde nota dichter in de buurt komt van een kadernota dan de nu voorliggende nota. 

Uit nadere informatie hebben we begrepen, dat activiteiten die gepland zijn in het kader van de 

inventarisatie en de nulmeting, in deze periode zal plaatsvinden. Het lijkt ons voor de hand 

liggend dat de uiteindelijke nota door de gemeenteraad wordt vastgesteld en niet, zoals nu 

omschreven, door het college. Wij stellen daarom voor de tijdplanning in die zin aan te passen 

aan de besluitvorming. Graag vernemen wij of het college daarmee kan instemmen.  

Voorts wil ik nog reageren op het artikel in de krant, afgelopen week. In onze ogen lijkt 

wethouder Van Gaalen nu reeds de uitkomsten van de onderzoeken en analyses te kennen. 

Vermeld is: "Over het project Omgaan met geld is de conclusie van de wethouder dat er een soort 

festival komt. Verder wordt ten aanzien van de communicatie geconcludeerd, dat het beste is te 

chatten met de jongeren." Als het gaat om praktische oplossingen, die reeds voor het grijpen 

liggen, dan kan de wethouder daarop heel snel reageren. Het maakt onze fractie nieuwsgierig of 

bij chatten ook toezeggingen worden gedaan. Het is ons opgevallen, dat jongeren vaak heel 

concrete vragen stellen en daarop concrete antwoorden willen. Als raad hebben we nog geen 

budget vastgesteld om het college in financiële zin ruimte te geven om toezeggingen te doen. Wat 

dit betreft vragen we een nadere toelichting.  

 

Mevrouw Binksma: Mijnheer de Voorzitter. De VVD-fractie heeft in de commissievergadering 

ingestemd met de kaders van het lokaal jeugdbeleid. Daarna zijn nog verschillende zaken 

gebeurd, zoals ook door de heer Bakker naar voren wordt gebracht. Zijn aantekeningen zijn bij 

ons binnengekomen. We hebben ook de jeugdmonitor, dat als een belangrijk hulpmiddel voor het 

lokale jeugdbeleid voor dit besluit wordt gebruikt gekregen. Deze komt in de volgende 

commissievergadering aan de orde. Dat is eigenlijk jammer; we hadden de monitor eerder 

moeten bespreken. De volgorde is dus verkeerd; dat is te betreuren. In de commissie heb ik 

gevraagd of het voldoende is alle gegevens uit de jeugdmonitor te halen. Moeten we ook niet op 

andere manieren onderzoek doen bij de jongeren. 



Zoals de heer Bakker heeft opgemerkt, hebben we een aanvullende notitie over de 

prioriteitenstelling ontvangen. Op zich was het een verduidelijking. Een van de prioriteiten is 

communicatie en interactie. Heel belangrijk. Dit moet serieus worden opgepakt, maar dan wel 

met alle jongeren in de volle breedte. Het kan inderdaad niet met een uur chatten per week. Het 

moet ook op andere manieren. 

Bij de VVD-fractie bestaat de indruk, dat de nadruk te veel wordt gelegd op jongeren en 

problemen. Dat kan niet de bedoeling van het jeugdbeleid zijn. In onze ogen moet het positiever 

worden benaderd, want meer dan 85% van onze jeugd zijn gezonde, pittige polderjongeren. De 

gemeente zou onderzoek moeten doen naar de behoeften, door te luisteren. Misschien kan dan in 

de voorwaardenscheppende sfeer iets voor jongeren die geen problemen hebben worden gedaan. 

Daaraan is behoefte, bijvoorbeeld zoals ik ook in de commissie naar voren heb gebracht: een 

evenementenhal of een digitref (een internetmogelijkheid), juist om ongewenste ontwikkelingen 

tegen te gaan. Juist de jongeren en vrijetijdsbesteding en langetermijnvisie worden genoemd. De 

inventarisatie van wat al aanwezig is ontbreekt. Wat hebben we op dit moment de jeugd te 

bieden? 

Deze kaders moeten structuur en duidelijkheid geven voor het jeugdbeleid. We moeten inspelen 

op ontwikkelingen in een groeiende gemeente. Wij moeten allemaal nog leren omgaan hoe een 

kaderstellende nota eruit ziet. Misschien moeten we kritischer zijn. Uiteindelijk zijn we met deze 

kaders akkoord gegaan en wachten de verdere ontwikkeling af. 

  

De heer Dibbits: Mijnheer de Voorzitter. Als Politieke Unie hebben we geen problemen gehad 

met het voorstel. We hebben de boodschap van de heer Bakker goed begrepen. Het stuk, dat hij 

heeft ingeleverd, heeft een goede bijdrage geleverd. Het is goed, dat hij als kenner hierbij ook 

betrokken is. Ik hoop dat het college in de toekomst ook van zijn kennis gebruik zal maken. 

Uiteindelijk is niets beter dan kenners in ons midden te hebben en de kennis gratis over te nemen. 

Een extern bureau is dan niet nodig.  

 

De heer Van der Est: Begrijp ik, dat u de heer Bakker een baan aanbiedt als beleidsmedewerker.  

 

De heer Dibbits: Hij biedt zijn verhaal gratis aan; daarmee kun je je voordeel doen. Het afgelopen 

weekend heb ik de enquête van de jeugdmonitor goed doorgenomen. Ik moet dan constateren, dat 

de gemiddelde jeugd van Noordoostpolder – gezien in geheel Flevoland – er het beste uit komt. 

We hebben naar mijn mening niet zulke grote problemen als mensen nu wel eens denken. 

We moeten de definitieve discussie nog voeren. Volgens mij is de wethouder erg enthousiast om 

dit op te pakken. Bij haar installatie heeft ze aangegeven, dat jeugd haar passie is. Bij deze: ga uw 

gang. 

 

Mevrouw Droog: Mijnheer de Voorzitter. Ook de CDA-fractie wil reageren en opmerkingen 

maken over de voor ons liggende nota. Het is al gezegd, tijdens de commissievergadering werden 

allerlei zaken aangereikt, onder andere door de heer Bakker. Er zijn nog wat andere 

onderliggende stukken. Volgens de nota is de doelstelling daarop gebaseerd. Nog niet alle 

stukken zijn voorhanden. De kaders, die worden gesteld worden er niet duidelijker op. 

Het college is van mening, dat de jeugdnota alles moet omvatten: de jeugd van nul tot 

vierentwintig jaar. De CDA-fractie is van mening, dat de nadruk van de nota komt te liggen bij de 

jeugd vanaf de basisschool. De aandacht en zorg voor de jeugd onder twaalf jaar speelt zich 

grotendeels af binnen huiselijke kring en het schoolgebeuren.  

Het JOP-programma heeft volgens onze fractie voldoende in zich om een goede ontwikkeling 



voor die groep te waarborgen. Ook daar vinden regelmatig evaluaties plaats, die problemen of 

gaten in de zorg voor jongeren aangeven.  

Voor de uitwerking worden drie items naar voren gehaald, die – vreemd genoeg – alleen 

betrekking hebben op een kleine groep jeugd. Wat dit betreft is sprake van wat 

tegenstrijdigheden. We moeten nog eens goed naar de prioriteitenlijst kijken. Ik kan het idee van 

de heer Bakker hieromtrent onderschrijven.  

We kunnen van harte onderschrijven dat communicatie het sleutelwoord is. Het is een goed 

startpunt. Het is goed om vanuit jeugd te werken. Alleen op die manier is er sprake van 

participatie. Of de communicatie alleen via een chatlijn moet lopen, zoals in de krant een beetje 

wordt gesuggereerd, is de vraag. Ik neem aan dat het voor het college niet de enige ingang is. We 

hopen dat er een wat bredere insteek zal zijn en dat het een én-énverhaal is, waarbij ook 

voldoende aandacht is voor de reeds georganiseerde jeugd, die in de polder actief is. Daarbij wil 

ik de vrijwilligersorganisaties noemen en ook een duidelijke link leggen naar de dorpen, waar in 

sommige gevallen ook jeugdvertegenwoordigers in de Vereniging voor Dorpsbelang zitting 

hebben. Zij kunnen participeren in het geheel en meedenken in het toekomstige beleid.  

We hebben veel van deze punten gevonden in de bijdrage van de heer Bakker. Er moet nog veel 

onderzoekwerk plaatsvinden. Het had beter vooraf kunnen gebeuren, zodat je de kaders dan 

duidelijker kunt stellen.  

Wij kunnen meegaan met de suggestie, die de heer Bakker doet, om in een later stadium als raad 

alle beleidspunten, die in de uiteindelijke nota komen, vast te stellen en niet alleen in het college. 

 

De heer Wassink: Mijnheer de Voorzitter. Raadslid Bakker heeft een keurige analyse gemaakt 

van de dingen, die rondom dit onderwerp spelen. Ook wij steunen zijn suggestie van niet alleen 

nu vaststellen van de kaders. Het kan niet zo zijn, dat de uiteindelijke nota alleen door het college 

wordt vastgesteld en we als raad de nota alleen lezen. We moeten als raad de nota vaststellen. 

 

Mevrouw Binksma: Namens de VVD-fractie wil ik me daarbij aansluiten.  

 

Wethouder mevrouw Van Gaalen: Mijnheer de Voorzitter. We hebben inderdaad een prettig 

gesprek gehad met de heer Bakker. Mijn woorden, die ik in de commissievergadering heb 

gesproken, dat we eigenlijk al met de uitwerking bezig zijn, doe ik gestand. We zullen zeker van 

zijn kennis gebruikmaken. Ik ben blij dat hij zo intensief met dit onderwerp omgaat. De nadere 

toelichting op de prioriteitenstelling en kadernotitie hebben we met de heer Bakker 

doorgesproken, maar niet met de rest van de commissie. Daarvan is het niet gekomen.  

Ik had begrepen, dat u een inventarisatie van het jeugdbeleid gemeente Noordoostpolder heeft 

ontvangen. Dus wat in deze gemeente voor de jeugd van nul tot drieëntwintig jaar wordt gedaan, 

het JOP, GGD, jongerenenquête, gebitsonderzoek, meldpunt kindermishandeling, enz. Ik begrijp 

nu dat dit niet het geval is en zal het alsnog toesturen.  

 

De heer Bakker: We hebben het wel gehad, maar het probleem is dat hier een aantal elementen in 

staat, zoals leeftijdscategorieën, wat structureel en incidenteel is, wie meedoen, maar niet de 

inhoud van de verschillende onderdelen. Als we preventief aan de slag willen, dan moeten we 

eerst weten wat we preventief doen. De inhoud ontbreekt. 

 

Wethouder mevrouw Van Gaalen: Dat hebben wij al voor u uitgezocht.  

 

De heer Bakker: Dat is aardig, maar wij kunnen het niet controleren.  



 

De heer Reijenga: Waar is het dan? U somt een kwantiteit aan zaken op, maar de inhoudelijke 

onderbouwing van het geheel is niet naar de raad gekomen.  

Wethouder mevrouw Van Gaalen: De uitkomsten van onderzoeken naar aanleiding van wat we 

gaan doen komt allemaal terug in beslismomenten voor de commissie. Daarbij komt, dat we niet 

opnieuw het wiel gaan uitvinden. We nemen de gegevens van de GGD, jeugdzorg, CAD e.d. 

mee. Deze komen nog ter tafel. 

 

De heer Reijenga: Het was plezierig geweest als de raad van tevoren inzage had gehad in al die 

documenten, die er blijkbaar al zijn.  

 

Wethouder mevrouw Van Gaalen: Natuurlijk zijn die gegevens er, omdat we anders niet tot de 

kaderstellende notitie hadden kunnen komen. 

 

De heer Reijenga: Ik vind het vreemd. Bij navraag is gezegd, dat de gegevens er niet zijn. Ik kom 

dan tot de conclusie dat er blijkbaar geen onderbouwing is. 

 

Wethouder mevrouw Van Gaalen: De inventarisatie van het jeugdbeleid hebben we altijd gehad. 

 

Mevrouw Binksma: We hebben een notitie gekregen. Daarin is vermeld: "In de kaderstellende 

notitie die naar de raad is gestuurd, wordt niet voor niets aangedrongen op een grondige 

inventarisatie inclusief doelstellingen. Kortom, de vraag in de commissie loopt iets voor de 

muziek uit." De inventarisatie is er dus niet. Dat is het antwoord dat vandaag of gisteren vanuit 

dit huis is gekomen. 

 

Wethouder mevrouw Van Gaalen: Ik weet niet wie u daarover heeft gesproken, maar we hebben 

een inventarisatie gemaakt, omdat we anders niet tot de drie punten hadden kunnen komen. 

 

Mevrouw Droog: Ik heb de inventarisatie ook niet. 

 

De heer Wassink: Ik denk dat er een spraakverwarring is over een inventarisatie is. In uw geval 

proef ik dat het een opsomming is van wat er allemaal is. Mijn collega's vragen naar de 

conclusies daaruit. 

 

Wethouder mevrouw Van Gaalen: U vraagt naar de daadwerkelijke onderzoeken, die we hebben 

gedaan om tot deze conclusies te komen. Ik heb dat wel op papier staan en wil het voorlezen; het 

is wel een heel verhaal.  

In eerste instantie bent u het eens met de kaderstellende notitie en de prioriteitenstelling. De 

uitwerking komt nog.  

 

Mevrouw Droog: In de commissie is een aantal zaken toegezegd; we zouden ze deze week 

krijgen, nog voor de raadsvergadering. Dat is niet gebeurd.  

 

Wethouder mevrouw Van Gaalen: Heeft u het wel gehad, mijnheer Bakker? 

 

De heer Bakker: Ik heb een aantal stukken gekregen, namelijk een nadere toelichting op de keuze 

van de drie elementen, alsmede een inventarisatie van alle organisaties, voor welke 



leeftijdsgroepen e.d. Deze inventarisatie is niet compleet ingevuld. Er is een basis. Als u zegt 

vanuit die basis gaan we verder analyseren en komt er een eindnota, laten we dan de eindnota 

afwachten en in de raad vaststellen. Dat is mijn voorstel. 

 

Wethouder mevrouw Van Gaalen: Het spijt me dat u de stukken niet heeft gekregen en dat alleen 

de heer Bakker ze heeft. Dat is een kwalijke zaak. 

 

De heer Wassink: Die stukken hebben wij ook gekregen, maar de inhoud ontbreekt. Het is een 

opsomming van feiten en voorbeelden. Wat er achter zit en uitkomt, is niet helder. 

 

Mevrouw Binksma: U mag het inzien wat ik heb gekregen. 

 

De voorzitter: Wat mevrouw Binksma bedoelt is een stuk, dat via de griffie aan u is gezonden. 

Daarin is informatie van de beleidsambtenaren opgenomen.  

 

Wethouder mevrouw Van Gaalen: De heer Bakker pleit ervoor om het tijdpad, de planning en de 

beslismomenten nader uit te werken en vaststelling door de raad. Het college kan daarmee 

akkoord gaan. Ik hoop dat de gemeenteraadsleden daarmee ook akkoord kunnen gaan.  

Ik hoor hier net aan mijn rechterhand, dat het misschien wijs is het stuk terug te nemen en in de 

commissie te bespreken.  

 

Mevrouw Droog: Betekent het dat de activiteiten stil liggen tot over drie weken of gaat u wel 

door met de inventarisatie?  

 

Wethouder mevrouw Van Gaalen: Ja, we gaan door. 

 

De heer Dibbits: Ik zie niet in waarom het voorstel moet worden teruggenomen en in de 

commissie moet worden besproken. Het is een kaderstellend verhaal. De wethouder heeft 

duidelijk aangegeven, dat ze in samenwerking met ons een en ander verder wil uitwerken. 

Daarom zie ik niet waarom het nog weer moet worden teruggespeeld. Laat de wethouder eerst de 

zaken verder uitwerken, dan aan ons voorleggen, zodat we een beslissing kunnen nemen. Als je 

het terugneemt, krijgen we een oeverloze discussie, waaraan je volgens mij niets hebt.  

 

De voorzitter: Mijn punt in de opmerking naar de wethouder toe was het volgende. De wethouder 

gaat ervan uit dat u een aantal stukken had, als onderlegger voor de voorbereiding, maar een deel 

van u heeft  die stukken niet. Althans, er is verschil van mening over wat de bedoeling was. Er is 

een opsomming van de stukken die er zijn; een ander beschouwt het als de inventarisatie. 

Daarover is onduidelijkheid en verwarring. Er zijn opmerkingen gemaakt, door velen van u 

gedeeld, over de helderheid van de doelstellingen en daarmee ook de controleerbaarheid van de 

stukken voor de raad.  

Het is dan misschien niet onverstandig om ervoor te zorgen, dat u als raad dezelfde startpositie en 

stukken heeft. Gekeken kan worden of de doelstellingen kunnen worden aangescherpt, aan de 

hand van de suggesties van de heer Bakker. We kunnen de volgende keer daarmee full speed van 

start, tenzij u zegt het niet zo erg te vinden en nu te kunnen besluiten.  

Ik wil voorkomen dat we een discussie hebben en dat u stukken niet kent of wat ermee wordt 

bedoeld. Dat hoort hier niet thuis. Dat moeten we in de voorronde doen.  

 



Mevrouw Binksma: Het lijkt me een goed idee. De volgende maand hebben we ook de 

jongerenenquête aan de orde. We voegen het dan samen. 

 

De heer Bakker: Mijn suggestie ging principieel wat verder, maar leidt tot hetzelfde doel: het 

door de raad vaststellen van een jeugdbeleid. Zoals het nu voorligt, zou het jeugdbeleid door het 

college worden vastgesteld. Dat lijkt mij niet juist. De notitie, zoals aanwezig, kan goed worden 

gebruikt als een basis, startnotitie, waarmee een proces in gang wordt gezet en waarbij ook 

inhoud wordt gegeven aan het inventariseren en analyseren van gegevens. We hebben daarvan de 

eerste kaders gekregen: welke organisaties zijn er al mee bezig. De invulling moet plaatsvinden. 

De inhoud, wat betekent het voor ons, moet nog duidelijk worden. Een en ander mondt uit in een 

nota waarvan de raad kan beslissen wat de prioriteiten zijn. Het lijkt me niet nuttig het proces te 

frustreren door nog een extra vergadering hieraan te wijden. Het proces kan wat ons betreft nu 

van start door het beginpunt nu vast te stellen. Over het eindpunt nemen we als raad een besluit. 

In het tussenliggende proces worden allerlei stappen gezet en wordt de commissie voortdurend op 

de hoogte gehouden. De commissie kan voortdurend nadere informatie aan het college 

verstrekken over zaken, die zij meegenomen wil zien. Als voorbeeld noem ik de analyse van de 

GGD-enquête. We kunnen onze opmerkingen daarover maken. Het college kan zijn voordeel 

daarmee doen om het proces verder richting te geven. 

 

De heer Dibbits: Volledig mee eens. 

 

Mevrouw Binksma: Als het zo is, dat u andere of meer informatie dan wij..... 

 

De heer Bakker: Wij hebben geen andere of meer informatie. Absoluut niet. De inhoud van de 

informatie is er aanleiding toe daarover met elkaar in discussie te gaan. Gelet op het traject krijgt 

die discussie ruimte. 

 

De voorzitter: Er liggen dus twee voorstellen: het voorstel van de heer Bakker om op deze weg 

door te gaan, maar wel de vaststelling niet door het college, maar door de raad te laten doen. 

Voorts mijn verhaal: zorg ervoor eenzelfde startpositie te hebben.  

 

Mevrouw Droog: Ik zou het dan wel op prijs stellen als we de tussenrapportages in de commissie 

kunnen bespreken, zodat we bij de ontwikkeling van de nota worden betrokken. 

Wethouder mevrouw Van Gaalen: Dat heb ik in de commissie al toegezegd. 

 

Mevrouw Droog: Dan ondersteun ik het voorstel van de heer Bakker. 

 

De voorzitter: Heeft het college er principiële bezwaren tegen, dat deze notitie niet ter 

kennisneming, maar ter vaststelling aan de raad wordt gezonden. De voorzitter van de raad kan 

daarover geen uitsluitsel geven. Wilt u schorsing om zich te beraden? 

 

Wethouder de heer Mulder: Alle kaderstellende notities worden door de raad vastgesteld. Ook de 

nota's, die uit de kaderstellende notities voortkomen, worden ook door de raad vastgesteld. Die 

afgesproken werkwijze geldt voor jeugdbeleid, maar ook voor grondbeleid.  

 

De heer Wassink: Ik begrijp ook niet waarom het er in staat. Het is een taak van de raad.  

 



De voorzitter: Is de conclusie: laten we op de ingezette weg doorgaan en de verschillende stappen 

zetten, de commissie goed informeren. De vaststelling is een zaak van de gemeenteraad. De 

commissie wordt regelmatig op de hoogte gehouden, om de voortgang te bewaken. 

Is het ook akkoord voor mevrouw Van Gaalen? 

 

Wethouder mevrouw Van Gaalen: Ja. 

 

De voorzitter: Ik concludeer dat de raad instemt met het voorstel; het tijdpad wordt iets langer 

genomen. De vaststelling van de nota vindt door de raad plaats. Er zal intensief overleg met de 

commissie plaatsvinden. 

 

De heer Reijenga: Ik heb bezwaar tegen het vaststellen. Het stuk wordt als onderlegger gebruikt 

bij de komende discussie. 

 

De voorzitter: Ik bedoel de vaststelling van het uiteindelijke stuk. De raad wil die nota 

vaststellen. In het tijdpad is nu opgenomen, dat het college de nota vaststelt en de raad wordt 

geïnformeerd.  

 

Zonder hoofdelijke stemming besluit de gemeenteraad in te stemmen met de kaders voor lokaal 

jeugdbeleid en deze te beschouwen als onderlegger voor de op te stellen nota lokaal jeugdbeleid.  

 

 14. Kaderstellende notitie grondgebied 

 

De voorzitter: De commissie heeft hierover een positief advies gegeven. Ik ben benieuwd wat u 

aanvullend heeft toe te voegen.  

 

Mevrouw Geluk: Mijnheer de Voorzitter. De conclusie is in zoverre juist, dat het zo in het 

raadsbandje staat, maar zo was de conclusie niet in de commissie. Daar waren verschillende 

mensen die hebben gezegd het voorstel mee terug te nemen, zoals u ook in het verslag van de 

commissie kunt lezen. Daarom is er zeker geen sprake van dat we dit onderwerp zonder 

bespreking hier laten passeren.  

De gemeenteraad zal een kaderstellende nota nooit voorbij laten gaan, omdat het te belangrijk is. 

De VVD-fractie is blij dat er eindelijk een kaderstellende notitie grondbeleid is geproduceerd. 

Hoewel, als je ziet dat de nota niet in het groene bandje is opgenomen, vragen we ons af: hoe blij 

is het college hiermee? Waarom is het niet opgenomen of gebeurt dit alsnog? Het lijkt mij de 

moeite waard. Verwacht u dat er nog zoveel in wordt gewijzigd?  

Het is ook logisch, dat er nu een kaderstellende nota grondbeleid is. Er is nu tijd voor deze te 

schrijven. Het afgelopen jaar en op dit moment is nog nauwelijks grond verkocht. Ook nu gaat er 

geen grond over de toonbank. U heeft er dus royaal de tijd voor.  

Een transparant grondbeleid moet worden vastgelegd. Tot nu toe was er natuurlijk ook 

grondbeleid; ook in het verleden werd grond gekocht, verkocht en er waren ongeschreven regels, 

die velen wel kenden. Om allerlei onderonsjes te voorkomen, ook in de toekomst – zoals 

bijvoorbeeld is gebeurd bij het verpachten van het ex-vliegveld – is het belangrijk een en ander 

goed op papier te zetten.  

We zijn het eens met de hoofddoelstelling, zoals in de kadernotitie beschreven. We zijn het ook 

eens met een aantal zeer fundamentele keuzen, die zijn gemaakt, zoals het feit dat u uitgaat van 

de kostprijs van de grond en het feit, dat we als gemeente een actief en strategisch aankoopbeleid 



moeten hebben. In het verleden hebben we het ook wel eens gedaan; het was meer incidenteel en 

werd overgelaten aan het toeval en de mogelijkheden op dat moment.  

Waarschuwing hierbij is wel, dat strategische grondaankopen en een actief grondbeleid op zich 

speculatief kunnen zijn. Wie weet of de grond duurder of goedkoper wordt? Waar we ons in het 

algemeen niet wagen aan risicovol beleggen is strategische grondaankoop zeker een vorm van 

risicovol beleggen.  

De VVD-fractie durft hiervoor te zijn; ze is er altijd al voor geweest. Ik wil een oud 

boerengezegde aanhalen: Aarde houdt immers zijn waarde. Je moet er wel de tijd voor nemen. 

In de nota zullen uitwerkingen volgen. We zien die tegemoet. In de commissie heeft u vele 

toezeggingen gedaan. Een aantal van die toezeggingen heeft u op papier gezet en ons vanmiddag 

gemaild. Er zijn veel meer zaken aan de orde geweest. Uitgaande van het feit, dat wie zwijgt 

toestemt, had u die er ook bij kunnen noemen.  

Ik denk dat u niet alleen moet praten over de uitgifte van de gronden in pacht, maar ook moet 

kijken naar de jacht en het wildbeheer. Ook daarmee is geld gemoeid.  

Vaak wordt het woord transparantie genoemd; de definitieve nota moet transparant zijn. 

Gesproken is over de mogelijkheden van erfpacht. Als we jongeren en starters op de 

woningmarkt een kans willen geven moeten we bij voorbaat erfpacht niet uitsluiten. 

Verschillende fracties hebben dit genoemd. Ik zal hier zeker medestanders vinden die van mening 

zijn: dit moeten we niet nu al uitsluiten, maar laten we degenen die ervoor kiezen wel het recht 

van koop geven. 

Hoe gaan we om met projectontwikkelaars? Er moet marktconform worden gewerkt.  

Aan de orde is ook geweest – en ik hoop dat de collega-raadsleden daarover in hun fracties 

grondig hebben gesproken – de prijsdifferentiatie. Vraag een makelaar wat de waarde van een 

woning, een object is. Daarbij geeft hij aan: 1. de ligging, 2. de ligging, 3. de ligging. Het is 

logisch dat de mooiste plekjes de hoogste prijs betalen. Het is niet logisch om daaroverheen nog 

eens een extra vierkantemeterheffing te laten betalen, omdat je een bepaald type woning op dat 

plekje zet. U kiest daarvoor in de kaderstellende notitie. Het is er langzamerhand ingegroeid, 

maar we moeten er nu duidelijk over zijn. Ook in het kader van de deregulering. Laten we kijken 

naar de waarde van de ligging en op grond daarvan de prijs bepalen. 

Als het gaat om het betalen van opslag, een zekere solidariteit is logisch. Echter, grotere percelen 

betalen ook meer opslag. We hebben in dit lang veel maatregelen – en die zijn ook goed – dat 

voor iedereen wonen mogelijk moet zijn. Genoemd kunnen worden huursubsidie, progressief 

belastingsysteem, enz. Ook de mogelijkheden om op verschillende manieren grond aan te kopen, 

om op die manier voor iedereen het wonen mogelijk te maken.  

In uw subdoelen spreekt u steeds over maximalisering. Het is een term. Als je het zo vaak onder 

elkaar ziet staan, dan krijgt het een hebberig effect. Noem het realistisch. We komen dan op 

hetzelfde uit. 

Als het gaat om diverse soorten van beleid en om tot het beleid te komen, noemt u verschillende 

mogelijkheden. De mogelijkheid van onteigening heb ik nergens zien staan. We kijken met 

belangstelling hoe in onze buurgemeente Urk wordt omgegaan met het onteigenen van de 

overheid. Laten ze daar eerst maar eens een robbertje vechten. We kunnen dan altijd nog zien of 

het ook voor ons een optie kan zijn. Een onsympathiek middel, maar soms kan het nodig zijn.  

In de commissie heeft u gezegd vooral geen twee soorten beleid door elkaar te willen halen: geen 

economisch beleid en grondbeleid door elkaar halen, omdat het daarvan ondoorzichtig wordt. 

U gaat wel voor de keuze om grondbeleid en inkomensbeleid door elkaar te halen. Laat u het daar 

dan ook bij het voorkomen van de ondoorzichtigheid. Ik heb overigens wel hoop, want sinds kort 

heeft onze wethouder een nieuwe bril, nee zelfs twee nieuwe brillen. Naar eigen zeggen zijn het 



liberale brillen. Voor een goede visie hebt u ongetwijfeld door uw nieuwe liberale brillen 

gekeken naar het stuk. 

 

Wethouder de heer Mulder: Het zijn geen liberale brillen. Ik heb u geschreven, dat ik ze bij een 

liberale ondernemer heb gekocht, als teken dat ik alle burgers even lief heb. 

 

Mevrouw Geluk: Alle burgers? Dat geeft moed. Ik heb nog eens goed naar het stuk gekeken door 

mijn oude rode bril en blijf bij het standpunt: laten wij grondbeleid en inkomensbeleid scheiden. 

De landelijke overheid is voor het inkomensbeleid. Laten wij met deze kadernotitie grondbeleid 

opgaan naar de nota grondbeleid.  

 

De voorzitter: Ik wil er op wijzen, zoals mevrouw Geluk al heeft genoemd, dat u een e-mail heeft 

gekregen met de punten, die de wethouder in het definitieve verhaal overneemt. Het gaat erom: 

- er wordt gekeken naar mandelig eigendom; 

- in de nota grondbeleid een passage wijden aan de verkoop van snippers groen; 

- de begrippen scherper definiëren; 

- vastgesteld uitgiftebeleid integreren in de nota grondbeleid; 

- grondprijzen voor specifieke voorzieningen uitwerken en 

- leren van andere gemeenten; niet proberen zelf het wiel uit te vinden.  

 

De heer Van Steen: Mijnheer de Voorzitter. Ik ben het met u eens. Eigenlijk doen we nu de 

commissievergadering over. Werk de nota uit. Ik blijf het zien als een startnotitie. Als we niet 

wegen hoe we het begrip strategisch eigendom uitleggen, als we niet weten wat wordt bedoeld 

met mandelig eigendom. Ik stel voor de nota af te wachten en die vast te stellen. Op een aantal 

punten ben ik het met mevrouw Geluk eens. In de commissie zijn meer zaken aan de orde 

geweest. Als we weten waarover we praten, dan kunnen we de nota vaststellen. 

 

Mevrouw Geluk: U bent het toch met mij eens, dat we op dit moment de piketpaaltjes moeten 

plaatsen. 

 

De heer Van Steen: Dat hebben we in de commissie met elkaar gedaan. 

 

Mevrouw Geluk: Als we de piketpaaltjes niet duidelijk plaatsen, dan krijgen we straks een 

Babylonische spraakverwarring. Erger nog, ik denk dat de wethouder daarvan dan uitermate 

handig gebruik zal maken om precies datgene te schrijven wat hem goeddunkt. We hebben dan 

als raad niets in handen om te zeggen waar de paaltjes staan. We moeten nu de kaders aangeven. 

 

De heer Van Steen: Dat ben ik met u eens. In de commissie hebben we een aantal paaltjes 

weggezet. Het is nu aan de heer Mulder deze op een rij te zetten. Daarna gaan we de nota 

vaststellen.  

De heer Wassink: Mijnheer de Voorzitter. Er is al met al meer dan een raadsperiode overheen 

gegaan om tot de notitie te komen.  

Dat in ogenschouw genomen constateren we met tevredenheid, dat er een begin is. Er is iets in 

beweging gekomen. Anderzijds vinden we dat de kaderstellende notitie meer een notitie is waarin 

keurig staat opgeschreven hoe het was, hoe het allemaal zo gekomen is en hoe het verder kan 

worden. 

In de inleiding is het woord "referentiekader" genoemd en misschien is dat wel de juiste term. 



Het stuk geeft een aantal referentiekaders, dat – naar wij van het college verwachten – in de 

uiteindelijke nota grondbeleid concreter en transparanter naar voren moeten komen.  

Ook wij staan een actief grondbeleid voor. We zijn benieuwd naar de wijze waarop het college 

daaraan vorm en inhoud wil geven.  

Daarnaast was de notitie over twee deelgebieden vaag. Het is de vraag of deze in de nota terecht 

komen. Ik doel op een tweetal niet onbelangrijke onderdelen van het grondbeleid. De notitie 

grondprijzen voor specifieke voorzieningen is al toegezegd. Als ik de notitie lees, dan lees ik dat 

het nog te ontwikkelen grondexploitatiebeleid – hoe om te gaan met projectontwikkelaars – nog 

nader vorm moet worden gegeven. Dit terwijl de gemeente in de verschillende megaprojecten, 

zoals Emmeloord-Centrum en Emmelhage gegarandeerd te maken zal krijgen met 

projectontwikkelaars. Doet het college dit ongekaderd of krijgt het alsnog een plaats binnen de 

nota?  

Wij hebben in de commissie de suggestie gedaan de nota tijdig te evalueren. Als het een lange 

moeizame weg is de nota op te stellen, laten we dan na twee jaar een tussenevaluatie houden en 

het document aan de praktijk toetsen. Wij willen hierover een toezegging van de wethouder. 

Dank voor uw toezeggingen in de aanvulling op het A4'tje, dat hier ter tafel ligt. Wij zien het 

aangevuld met de toezegging met betrekking tot het beleid voor projectontwikkelaars en een 

tussenevaluatie over twee jaar.  

 

De heer Nijdam: Mijnheer de Voorzitter. Ik begrip het allemaal niet meer. In de commissie was 

iedereen juichend over de notitie. Nu gaat iedereen diep op de materie in. Degene die er nog op 

zou terugkomen, de heer Vermeulen, is nu afwezig.  

Ik heb in de commissie vergeten iets te zeggen, mevrouw Geluk, en ik wil het nu doen. Een zeker 

woord van waardering. Het gaat om de zin: "Uitgifte van grond in erfpacht kan tijdelijk een 

goede optie zijn, zeker voor starters." Het is als een soort sociaal gevoel van uw kant op mij 

overgekomen. Ik was er even emotioneel over, maar dat was de volgende dag weer over.  

 

Mevrouw Geluk: Ik heb prima geslapen. 

 

De heer Nijdam: Het was in ieder geval een begin. Zelf heb ik ook aandacht gevraagd voor 

starters op de woningmarkt. Het wordt een knellend probleem. Eerder deze avond hebben we de 

wethouder daarover kunnen horen. Ik sluit me er volledig bij aan.  

Het college speelt actief op ontwikkelingen in en zo hoort het. We gaan akkoord met het voorstel.  

 

De voorzitter: Ik begrijp dat u vindt dat PvdA/GroenLinks links is ingehaald door de VVD.  

 

De heer Sanderse: Mijnheer de Voorzitter. Mijn fractie is blij dat er schot zit in de 

totstandkoming van de nota grondbeleid. Vandaag stellen we de kaders. De taakwethouder heeft 

toegezegd, dat we de nota grondbeleid in de decemberraad tegemoet kunnen zien. Ik houd hem 

daaraan.  

Het CDA onderschrijft de doelstellingen van de notitie. De wethouder heeft toegezegd de 

verschillende begrippen uitgebreid te definiëren, zodat er geen enkele verwarring over kan 

ontstaan. We hebben daarvan vanmiddag een briefje gehad, waarin enkele punten worden 

genoemd.  

De strategische aankopen: hoe ga je om met projectontwikkelaars. Wij willen daarvan wat 

uitwerking zien. Wanneer ga je wel of niet met projectontwikkelaars in zee? Wat zijn de voor- en 

nadelen? 



In de commissievergadering is gesproken over het uitgiftebeleid als onderdeel van de nota. 

Wethouder Mulder heeft toegezegd vastgesteld uitgiftebeleid te integreren in de nota. Wel is het 

zo, dat de laatste wijziging hieromtrent heeft plaatsgevonden in de februariraad 2002. Anderhalf 

jaar geleden. Is het uitgiftebeleid niet toe aan een update? Er zijn allerlei ontwikkelingen. Ook de 

landelijke overheid heeft andere regels gesteld. Het zou goed zijn daarnaar te kijken.  

Het college stelt een vierjaarlijkse evaluatie grondbeleid voldoende te vinden. Mijn fractie pleit 

ervoor om het grondbeleid vaker op de agenda te zetten.  

De wethouder heeft gezegd de suggesties, die in de commissie zijn gedaan, over te nemen. Wij 

houden hem daaraan. Ik heb ook genoemd, dat we flexibel en creatief onderhandelen ook 

belangrijk vinden. U zult die suggestie meenemen.  

Als het college onze kanttekeningen ter harte neemt, dan is weliswaar de draagtijd een 

olifantsdracht, maar we denken dat het met alle kanttekeningen en opmerkingen die vanavond 

worden gemaakt een prachtig kind zal worden. 

 

De heer Van Steen :Mijnheer de Voorzitter. Ik wil er een korte vraag aan toevoegen. Als we een 

kaderstellende nota opstellen, dan houdt dit ook beperkingen in. Ik vraag me af welke 

beperkingen deze kaderstellende notitie aan het college oplegt.  

 

Wethouder de heer Mulder: Mijnheer de Voorzitter. Om met dit laatste te beginnen. Ik denk dat 

het in het belang van raad en college is – en met name ook van de inwoners van Noordoostpolder 

– dat een goed bestuur zo weinig mogelijk beperkingen krijgt opgelegd,om de goede dingen voor 

de bevolking te doen.  

De beperking zit natuurlijk in de kaders. U geeft de kaders aan. We gaan aan de slag met alles 

wat u noemt. Vanavond is al gezegd: raad en college zijn nergens blind voor. Aan de andere kant: 

u geeft ons beperkingen mee. Als college ervaren wij de beperkingen niet als knellend. Het kan 

zijn dat ik u niet helemaal goed begrip. Bestuurlijk vind ik "beperkingen" niet zo'n inspirerend 

woord. 

 

De heer Van Steen: Dat ben ik met u eens. Zo lang ik niet weet wat wij onder de begrippen, die 

we in de notitie gebruiken, verstaan, dan weet ik niet waarover ik beslis.  

 

De heer Nijdam: Mag ik een opmerking maken ter verheldering? Bedoelt u met beperkingen: we 

zijn gewend geweest in de loop der jaren kleurentelevisie te kijken, maar we willen terug naar 

zwartwit?  

 

De heer Van Steen: Daarover moet ik even nadenken. We hebben weinig ervaring met 

kaderstellende nota's. We moeten goed weten waarover we praten voordat we iets vaststellen. Dat 

is de intentie die ik wil neerleggen. 

 

Wethouder de heer Mulder: Om in de beeldspraak van de heer Nijdam te blijven: het college 

kiest voor een kleurrijke nota grondbeleid.  

Voorts enkele opmerkingen over de inbreng vanuit de raad. De heer Sanderse heeft een aantal 

opmerkingen gemaakt, waarmee het college het eens is. Wij vinden het bij een kaderstellende 

notitie altijd buitengewoon belangrijk, dat raad en college het eens zijn over in ieder geval een 

van de belangrijkste punten: aan welke doelstellingen willen raad en college werken? Aan welke 

doelstellingen moeten wij van de raad werken? Ik heb algemene instemming gehoord over de 

hoofddoelstelling van het grondbeleid. Dat is heel belangrijk. We kunnen daarbij zaken zetten in 



de instrumentele sfeer, verkennen, toetsen op voor- en nadelen, zodat we straks als raad een 

afweging kunnen maken. Op zich zijn het aanvaardbare suggesties, die binnen het werkproces 

kunnen worden meegenomen.  

Opmerkingen zijn gemaakt, zeker door de heer Sanderse en Wassink, over de omgang met 

projectontwikkelaars. Er zijn enkele voorbeelden genoemd. Op pagina 6 van de kaderstellende 

notitie heeft het college geprobeerd de problematiek, die we met projectontwikkelaars kunnen 

hebben, te formuleren. Die problematiek kan verschillend zijn. 

De beleving van het college is, dat bij actief grondbeleid je als lokale overheid zelf de regie hebt. 

Als je dan niet al te onverstandige dingen met projectontwikkelaars doet, dan heb je een sturende 

invloed, een regie-invloed Je kunt dan ook ten aanzien van het maximaliseren of optimaal kosten 

toerekenen – of realistisch kosten toerekenen – om uiteindelijk bij marktconforme grondprijzen 

uit te komen, als lokale overheid de touwtjes in handen hebben.  

Het is wat anders – en daarover is ook een aantal opmerkingen gemaakt, waaraan we nadere 

aandacht zullen geven – als een projectontwikkelaar in een positie komt of is voor zelfrealisatie. 

Welke kosten kun je dan nog aan de grond toerekenen, die je door de projectontwikkelaar laat 

betalen? Welke andere rechten en plichten heeft de projectontwikkelaar en wat voor 

instrumentarium om samen door een deur te gaan zijn aanwezig. Als een projectontwikkelaar 

kiest voor zelfrealisatie zul je als overheid en private partij in een plangebied moeten 

samenwerken. Wij zullen dat voor u uitzoeken. Het is een van de kaders, die we aanreiken. Het is 

hard nodig dat we daarvoor goede instrumenten hebben. De voetangels en klemmen moeten we 

goed verkennen, zodat we helder beleid hebben.  

Opgemerkt is dat we wellicht in Emmeloord-Centrum zaken doen met projectontwikkelaars. 

Waar we zelf een grondpositie hebben, treedt het eerste voorbeeld in werking. Dat is 

gemakkelijker. 

Omgaan met projectontwikkelaars, vanuit verschillende grondposities, zal een onderdeel worden 

voor uitwerking, beleidsvorming en gedachtewisseling met u vanuit de nota grondbeleid.  

De heer Sanders heeft het uitgiftebeleid als voorbeeld genoemd. Ik moet denken aan de woorden 

van mevrouw Geluk in de raadscommissie, die zei: laten we nu alles wat met grondbeleid te 

maken heeft, ook al hebben we het uitgiftebeleid voor de woonfunctie vastgesteld in februari 

2002, in dezelfde nota opnemen. Als de werkelijkheid in Nederland en dus ook in 

Noordoostpolder gaat veranderen, ook ten aanzien van uitgiftebeleid, dan moeten we daarop 

inspelen. We volgen de landelijke ontwikkelingen nauwkeurig en met grote belangstelling. Als 

het relevant is, zullen we daarop inspelen.  

Nu wordt het lastig, want ik moet iets doen waarvan ik niet weet of het college dat helemaal 

draagt. De suggestie in de raad, met name van ChristenUnie/SGP en ik meen ook bij het CDA: 

wilt u niet frequenter evalueren dan een keer per vier jaar? De opzet van het college is dat het 

mooi zou zijn als aan het begin van een raadsperiode het grondbeleid tegen het licht wordt 

gehouden, zodat de portefeuillehouder grondzaken aan het begin van een raadsperiode weet hoe 

hij moet werken, overeenkomstig de wens van de raad. Dat is de achtergrond en de filosofie van 

het college over de vier jaar. Als u de evaluatie frequenter wilt en dit wordt raadsbreed gedragen, 

dan zou het van mij mogen. 

 

De heer Wassink: Er staan hele mooie zinnen in het vorige stuk, dat we hebben besproken – 

kadernotitie lokaal jeugdbeleid. Daarin is ook vermeld, dat tussentijds – na twee jaar – een 

beknopte evaluatie zal plaatsvinden. Na een periode van vier jaar zal een volledige evaluatie 

plaatsvinden.  

 



Wethouder de heer Mulder: Het sluit wonderbaarlijk aan bij de werkwijze, die u en het college 

deze raadsperiode met elkaar hebben. U kunt maandelijks zeggen te gaan evalueren. Die positie 

heeft u.  

Als u aan de kaders toevoegt, dat de diepgaande evaluatie een keer per vier jaar wordt gedaan, 

terwijl de beknopte evaluatie een keer per twee jaar wordt gedaan, dan is mijn 

invoelingsvermogen dat we daarmee geen problemen hebben. Als ik voor mijn beurt praat, dan 

hoor ik het wel.  

 

De heer Van Steen: Ik heb er geen behoefte aan. Als er aanleiding is om nota's aan te passen, dan 

doen we dat. Anders evalueren we om de vier jaar. 

 

Mevrouw Geluk: Het is een aangelegenheid van de raad. U moet het niet aan de heer Mulder 

vertellen. U kunt er met ons over spreken of we dit op de raadsagenda zullen zetten, ja of nee, 

iedere week, iedere maand of een keer in de vier jaar.  

 

De heer Van Steen: Dat ben ik met u eens.  

 

Wethouder de heer Mulder: Ik zit op uw lijn.  

We kunnen steggelen over de typeringen in de kaderstellende nota, referentiekaders. De heer 

Wassink heeft er al veel verstandige dingen over gezegd. Volgens mij leidt het niet tot 

fundamentele meningsverschillen.  

In de gedachtewisseling die we nu voeren: het college voelt voor de drie punten die de heer 

Wassink wil. 

De benadering van de heer Van Steen is: we kunnen met de kaderstellende notitie uit de voeten, 

maar wij gaan straks nog verder onze mouwen opstropen, als de nota aanwezig is. We gaan het 

dan echt goed bediscussiëren. Dat is een prima werkwijze. Als de Politieke Unie die werkwijze 

kiest, dan kan het college daarmee uitstekend uit de voeten.  

Ten aanzien van de VVD-fractie: ieder vogeltje zingt zoals hij gebekt is. Wij kennen de 

formuleringen van mevrouw Geluk, die soms wat forse taal uitslaat, maar het komt uit een goed 

hart, begrijp ik van de heer Nijdam. 

De VVD-fractie is het eens met de hoofddoelstelling; dit geldt ook voor strategisch actief 

grondbeleid. Het college is dol op boerenwijsheid. Niet alleen boerenwijsheden. Er zijn ook 

talrijke andere bevolkingsgroepen, die ook behoorlijk wijs zijn. Het gezegde: aarde houdt immer 

zijn waarde, voegen we toe.  

Jacht en wildbeheer. Ik heb de indruk, dat het verder van grondbeleid afstaat. Ik weet niet of we 

daarmee iets kunnen. Alleen de VVD-fractie heeft dit onderwerp genoemd. Misschien moet het 

wel eens tegen het licht worden gehouden, maar of dit in relatie tot het grondbeleid moet, daaraan 

twijfel ik. 

 

Mevrouw Geluk: Mag ik het kort toelichten? Jacht heeft alles te maken met geld. Uitgifte in 

pacht doet u om er landbouw op te kunnen bedrijven. U geeft ook gronden uit voor jacht. 

Daaraan hangt een prijskaartje. Als het op een ondoorzichtige manier, via vriendjespolitiek en 

ondershands, gebeurt, dan krijgt u daarmee dezelfde borrelpraat als nu gebeurt met het in pacht 

uitgeven van gronden. Neemt u het in dat kader mee. 

 

Wethouder de heer Mulder: Het college distantieert zich volstrekt van de formuleringen die 

mevrouw Geluk kiest. Bij het verpachten van los land is geen vriendjespolitiek bedreven.  



 

Mevrouw Geluk: Het zou kunnen gebeuren.  

 

Wethouder de heer Mulder: Nee, u gaat verder. Ik wil het niet onbesproken laten, want anders 

gaat het principe werken van "wie zwijgt stemt toe". Ik ben het volstrekt oneens met wat u zegt. 

Ook bij de eenmalige verpachting van het vliegveld is absoluut geen sprake van vriendjespolitiek. 

 

Mevrouw Geluk: Het is geen vriendjespolitiek, maar het is volkomen ondoorzichtig. U heeft nog 

nooit een antwoord op de feiten, de gang van zaken, ontvangen ondanks de brief van februari 

2003.  

 

Wethouder de heer Mulder: Het staat wat verder van de kaderstellende notitie grondbeleid af. 

Mevrouw Geluk heeft nog een andere opmerking gemaakt. In de raadscommissie heb ik gezegd, 

dat het college voorstellen doet – alles afwegende, voor- en nadelen – om erfpacht 

langzamerhand af te schaffen. Mevrouw Geluk noemt een element van een nadeel. Binnen de 

kaderstellende notitie past de erfpachtparagraaf. Wij zullen dit uitwerken. Het lijkt me relevant 

om de opmerkingen, die daarover zijn gemaakt, ook mee te nemen.  

Prijsdifferentiatie. We zijn dat niet met de VVD eens. Het college kiest wel voor 

prijsdifferentiatie. In de raadscommissie heeft u daaraan een typering gegeven, die nergens op 

sloeg en die door commissieleden en mij is tegengesproken. Prijsdifferentiatie doet het college – 

ook het voorgaande college deed dat. Wij hebben de vorige wethouder grondzaken daarin altijd 

van harte gesteund – naar dorpen, op basis van woningcategorieën, liggingfactor binnen het 

bestemmingsplan. Deze drie differentiatiefactoren zijn ook in de kaderstellende notitie 

grondbeleid opgenomen. Het is naar de mening van het college goed daarnaar te kijken en dit in 

de nota grondbeleid te verwerken. We wachten uw eindoordeel daarover af. Het college ontraadt 

om dit bij voorbaat al niet uit te werken. Dat bespeur ik in het standpunt van de VVD-fractie.  

 

Mevrouw Geluk: Ik heb niet gezegd tegen differentiatie te zijn, maar tegen het én-énprincipe. Er 

wordt fors gedifferentieerd naar ligging.  

 

Wethouder de heer Mulder: Dat is een subjectief oordeel van u kant. 

 

Mevrouw Geluk: Vraagt u het eens aan mensen in deze gemeente. Vraag het de heer Nijdam. Hij 

heeft er ook een oordeel over.  

 

Wethouder de heer Mulder: De beleving is verschillend. Het college heeft een andere mening dan 

de VVD-fractie. 

Er is nog een andere opmerking van mevrouw Geluk waarover het college ook wil nadenken. 

Onteigening is een instrument, dat we niet gewend zijn. We zijn, ook de afgelopen jaren, sterk 

geweest in minnelijke schikkingen. We moeten proberen daarin sterk te blijven. Minnelijke 

schikkingen leveren win-winsituaties op, naar alle kanten. De verkopers van grond, met name 

private verkopers, moeten het ons mogelijk blijven maken. Als u zegt een op zich lelijk 

instrument als onteigening nooit uit te sluiten, dan ben ik het daarmee eens.  

 

Mevrouw Geluk: Ik ben het eens met de wethouder, maar we moeten het wel benoemen. Gaan 

we het instrument gebruiken of willen we het nooit gebruiken? De wethouder spreekt over 

private personen, maar we kunnen ook de overheid onteigenen. Het is niet gemakkelijk en 



populair. We moeten wel noemen of we onteigening willen gebruiken. 

 

Wethouder de heer Mulder: In dit stadium ontraadt het college een onteigeningsprocedure met de 

minister van Financiën, de heer Zalm, te beginnen. Dat lijkt ons een slechte weg. Wij willen de 

goede relatie met het ministerie van Financiën behouden. 

 

Mevrouw Geluk: Geen onderscheid, een grondeigenaar is een grondeigenaar. Of het nu een 

overheid of een particulier is.  

 

De voorzitter: Sterker nog, als u zou besluiten om het rijk te onteigenen, dan zal ik dat besluit ter 

vernietiging met de Kroon moeten voordragen, omdat het in strijd is met de wet.  

De ene overheid kan niet de andere overheid onteigenen.  

Gehoord de beantwoording van de wethouder is mijn vraag aan de raad: heeft u zaken gemist, die 

voor uw eindoordeel van belang zijn? Of zegt u, gehoord de beraadslagingen hebben we er 

vertrouwen in dat het adequaat wordt uitgewerkt? 

 

Zonder hoofdelijke stemming besluit de gemeenteraad overeenkomstig het voorstel. 

 

IX. Sluiting  

 

De voorzitter: De vergadering is gesloten.  

 

 

 

Aldus vastgesteld in de vergadering van 25 september 2003 

 

 

De griffier,    de voorzitter, 

 

  

 

 

 


