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Notulen van de openbare vergadering van de gemeenteraad, gehouden op 22 maart 

2007 om 19.30 uur in het gemeentehuis te Emmeloord. 

 

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

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

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

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

(VVD), W.R. Bouma (CDA), F. Boundati (PvdA/GroenLinks), A.W. van Daalen (VVD), 

W.C. Haagsma (PU), L.G.M. Hermus (CDA), H.A.J.G. Kreeft (ONS), L.H.M. Lammers 

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

P.J. Sanderse (CDA), J. Simonse (CU-SGP), H.H. Suelmann (CDA), H. Torenbeek (CDA), 

T. Tuinenga (PU), G.J. Veldkamp (CU-SGP) L.G. Voorberg en R.F. Wassink (CU-SGP) 

 

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

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

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

F.K. Zeilstra (PvdA/GroenLinks) 

Griffier:  de heer J. Even 

Gemeentesecretaris:  de heer H. van Boven 

 

 

 

I. Opening 

 

De voorzitter: Dames en heren, hartelijk welkom. Ik open de vergadering. Het is een 

belangrijke vergadering, niet alleen vanwege de imposante agenda en vanwege het af-

scheid van de heer Bouma, maar ook omdat het vandaag Wereldwaterdag is. Sommigen 

van u hebben zelfs een symposium ondergaan vandaag.  

De griffier zei tegen mij: zou het niet goed zijn om met een gedicht te beginnen. Het wa-

terschap heeft in navolging van de suggestie van de heer Torenbeek een waterdichter. 

Het waterschap heeft dit opgepakt. Wij zijn nog aan het bestuderen wie het voor ons kan 

doen. U begrijpt: wij leggen de lat hoger dan het waterschap. Ik heb een mooi gedicht 

over Wereldwaterdag.  

Als ik het niet had aangereikt gekregen, had ik het gedicht van Marsman: "Denkend aan 

Holland zie ik brede rivieren traag door oneindig laagland gaan. Rijen ondenkbaar ijle po-

pulieren als pluimen aan de einder staan." Ik vind het nog altijd een van de mooiste ge-

dichten van Nederland. Ik zal het u niet voordragen, maar wel een gedicht over de  

Watertafel 2007. Wel moet ik zeggen dat de Watertafel plaatsvond toen ik met vakantie 

in Marokko was. U zult direct begrijpen waarom ik dat zeg. 

 

Watertafel 2007 

Op elke derde woensdag van het jaar  

gaat Zuiderzeeland anderen fêteren.  

Dan zetten ze de watertafel klaar.  
De burgemeesters komen dan dineren. 

Zo’n watertafel heeft een hoge rand,  

want anders zou je water kwijt gaan raken.  

En in het water liggen hopen zand  
om hele mooie dingen mee te maken. 

Kroon vindt dat hij een beetje meer mag nemen.  

Hij zit ten slotte boven NAP.  

En Jorritsma wil wel wat extra’s claimen.  

Haar stadshart spreekt toch ook een woordje mee.  
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Ook Horselenberg wil mooie dingen bouwen:  

een lange dijk die het meer in tweeën splijt.  

En Gorter komt met tonnen zand aansjouwen.  
Hij is gaan graven in het Wolderwijd. 

De Jonge is iets prachtigs aan het maken.  

Van Meijel en Schutte doen de overkant.  

Wanneer de beide delen elkaar raken, 

is er een brug die ’t water overspant.  

Dan wordt hun noeste arbeid ruw verstoord.  
De waterdichter wil het laatste woord. 

Dankzij mijn afwezigheid zijn de wethouders Van Meijel en Schutte nu vereeuwigd. Dat is 

goede collegiale samenwerking.  

 

II. Vaststelling agenda 

 

Zonder hoofdelijke stemming wordt de agenda ongewijzigd vastgesteld.  

 

III. Notulen van de vergadering van 22 februari 2007 

 

Zonder beraadslaging en zonder hoofdelijke stemming worden de notulen ongewijzigd 

vastgesteld.  

 

IV. Ingekomen stukken  

 

3. Brief van de Duikvereniging Noordoostpolder, ontvangen 2 februari 2007, met verzoek 

tot medewerking om ook in de Castelynsplas te mogen duiken.  

 

De heer Hermus: Mijnheer de Voorzitter. De CDA-fractie vraagt om ruimhartigheid van 

het Flevolandschap om het duiken in de Castelynsplas ook toe te staan aan de Duikvere-

niging Noordoostpolder. De fractie vraagt het college in de beantwoording deze insteek 

mee te nemen. Het gaat de fractie te ver om deze plas krampachtig als gevoelige natuur 

te beschermen. Het moet mogelijk zijn dat een tweede duikvereniging van de plas ge-

bruik kan maken. Ik hoop dat de andere fracties ook die mening hebben.  

 

De voorzitter: Ik heb van wethouder Schutte begrepen – hij is met de Corridor bezig – 

dat dit soort verzoeken uit zijn hart komen en hij die graag ondersteunt.  

 

Wethouder de heer Schutte: Het is meermalen op verschillende plekken onderwerp van 

gesprek: waarom de ene duikvereniging wel en de andere niet. Ook: waarom mogen niet 

meerdere duikingen plaatsvinden. De natuurwaarde is er wel, maar deze is niet zo hoog 

dat er geen mensen bij kunnen. Wij werken er hard aan. 

 

7. Brief van mevrouw G.P.M. van Staveren, namens bewoners Revelsant II, over het be-

leid inzake het Kometenbos in relatie tot de promotie die eventueel wordt gevoerd voor 

Emmelhage. 

 

Mevrouw Geluk: Mijnheer de Voorzitter. Ik wil voorstellen deze brief op de agenda te 

plaatsen van de commissie Woonomgeving. Er gaan langzamerhand zo veel berichten 

heen en weer via de media, het is goed in de commissie te bespreken wat is afgespro-

ken, waar gaat het naartoe en hoe gaan we daar naartoe.  

 

De heer Voorberg: Ik wil de heer Van der Est vragen of het bericht in de Stentor juist is. 

Als dat zo is, dan vraag ik de wethouder of het past bij de uitgangspunten van de inter-

actieve beleidsvorming.  
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Als mensen al vooraf in een procedure worden gedwongen, die uiteindelijk naar de Raad 

van State gaat, dan is dat niet de intentie om zo overleg te plegen met burgers. Het is de 

toon die de muziek maakt. Die toon lijkt niet zo vriendelijk. 

 

Wethouder de heer Van der Est: Dat er iets in de media is gekomen, is niet mijn pakkie 

an. Het is het initiatief geweest van een aantal burgers.  

Wat is er tot nu toe gebeurd? Wij hebben een traject gelopen, vanaf november jl. Er ligt 

een brief op uw tafel van het dagelijks bestuur van de Stichting Kometenbos. Ik heb ge-

tracht in gesprek te komen met een aantal partijen in het Kometenbos. Ook met indivi-

duele burgers. Ik wist, toen ik met de portefeuille Wonen in aanraking kwam, dat het een 

gevoelig dossier was. Ik ben in mei, toen wij hier als college zijn gestart, daarmee be-

gonnen. In november 2006 heb ik met een vijftal leden van de Stichting Kometenbos, 

waaronder ik verstond: Stichting Kometenbos, het gevoelige dossier doorgenomen. Het 

idee dat op dat moment leefde en waaraan Mercatus en twee ambtenaren van deze ge-

meente hebben gewerkt, heb ik voorgelegd. Dat noem ik burgerparticipatie.  

Op de bewuste vergadering hebben wij mondeling positief gereageerd. Zij hebben daarna 

– en dat heeft u in uw bezit – schriftelijk een positieve grondhouding aangenomen. In ja-

nuari jl. heb ik een aantal mensen – dertig woningen met veertig omwonenden – in de 

buurt van het te realiseren appartementengebouw uitgenodigd. Daarvan is een mijnheer 

komen opdagen. We hebben hem uitgelegd wat we wilden gaan doen. De uitnodiging is 

twee keer gestuurd. Wat schetst mijn verbazing dat een van de burgers – en niet ik – de 

krant heeft gezocht en daar zijn verhaal heeft verteld, zonder mij daarover in te lichten, 

zonder mij daarvan in kennis te stellen, geen telefoontje of bezoekje. Mijn deur staat al-

tijd open. Ik verbaas mij daar zeer over, omdat het een van de initiatiefnemers was van 

de Stichting Kometenbos. Ik dacht dat ik met de Stichting Kometenbos een afspraak had. 

Er was nog niets veranderd in het plan. We hadden er nog niets aan gedaan.  

Daaruit blijkt dat een aantal burgers of participanten van de Stichting Kometenbos zo nu 

en dan een andere pet opzet en in de media daarvan kennis geven. Het was ook voor mij 

een volkomen verrassing. Daarna is er nog mondeling contact geweest. Ik heb een aan-

tal mensen opgebeld. Zij zijn bij mij geweest. Dat vond ik een beetje hectisch gesprek. 

Een aantal mensen heeft zich daar voorgesteld als bestuurslid, leden van de Stichting 

Kometenbos. Er was ook een aantal burgers bij, onder andere de briefschrijfster van de 

onder punt 7 vermelde brief. 

In het gesprek, dat enkele weken geleden heeft plaatsgevonden en dat van mijn kant te 

rustig werd gevoerd volgens de aanwezige ambtenaar, te objectief en niet voldoende 

emotioneel – de anderen waren voldoende emotioneel – heb ik te horen gekregen dat de 

werkwijze, zoals die tot nu toe door mij werd gevolgd niet de juiste was en men daar niet 

meer achter kon staan. In mijn ogen was het de Stichting Kometenbos, die dat zei.  

Ik heb daarvan melding gemaakt bij de pers, omdat wij op 3 april 2007 een startbijeen-

komst hadden gepland, zoals we hadden afgesproken, waar iedereen uit de wijk welkom 

was, om met het college van gedachten te wisselen over de invulling van het Kometen-

bos. Daar heb ik wel gezegd dat er twee vaste gegevens zijn: een appartementengebouw 

en het aantrekkelijk maken van de entree van het Kometenbos. Niets nieuws. Het was in 

november ook gezegd. Er is helemaal niets veranderd. Niet aan de tekening en niet aan 

de opstelling van het college. Ik kan me voorstellen dat u zegt: moet u op deze manier 

participeren. Ik wilde de-escaleren, maar het is geëscaleerd. Daaraan heb ik part noch 

deel. Ik heb op een bepaald moment gedacht duidelijk te moeten maken wat het college 

vindt. Dat is ook in de pers gekomen.  

U hebt op uw tafel een brief van het dagelijks bestuur van de Stichting Kometenbos. Ik 

raad u aan die brief te lezen. Mevrouw Geluk, het is uw goed recht om in de commissie-

vergadering in april a.s. daarover te praten. Ik had niet de bedoeling om dat te doen, 

vooraf. Als u het wilt is het prima. Ik nodig u uit om op 3 april a.s. te komen kijken hoe-

veel inwoners van het Kometenbos – Revelsant, Sterrenbuurt, hoe moet je het noemen – 

aanwezig zijn. Er wordt informatie verstrekt door Mercatus, Philadelphia en onze bouw-

kundige. Verteld zal worden aan de aanwezigen wat we daar willen gaan doen. Ik roep 

hen op mee te denken over de verdere invulling van de entree.  

Dat is het verhaal. 
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De heer Voorberg: Mogen we hieruit concluderen, dat wat we in de krant hebben kun-

nen lezen dat de heer Van der Est zich ervan distantieert, bijvoorbeeld "hij heeft de buik 

vol van..." en "Wie alleen maar tegen is kan beter wegblijven en procederen." Mag ik uit 

deze woorden opmaken dat hij het nu anders ziet of anders heeft gezegd? Dit lijkt door 

meerdere media te zijn opgeschreven. Het lijkt daarom alsof het is gezegd. 

 

Wethouder de heer Van der Est: Nee, mijnheer Voorberg, ik heb het ook zo gezegd. Het 

zijn twee trajecten. Ik wil met welwillende mensen, die iets willen doen aan de entree 

van het Kometenbos, in een werkgroep samenwerken om gezamenlijk een idee neer te 

leggen dat we kunnen uitvoeren. Er is ook een formeel traject; daaraan ben ik nog niet 

toegekomen. Dat komt pas na de zomervakantie. Het is de bestemmingsplanwijziging die 

moet plaatsvinden. Daartegen kunnen op gezette tijden zienswijzen en bedenkingen 

worden ingediend. Deze mensen zeggen tegen mij: wij willen daar niets. Moet ik daar-

mee in een werkgroep een nieuw beeld gaan scheppen van de entree? 

 

De heer Voorberg: Ik mag van de wethouder verlangen dat hij de tegengestelde belan-

gen probeert op elkaar af te stemmen en niet vooraf dit soort dingen zegt tegen de bur-

gers. 

 

Wethouder de heer Van der Est: Dat heb ik gedaan. Ik heb geprobeerd draagvlak te 

creëren. Ik ben niet uit de kruiwagen gesprongen.  

 

De heer Voorberg: Het zijn natuurlijk zienswijzen. Wij kunnen het van een afstand ook 

niet bekijken. De wijze waarop dit in de pers is gekomen, doet u geen goed. Als u het zo 

blijft stellen dan distantieer ik mij daarvan. Ik vind dat u normaal overleg moet plegen en 

niet van tevoren mensen moet afschieten. 

 

Wethouder de heer Van der Est: Dan wil ik nog een zin tegen u zeggen: dat heb ik ge-

daan. Gewoon, normaal overleg plegen met de bewoners van Revelsant, Sterrenbuurt, 

Siriusstraat, Saturnusstraat en dergelijke. Dat u daarover een andere mening heeft, het 

zij zo. 

 

De voorzitter: Mag ik concluderen dat na de uitleg van wethouder Van der Est, dat hij 

teruglegt of het nodig is dit terug te leggen in de commissie. Wij hoeven daarover nu niet 

te besluiten. Dat is een zaak van de commissie.  

 

Mevrouw Geluk: Het was juist mijn bedoeling om deze inhoudelijke bijdrage vanuit het 

college, die kennelijk nodig werd geacht, in deze raadsvergadering te voorkomen. Ik 

denk dat het vooral een commissieaangelegenheid is. Het ging mij niet alleen om bur-

gerparticipatie en het naar buiten treden. De heer Van der Est haalt veel zaken aan 

waarmee hij is bezig geweest. Dit speelt natuurlijk al veel langer. Voor degenen die er 

niet bij waren: er is een raadsvoorstel van september 2004. Pak dat er eens bij. Dan 

krijgt het verhaal dat Mercatus ineens € 400.000,00 geschonken krijgt een andere kleur. 

Ook het feit dat pas na bestemmingsplanwijziging wordt overgedragen. Dan zijn er nog 

veel meer vragen. Waarom heb ik gezegd: laten we het er hier niet over hebben. Er zijn 

veel punten die erbij kunnen worden gehaald. Laten we met elkaar proberen over alle 

punten helderheid te krijgen. Er is nu een punt uitgelicht. De waterproblematiek is ook 

altijd een hot item geweest als het ging om dit onderwerp. Het komt ook nergens terug. 

Het lijkt mij goed dat wij over de hele Sterrenbuurtproblematiek, waarin we met elkaar 

miljoenen stoppen, rustig met elkaar spreken. Waar gaat het naar toe, waar willen we 

naar toe. Is dit nog het hoe wat we met elkaar voor ogen hebben. Wat is er veranderd 

sinds september 2004; toen hebben we een raadsbesluit genomen.  

 

De voorzitter: Uw insteek is dan een andere dan van de heer Voorberg. Ik stel voor dat 

we de discussie niet voortzetten, want dan trekken we de discussie naar de gemeente-

raad. We moeten dat niet doen. Laten we maar afwachten wat er in de commissie ge-

beurt.  
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Mevrouw Geluk: Communicatie blijft ook een van de punten daarbij. Het kleeft nu een-

maal aan de Sterrenbuurt.  

 

De heer Voorberg: Nog een opmerking. Mijn insteek is net zoals die van mevrouw  

Geluk. Wij hebben er vragen over gesteld, die in dezelfde richting liggen. Ik ben ook voor 

een brede bespreking in de commissie. Dit punt vind ik actueel.  

 

Mevrouw Geluk: Mijn voorstel is ook om de beantwoording van de vragen van de heer 

Voorberg te betrekken bij de commissievergadering. Als iedereen ervoor is, staat het wat 

mij betreft op de agenda voor de commissie. 

 

De voorzitter: Ik wil voorkomen dat we de raadsvergadering gaan gebruiken om te 

stemmen wat in de commissie wordt besproken, aan de hand van ingekomen stukken. 

Dat lijkt me absoluut een verkeerde procedure.  

 

Mevrouw Geluk: Mijn vraag is alleen: komt het in de commissie? Als het niet in de com-

missie komt, dan wil ik hier mijn ei leggen. 

 

De voorzitter: Het staat leden van de commissie altijd vrij om onderwerpen aan de orde 

te stellen. Wij gaan dat niet via een plenaire discussie afdwingen in de gemeenteraad. 

Dat vind ik geen goede procedure. Wij moeten dat niet doen. Ik doe u daarin geen toe-

zegging. Wij gaan er vanavond ook niet over in deze zetting. Het is een zaak van de 

commissie zelf. Deze discussie is wat mij betreft gesloten.  

 

Zonder hoofdelijke stemming wordt over de wijze van afdoening van de ingekomen stuk-

ken besloten, zoals is voorgesteld, rekening houdend met de discussie.  

 

V. Mededelingen 

 

Er zijn geen mededelingen.  

 

VI. Spreekrecht 

 

Hiervoor heeft zich niemand gemeld.  

 

VII. Vragenuur 

 

De heer Torenbeek: Mijnheer de Voorzitter. Ik heb in een brief aan u, die in de laatste 

nieuwsbrief is opgenomen, uitgelegd waarom ik u bijgevoegde brief namens het CDA heb 

gegeven. Wij vinden het van groot belang om op dit moment, nu er een nieuw college 

van GS komt, met een nieuw programma, de belangen van de Noordoostpolder daarin op 

de kaart te zetten. Wij menen dat het van groot belang is, omdat het niet vanzelfspre-

kend is dat het gebeurt. Daarom stellen wij u voor raadsbreed deze brief te versturen 

naar de (in)formateur van het nieuwe college van Gedeputeerde Staten.  

 

Wethouder de heer Schutte: Mijnheer de Voorzitter. Ook het college is voornemens een 

brief te sturen met de hoofdpunten die naar onze mening in het collegeprogramma moe-

ten worden opgenomen. Ik wil de vergadering vragen om een gezamenlijke brief te stu-

ren. We kunnen het wel apart doen, maar ik denk dat een gezamenlijke brief meer 

kracht uitstraalt.  

 

De heer Haagsma: Ik ben het met de heer Schutte eens, dat een gezamenlijke brief 

meer kracht uitstraalt. Het enige dat ik mis in de brief, die de heer Torenbeek aanhaalt is 

het pleidooi voor de spoorlijn. Het staat er natuurlijk niet expliciet in, maar ik zou het wil-

len opnemen. Misschien is de heer Schutte dat ook van plan.  
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Wethouder de heer Schutte: Ik denk dat het college nog een keer naar de brief wil kij-

ken. Het lijkt goed, dat als u suggesties heeft, dat u die ook noemt. Wij moeten niet over 

de brief gaan discussiëren.  

 

De heer Torenbeek: Uiteraard heb ik geen enkel bezwaar om de Zuiderzeelijn er in op 

te nemen.  

 

Mevrouw Faber: Het is ook een verzoek van de PvdA/GroenLinks-fractie.  

 

De heer Torenbeek: Dat is uitstekend. Er valt iets te zeggen voor het idee van de heer 

Schutte. Misschien is het echt goed. Tegelijkertijd kun je je afvragen of wij in het duale 

stelsel er goed aan doen om juist als gemeenteraad ook een brief te sturen. Als wij het 

samen eens zijn over een goede brief – en waarvoor hebben wij een aanzet gedaan – 

dan lijkt het mij goed.  

 

De heer Wassink: We hebben ook even aan de Zuiderzeelijn zitten denken. Wij denken 

wel dat als je dit in een brief zet, dan moet je juist die dingen hebben waarover de pro-

vincie echt gaat. We kunnen met zijn allen roepen: de Zuiderzeelijn, maar als je het te-

gen mensen roept die er uiteindelijk niet zo veel mee van doen hebben dan is het misge-

schoten kruit. Wat wij nog missen en graag zouden willen toevoegen – en die past wel-

licht ook bij een randmeer – is de Lemsterbaaiontwikkeling. Dat zijn echt RO-dingen 

waarover de provincie haar partij kan blazen.  

 

De voorzitter: Het lijkt me niet wijs als we nu allemaal bouwstenen voor een brief gaan 

aandragen. Het voorstel van de heer Torenbeek is een brief te sturen. Laten we met el-

kaar kijken of we de mooie brief van het CDA nog breder kunnen maken. Ik denk dat het 

van belang is, duaal of niet-duaal, raad of college, dat het goed is dat het gemeentebe-

stuur van Noordoostpolder – laat ik het maar breder en iets minder duaal zeggen – laat 

zien waar wij in dit gebied vinden, zo breed mogelijk, waarmee rekening moet worden 

gehouden voor de toekomst. Hoe meer je dat fragmenteert, hoe minder het aan kracht 

heeft. Dat zou mijn idee zijn. Het is uw brief, u moet ermee instemmen. 

Ik stel voor dat de suggesties voor onderwerpen, die niet in de brief van het CDA staan, 

worden genoemd bij de griffier. Wij sluiten dan met het college kort, dat begin volgende 

week zo’n brief uitgaat. We moeten het ook niet twee weken laten wachten, want dan is 

het mosterd na de maaltijd. Het moet snel gebeuren. Als u de punten bij de griffier wilt 

indienen, dan zorgen wij dat het een mooie brief wordt. We sturen de brief in concept 

aan alle fractievoorzitters. Als we daarvoor het groene licht krijgen, dan versturen we de 

brief.  

 

De heer Torenbeek: Als de brief, die we gezamenlijk schrijven, mede de geest van deze 

brief ademt, dan ga ik daarmee akkoord. 

 

De voorzitter: Dat is de inspiratie daarvoor zelfs.  

Het woord is aan de heer Meijering.  

 

De heer Meijering: Mijnheer de Voorzitter. Afgelopen dagen en week zijn enkele berich-

ten op ons afgekomen betreffende het Concern voor Werk. Deze berichten zijn weliswaar 

niet via de officiële kanalen tot ons gekomen, maar ze zijn er wel. De achterban reageert 

er ook op. Aangezien ook onze commissie, zoals het ernaar uitziet, de komende maand 

vrijaf heeft gekregen, wil ik de wethouder vragen om waar mogelijk ons enige duidelijk-

heid te verschaffen of ons van enige toelichting te voorzien, zodat we ook via de officiële 

kanalen iets aan de weet komen.  

 

Wethouder de heer Van Meijel: Mijnheer de Voorzitter. Zo kun je zien dat sommige din-

gen een eigen leven gaan leiden. In Urk is in een vrij vroeg stadium gesproken over 

premature jaarcijfers van een bedrijf en die zijn een eigen leven gaan leiden. Ik denk dat 

het nu niet verstandig is er inhoudelijk op in te gaan.  
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De jaarrekening van de GR moet nog in het bestuur aan de orde komen en moet nog 

worden vastgesteld. Op het moment dat het bestuur van de GR de jaarrekening heeft 

vastgesteld, komt deze naar de gemeenteraad. In de systematiek kan college of raad de 

gevoelens kenbaar maken. Dan zijn het de cijfers waarover in de commissie kan worden 

gesproken. Het gaat dan over de daadwerkelijke cijfers. Het lijkt mij verstandig om een 

en ander op dat moment in de commissie te spreken. Dan spreken wij over feiten. Nu is 

het prematuur. In de bestuursvergadering is gesproken over de eerste conceptcijfers van 

het geheel.  

 

De heer Meijering: Ik denk dat dit ook een van de doelstellingen van mijn vraag was: 

voorkomen dat er speculaties naar buiten komen die nergens op zijn gebaseerd. Dank u 

voor de beantwoording.  

 

De heer Nijdam: Mijnheer de Voorzitter. We hadden namens de PvdA/GroenLinks-fractie 

op de valreep een aantal vragen gesteld aan de wethouder. Ik begrijp nu dat hij er liever 

nu niet op ingaat. Ik denk niet dat de wethouder op dit moment kan ontkennen dat er 

een kern van waarheid in zit. Het komt niet uit de lucht vallen. Zijn de signalen u 

vreemd? Hoe moeten we het zien? Misschien wordt er gesproken over zaken, terwijl de 

jaarrekening nog niet bekend is. Eerder heb ik u horen zeggen en ik citeer: "we gaan er 

dichter bovenop zitten." Ik neem aan dat u er dicht bovenop hebt gezeten. Komen deze 

berichten u nu wel of niet vreemd over?  

 

Wethouder de heer Van Meijel: Dit is op een andere manier dezelfde vraag stellen. Op 

dit moment is het te prematuur. We hebben een bedrijf, waar een directie zit die eind 

2005 is aangetreden toen begrotingen waren vastgesteld. Daarmee is de directie aan het 

werk gegaan. We hebben een Raad van Commissarissen. De GR is aandeelhouder. In die 

zin zitten wij er kort op. Wij maken afspraken met de directie en de Raad van Commissa-

rissen over een begroting. Vervolgens beoordelen wij een en ander als we de definitieve 

rekening hebben. Als er afwijkingen zijn, dan moeten daarvoor goede verklaringen zijn. 

Als de goede verklaringen er zijn, dan zullen we die accepteren. Het is op dit moment te 

vroeg om daarover te praten. Als het zover is, dan komen wij bij u.  

 

De heer Van de Belt: Mijnheer de Voorzitter. Ik wil twee vragen stellen. 

 

De voorzitter: Ik heb begrepen dat u de vragen wilde stellen, maar ze zijn pas aan het 

eind van de middag binnengekomen. We hebben een bepaalde afspraak over vragen die 

we hier stellen. Het lijkt formeel dat ik u aan die afspraak houd, maar als ik het bij u niet 

doe, dan heb ik geen recht om het bij anderen anders te doen. U krijgt van mij de ruimte 

niet om de vragen te stellen.  

 

De heer Van de Belt: Kunt u een antwoord geven?  

 

De voorzitter: Nee. 

 

De heer Van de Belt: Als het college zich aan zijn woord had gehouden, dan had ik deze 

vragen niet hoeven stellen. Het is naar aanleiding van de jaarvergadering Dorpsbelang 

Rutten.  

 

De voorzitter: Ik kap u af. 

 

De heer Van de Belt: Ik vind dat u onafhankelijk moet zijn.  

 

De voorzitter: Dat ben ik, maar ik vind dat we ons aan de afspraken moeten houden. 

De afspraken gelden ook voor de heer Van de Belt.  

 

Wethouder de heer Schutte: Ik had wel graag dat de vraag werd gesteld. Er gaat een 

verkeerd verhaal de wereld door.  
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De voorzitter: Met alle respect. Deze vraag wordt niet gesteld en hoeft ook niet beant-

woord te worden. Daarvoor zijn andere mogelijkheden. 

Ik constateer dat we de vragenronde achter de rug hebben. Gelet op de ‘zware’ vergade-

ring die ons rest en de voorraad koffie, schors ik de vergadering. 

 

Schorsing 

 

De voorzitter: Ik heropen de vergadering.  

 

VIII. Agendapunten 

 

 1. Milieuprogramma 2007 

 

De voorzitter: In de commissie heeft de fractie PvdA/GroenLinks een voorbehoud ge-

maakt. Ik geef die fractie het woord. 

 

De heer Bakker: Mijnheer de Voorzitter. Het verbaasde mij dat ik las, dat wij een voor-

behoud hadden gemaakt. Ik heb namens de fractie aangegeven een stemverklaring te 

willen geven. De mogelijkheid werd aangeboden op de agendastukken. Daarom dacht ik: 

laten we die modus ook eens gebruiken. Vandaar. 

Wij gaan akkoord met het voorstel, zoals het college heeft voorgelegd. Wij vinden wel 

dat het college voor de komende periode wat meer nadrukkelijk helderheid moet ver-

schaffen over de doelstellingen ten aanzien van het verminderen van CO2-uitstoot. We 

hebben twee jaar geleden het plan als zodanig vastgesteld. Daarin is dat niet verwoord. 

De ontwikkelingen in de samenleving gaan ten aanzien van milieu steeds verder. Wij vin-

den dat nieuwe ontwikkelingen op dit vlak moeten worden meegenomen. De belang-

stelling voor CO2-uitstoot is op dit moment nadrukkelijk aanwezig. Wij vinden dat wij als 

gemeente daarvoor een doelstelling moeten stellen. Het gaat ons niet alleen om de ge-

meentelijke activiteiten als zodanig om daarin stimulerend te zijn, maar ook in het maat-

schappelijk veld. We moeten stimuleren dat mensen minder van hun auto gebruikmaken 

en meer van alternatieve vervoermiddelen. Op die manier kan een bijdrage worden gele-

verd aan de vermindering van CO2-uitstoot. Ik mag u verklappen dat wij als  

PvdA/GroenLinks-fractie de komende periode daaraan een kleine bijdrage willen leveren. 

Als fractie en bestuur doen wij aan de dorpenloop. We zullen daarin proberen de activiteit 

zo CO2-arm mogelijk in te vullen.  

 

Mevrouw Geluk: Mag ik een vraag stellen aan de fractie van PvdA/GroenLinks? De dor-

penloop, fantastisch dat u erin meeloopt. Deze loopt komt langs ons huis. Ik heb van 

mijn leven nog nooit zoveel auto’s voorbij zien gaan als bij de dorpenloop. 

 

De heer Bakker: Dat lijkt me dus een heel goed idee om daaraan iets te doen. Wij zullen 

het voorbeeld geven.  

 

Mevrouw Geluk: Mijn vraag is hoe het te rijmen valt dat de fractie van PvdA/GroenLinks 

voor een randmeer is, voor een seniorenstad? Als u werkelijk iets aan CO2-uitstoot wilt 

doen en werkelijk meer zuurstof de lucht in wilt laten gaan, dan moet u alles laten vol 

zaaien met suikerbieten. Dat levert pas wat op.  

 

De heer Wassink: Mijn indruk is dat mensen ook CO2 uitstoten, zeker als ze hard gaan 

hollen.  

 

De heer Bakker: Ik heb ook niet gezegd, dat we CO2-loos moeten worden, want dat is 

een onhaalbare zaak. Het zou ook niet gezond zijn voor ons milieu. CO2-arm lijkt me ver-

standig. Ik denk dat we daaraan een bijdrage kunnen leveren en met zijn allen ook moe-

ten leveren.  

 



2007  N. 43 

De voorzitter: Met deze creatieve invulling vanuit de raad, heeft het college behoefte 

om te reageren? Wethouder Keur? Loopt ook mee? 

 

Wethouder de heer Keur: Mijnheer de Voorzitter. Te beginnen met het lopen. Ik loop 

normaal altijd door het Kometenbos, maar ik begrijp dat dat binnenkort niet meer lukt.  

Ik heb goed gehoord wat de fractie van PvdA/GroenLinks heeft gezegd. Deze gemeente 

doet er alles aan om het CO2-beleid, zoals we het hebben opgeschreven, uit te voeren. 

Bovendien is onze gemeente de eerste gemeente die haar afval omzet in elektriciteit. Wij 

kopen groene stroom terug van HVC, ook om de CO2-uitstoot te verminderen. Als ge-

meente geven we daarin een goed voorbeeld, we lopen voorop en leveren een goede bij-

drage. Dit college is voornemens uit te voeren wat het heeft opgeschreven. Het college 

vindt dit een goede bijdrage aan het klimaatprobleem. 

 

Zonder hoofdelijke stemming besluit de gemeenteraad overeenkomstig het voorstel.  

 

 2.  Vaststelling bestemmingsplan 'Emmelhage 2004, partiële herziening van de 

voorschriften' 

 

Zonder beraadslaging en zonder hoofdelijke stemming besluit de gemeenteraad overeen-

komstig het voorstel. 

 

 3. Gewijzigde vaststelling bestemmingsplan 'herziening Ens, voormalige her-

vormde kerk'  

 

Zonder beraadslaging en zonder hoofdelijke stemming besluit de gemeenteraad overeen-

komstig het voorstel. 

 

 4. Calamiteiten duiker Lindeweg  

 

Zonder beraadslaging en zonder hoofdelijke stemming besluit de gemeenteraad overeen-

komstig het voorstel. 

 

 5. Verzoek om vrijstelling ex art. 19, lid 1 WRO ten behoeve van de aanvra-

gen om bouwvergunningen op het perceel Muntweg 3 te Emmeloord 

 

Zonder beraadslaging en zonder hoofdelijke stemming besluit de gemeenteraad overeen-

komstig het voorstel. 

 

- Afscheid van de heer W.R. Bouma 

 

De voorzitter: Wobbe Bouma neemt afscheid als raadslid. Om als raadslid binnen een 

jaar na je verkiezing afscheid te nemen moet je van goede huize komen. De heer Bouma 

vindt dat hij dat komt. Als je in een ander vertegenwoordigend orgaan wordt gekozen, is 

het vanuit democratisch oogpunt gezien een hele verantwoorde overstap. Bovendien, ik 

mag het in uw kring zeggen, het is goed om je verspieders vooruit te sturen in een pro-

vinciebestuur als je weet dat daar een aantal belangrijke beslissingen wordt genomen 

over Noordoostpolder. Eigenlijk voert u een opdracht van de raad uit. U hebt begrepen 

dat wij allemaal aan u een brief gaan meegeven met de zaken waarop u moet letten en 

waarop wij u beoordelen. Het heeft onze instemming en het is goed dat wij deze verspie-

der vooruit sturen. 

Op 14 april 1998 kwam u in de raad en op 22 maart 2007 stapte u eruit. Ruim twee peri-

oden. Ik heb gedacht: laat ik het op dezelfde manier doen als waarop ik afscheid heb ge-

nomen, een jaar geleden, van de raadsleden die toen vertrokken. Toen heb ik ze een 

tekst meegegeven en een gedichtje. Ik wil dat ook met u doen.  

Ik vond dat ik niet kon putten uit wat ik vorig jaar heb gedaan, want mensen met een 

goed geheugen herinneren zich dat. Ik moest op zoek naar een tekst. Ik heb voor u een 

tekst gevonden waarover ik tevreden was, mijnheer Bouma, maar misschien u niet.  
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Dat horen we dan nog wel.  

  

De tekst is van Artemis Worth, een Amerikaanse schrijver. Hij sprak de wijze woorden: 

Ik ben geen politicus en mijn andere gewoonten zijn goed. 

Waarom deze tekst? Dit vergt enige toelichting.  

Is Wobbe nu wel of geen politicus? Kun je daaruit constateren dat de voorzitter dit wel of 

niet vindt. Of is hij nu wel of geen goede politicus? Is hij nu wel of geen echte politicus? 

Het zijn variaties op een thema. 

Om het antwoord te geven: volgens mij had Wobbe Bouma soms wat last van de fractie-

discipline. Als je wel eens naar mensen kijkt – en dat mag ik vanuit mijn positie doen – 

dan dacht ik wel eens: nou, dat zegt de fractie en de fractievoorzitter zegt dat stellig en 

zeker, vooral in de vorige periode. Ik hoop maar dat de mensen achter hem stil blijven. 

Ik dacht wel eens: nu denkt hij: houdt Wobbe zich rustig of niet? Het is misschien een 

hele verkeerde inschatting. Eigenlijk heb je een te onafhankelijke geest voor één partij-

programma, denk ik wel eens. 

Wobbe, binnen CDA-kringen landelijk, noemen we het een dissident, maar je hebt je 

keurig harmonisch gedragen en weinig dissident gedrag vertoont. Ik denk ook dat we je 

recht moeten doen door te zeggen dat je geen aanhanger bent van het systeem van drie 

keer links is ook een keer rechts. Nee, direct en gewoon goed zijn in wat je doet. Niet te 

veel woorden daaromheen.  

Zo hebben we je leren kennen in deze raad. Eigenlijk wel een bijzonder mens. Als agra-

risch en ICT-ondernemer in de raad gekomen en meteen ook laten blijken dat je druk 

was met ICT. Op een moment dat wij als gemeente bezig waren onze weg daarin te zoe-

ken. Niet dat we het nog niet hadden gedaan, maar wel dat we voor grote investeringen 

zaten. Jij liet blijken dat je op dat onderwerp je partijtje kon meeblazen.  

Je maidenspeech is bijzonder. Op 23 juni 1998 sprak je voor het eerst de raad toe, na-

mens die brede fractie. Waarover ging het? Het milieuprogramma 1998. Een goede ver-

staander, het was 23 juni 1998 en de raad sprak over een programma dat al een halfjaar 

was verstreken. Wobbe liet zich horen als een kritisch raadslid. Hij had een inhoudelijke 

beschouwing, maar die zat toch wel erg vol van gemopper: hoe kun je het maken een 

verhaal te houden over beleid, dat eigenlijk al een halfjaar gepasseerd is. In het andere 

halfjaar moet je wel heel creatief zijn om al het beleid in dat halve jaar te stoppen.  

Wobbe is weinig zo snel op zijn wenken bediend. Een paar maanden later, in november 

1998, werd het milieuprogramma 1999 besproken. Dat was ruim voor het jaar begon. 

Toen – en dat pleit voor Wobbe – was hij blij en verrast en maakte hij het college uit-

bundig complimenten voor deze snelle werkwijze. In zijn laatste raadsvergadering ging 

het over het milieuprogramma 2007, drie maanden te laat. Ik had verwacht dat Wobbe 

zou zeggen: voorzitter, ik heb tijden meegemaakt dat u het drie maanden voor het begin 

van het jaar deed, maar Wobbe bleef stil en het college was gelukkig.  

Waar komt het door? Ben je zo ingekapseld door het systeem, dat je denkt: ach, drie 

maanden te laat het is eigenlijk best goed. Ik heb tijden meegemaakt dat het een half-

jaar te laat was. Begint er toch iets van de kritische geest af te slijpen en dat hij zich dit 

soort gek ambtelijk gedrag laat welgevallen? 

Maar goed, ik neem even een sprong.  

Wobbe, je bent met name in de nieuwe raad bekend geworden door je voorstel over de 

reservering van € 30.000,00 voor criminaliteitsbestrijding op bedrijventerreinen, afgelo-

pen begrotingsvergadering. Het ging om € 30.000,00, eerst was het € 50.000,00. De in-

spiratie was natuurlijk de criminaliteit op het bedrijventerrein, maar het feit dat je eigen 

bedrijf toch wel heel erg populair was voor dat soort mensen was misschien een extra 

stimulans om daarvoor de aandacht te vragen.  

Het is jammer, je gaat weg. Je hebt een prima voorstel gedaan en je hebt de raad achter 

je gekregen. Geld daarvoor. Nu ga je weg en weet niet hoe het afloopt. Ik wil maar eens 

een tipje van de sluier oplichten wat met het voorstel is gebeurd, sterker nog wat ermee 

gaat gebeuren. 

Ik hoop dat de raad het mij niet euvel duidt en ook het college niet, want die is er ook 

nog niet breed over geïnformeerd. Daarmee zorg ik in ieder geval wel dat wat Wobbe 

wilde ook gebeurt. Wij gaan een pilot starten op de Munt II.  
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Deze bestaat eruit dat er in de weg, net als je het terrein inrijdt, een soort roadblocks 

komen, die omhoog komen als er onraad is bij de bedrijven. Als bij een bedrijf het alarm 

gaat, van de bedrijven die zijn aangesloten bij de SBBF, dan gaat er via de meldkamer 

meteen een signaal en komen de roadblocks omhoog. De auto’s die bij de bedrijven 

staan kunnen het terrein niet meer af. Zij zitten dus opgesloten in het stukje van Munt 

II. Dan komt de politie ter plaatse. Degene die wat zenuwachtig gedrag vertoont is dan 

gemakkelijk aan te houden. Bovendien, als het een of twee keer is gebeurd, gaat er een 

redelijk preventieve werking vanuit. Wij verwachten dat het systeem zodanig creatief is 

dat het een goede bescherming biedt voor de bedrijven daar. Ook dat het als een pilot 

kan gelden voor heel Nederland. Deze voorziening is in Nederland nog niet toegepast in 

het kader van de bedrijfsbeveiliging. Wij hopen daarmee hoog en goed te scoren.  

Wat moet er nog gebeuren? Het idee is uitgewerkt en is getest of het werkt. We moeten 

het volgende uitzoeken. Als iemand van bijvoorbeeld Marknesserweg komt en de weg 

naar rechts neemt en het bedrijventerrein opgaat, komt vrij kort daarna het roadblock 

omhoog. Dit gebeurt maar eens in de zoveel tijd, maar je zult altijd zien dat het onge-

wenst komt – betrokkene is er niet aan gewend dat er iets uit de weg komt en knalt er 

bovenop. Wie is dan aansprakelijk? Een interessante vraag. Wij hebben voorgesteld: de 

initiatiefnemer, maar dit schijnt juridisch niet goed af te dichten te zijn. We moeten op 

een of andere manier verzinnen hoe we dat oplossen. Het zijn uitwerkingsvragen en daar 

komen we uit. Gekeken hebbend in de exploitatie van Munt II, we denken dat we met 

het geld dat de raad beschikbaar heeft gesteld een heel eind komen. Ik vind het een aar-

dig afscheidscadeautje voor een raadslid dat er zo voor heeft gepleit. 

Je vroeg wel eens aan mij, toen we het in november bespraken: ja, leuk, maar gebeurt 

het ook echt? Wobbe, het gaat echt gebeuren.  

Wat is de werknaam van dit project? Dat is de Boumablokkade. Ere wie ere toekomt. Er 

is overigens geen enkele relatie met het eerste dat ik noemde, de echte politicus.  

Hoe komen we op de Boumablokkade. Het is een beetje dank van mij naar Wobbe. Wob-

be heeft een soort zelfde voorstel gedaan. Het ging erover dat als het station in Noord-

oostpolder komt, Wobbe voorstelde dit het burgemeester Van Rappardstation te noemen. 

Dit heeft hij in 2004 uitgesproken toen het over de Zuiderzeelijn ging. De naamgever 

werd er niet in geraadpleegd. Het klinkt zo vreselijk sympathiek, maar als je het stuk van 

het interview verder leest, dan blijkt dat Wobbe er helemaal niet in gelooft dat het sta-

tion er ooit komt. Er zat de nodige relativering in zijn tekst. Nu hij toch een aangepaste 

brief krijgt, met daarin ook de Zuiderzeelijn, Wobbe, we houden je eraan dat je je daar-

voor gaat inzetten. Als het gebeurt, dan mag jij het burgemeester  

Van Rappardstation onthullen. Laten we hopen dat onze achterkleinkinderen dit mogen 

meemaken. Nog eerder? Kleinkinderen.  

De Wobbe Boumablokkade komt er, niet in de Provinciale Staten, maar in De Munt II. 

Wobbe, een gedicht ter afsluiting. Een gedichtje voor een volksvertegenwoordiger die wel 

eens laat blijken, niet verbaal, maar non verbaal, dat vergaderen en procedures eigenlijk 

ergernissen zijn en dat het leuke van het werk het volksvertegenwoordigen is en niet het 

vergaderen. Daarom voor jou een gedichtje van Toon Hermans, echt aan jou opgedra-

gen: Holland vergadert. 

 

Holland vergadert... 

 

en Holland vergadert zich gek... 

hoe kleiner het landje, hoe groter de bek 

wanneer wordt – (al zijn ook de tongen zo rad) –  

die Hollandse koe bij de horens gevat? 

 

de ene verdedigt wat d’ander verplettert 

er wordt geouwehoerd en breedvoerig geschetterd 

de een roep: ‘fantastisch’, de ander ‘’t is shit!’ 

mag ik ook wat zeggen? Dit! 

 

Wobbe, bedankt, het ga je goed.  
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Je krijgt een cadeau, waarbij we hebben ingecalculeerd, dat als het volk van de provincie 

jou niet had geroepen, je raadslidmaatschap van 12½ jaar zo’n beetje zou hebben vol-

gemaakt. Je krijgt het mooie Makkummer bord. Ik reik je het met plezier uit. Ik wil je 

vrouw naar voren vragen, om haar in de bloemenhulde te laten delen. 

 

De heer Bakker: Wobbe, vandaag, 22 maart 2007, neem je afscheid van de gemeente-

raad van Noordoostpolder, van ons dus. Bijna negen jaar was je in ons midden, een pol-

derbewoner in hart en nieren. Wat moet jij nu in de provincie, vraag ik mij af. Mogelijk 

ook namens veel andere raadsleden. Zal het niet koud en donker zijn, na het warme bad 

van ons kent ons? Boeren en burgers onder elkaar. Ben jij eigenlijk niet de ultieme boer 

en burger? Immers, op twee vlakken ben je als ondernemer actief, maar ook binnen de 

gemeenteraad was je op meerdere vlakken actief.  

Toen vorig jaar veel leden van de raad afscheid namen vergeleek Leo Voorberg hen met 

een dier. Bij mijn denken over deze speech vroeg ik me af: welk dier zou Leo op jou van 

toepassing hebben verklaard? Ik kwam op een rugstreeppad, koelbloedig, opgaand in het 

land, liefhebber van pioniergrond en pionieren, valt niet op, maar je hoort hem wel op 

gezette tijden. Of, ik begon te twijfelen, moet het zijn familielid de kikker. Deze is wat 

socialer, in mijn beleving, houdt wat meer van water, maar ook deze hoor je op gezette 

tijden. 

Toch strookt het niet helemaal met het beeld dat ik van jou heb gekregen. Ik vind je 

meer iemand die in raadsvergaderingen niet zo vaak het woord voert. Deze indruk ech-

ter, die mogelijk ook bij anderen heeft postgevat, moet ik vanavond drastisch de grond 

in boren. Als je mij van tevoren had gevraagd in hoeveel procent van de vergaderingen 

heeft Wobbe het woord gevoerd, dan zou ik hebben gedacht: 20%, 25%, bij 30% wordt 

het toch wel eens wat. Bij het nalezen van de notulen van de afgelopen jaren is mij wat 

anders gebleken. In meer dan 70% van de vergaderingen voerde jij wel degelijk het 

woord en vrijwel altijd namens de CDA-fractie. Zo zie je maar dat beeld en werkelijkheid 

uit elkaar kunnen lopen. Net een pad of een kikker, je ziet ze bijna niet, maar ze zijn er 

wel degelijk. Af en toe hoor je ze. Daarom durf ik in deze toespraak eigenlijk niet zo op 

mijn geheugen en gevoel te vertrouwen. Ik wil dan ook slechts aan de hand van citaten 

van goedgekeurde raadsnotulen een beeld van je schetsen. Gelukkig kan ik dan veel ver-

schillende onderwerpen aan de orde laten komen, zoals milieubeleid, ruimtelijke orde-

ning, wegen, gladheidbestrijding, onderwijshuisvesting, belastingen, zelfs kerktorens 

konden zich in jouw belangstelling verheugen. 

Over milieubeleid zei je onder andere, dat de CDA-fractie voor een kwaliteitsslag ging en 

voor handhaving. Ze moesten ook een adviesfunctie meenemen. Het ging natuurlijk ook 

over effectiviteit. Als ik die termen hoor, dan denk ik: Wobbe, pragmatisch, aandacht 

voor beperking van overlast voor ondernemers.  

Over het groenbeheer heb je eens gezegd, dat het college de bewoners van buurten en 

dorpen meer moest betrekken bij het groenbeheer. Dan denk ik: ja, die Wobbe, denkt 

ook: niet alles wat de gemeente doet is goed, ze moet ook luisteren naar de burger.  

Over de gladheidbestrijding heb je de CDA-fractie zo ver gekregen om tegen de aanschaf 

van twee extra meetstations te laten stemmen. Ik denk dan: Wobbe denkt: doe maar 

gewoon, dan doen we al gek genoeg. 

Onderwijshuisvesting is niet zo vaak een onderwerp geweest, maar jij vond dat het colle-

ge terecht zijn nek uitstak voor de trajectklas. "Wij ondersteunen dit van harte, maar Urk 

moet wel meedoen," was een toevoeging. Verder zei je ten aanzien van onderwijs: "Het 

CDA is van mening dat het gelijkheidsbeginsel niet afhankelijk is van de samenstelling 

van de raad, maar dat het een kwestie is van bestuurlijke verantwoordelijkheid die niet 

kan worden afgedaan onder de noemer ‘daarover gaan onze opvolgers’. Een lange zin 

voor Wobbe. Mijn beeld dat erbij komt is: jij vindt goed onderwijs voor iedereen belang-

rijk. Als het even kan van christelijke signatuur, maar we zijn natuurlijk ook niet gekke 

Gerrit. 

Je hebt van de hondenbelasting gezegd, dat die voor het CDA niet heilig is. "Aan heilig-

verklaringen doen we niet meer", voegde je daaraan toe. Althans, als extra toevoeging: 

"niet meer zo veel".  
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Over gedifferentieerd afval zei je: "Daarover heeft het CDA een stuk voortschrijdend in-

zicht." Als ik die uitspraken hoor dan denk ik: jij vindt hoe lager de kosten voor de burger 

zijn, hoe beter het is. Vooral voor bedrijven, maar pragmatisch als je bent, er moet na-

tuurlijk wel voldoende geld zijn om de uitgaven te kunnen betalen.  

Het CDA vond een tweede bedrijfswoning ook niet nodig. "De CDA-fractie is en blijft van 

mening, dat uit agrarisch oogpunt nauwelijks redenen voor een tweede bedrijfswoning te 

bedenken zijn." Dan denk ik: ach, laat de arme agrariërs nu gewoon een keer doen wat 

ik ook doe, geen tweede woning, maar een tweede bedrijf. Dat is toch veel gezonder! 

De bestemmingsplannen en kerktorens. Daarvan heb je gezegd: "Maar wij hebben nog 

een paar andere dorpen die ook met smart wachten totdat hun bestemmingsplan wordt 

vastgesteld. Ik denk bijvoorbeeld aan het wondermooie dorp Luttelgeest." Dan denk ik: 

je blijft toch stiekem, maar wel in hart en nieren een belangenbehartiger, sorry, een 

volksvertegenwoordiger.  

Zo kan ik nog even doorgaan, want ik was nog niet op de helft van de stapel notulen. Ter 

controle voor de belanghebbenden, de notulen die ik heb gebruikt zijn die van de verga-

deringen tussen januari 2002 en januari 2003. Dus maar een heel beperkte selectie.  

Wat moet deze man nu in de provincie, vragen wij ons met elkaar af. Ik denk dat je de 

warmte van deze raad, ook al zijn we wel eens kribbig naar elkaar, toch zult gaan mis-

sen, in het koude kikkerland aan de overkant van de Ketelbrug.  

Maar, misschien is het toch wel goed dat je gaat. Ga dan wel mede namens ons, zodat je 

onze voormalige collega-raadsleden die de stap naar de provincie al eerder maakten – je 

kent er ook wel een paar neem ik aan – of een hart onder de riem kunt steken of hen 

nog eens op hun verantwoordelijkheid voor Noordoostpolder kunt wijzen. Of, misschien 

kun je je wel gaan bezighouden met het realiseren van een volwaardig ziekenhuis in onze 

gemeente. Ik weet wel: daar gaat de provincie ook niet over, maar wij willen het met zijn 

allen zo graag. Of misschien kun je nog een paar andere belangrijke zaken op de agenda 

zetten, zoals de hoge Ramspolbrug, de rondweg om Ens of het randmeer. Voor het reali-

seren van al deze zaken gaan wij op jou rekenen. 

Als je ondanks je ploeteren en daardoor zweten het toch nog koud krijgt, omdat het je 

pad- of kikkerhabitat niet is, lees dan nog eens in dit kleine aandenken en herinner je 

goed het antwoord, dat Varkentje en Eend gaven toen Haas vroeg: "Wat zou de wereld 

zijn zonder Kikker? En zei antwoordden: Niks. Helemaal niks."  

Zo zeggen wij: wat is de gemeenteraad van Noordoostpolder zonder Wobbe? Niks, hele-

maal niks. Bedenk dan ook dat wij als goede vrienden graag weer een warm plekje voor 

je inruimen als het je te koud wordt en je dreigt te bevriezen. Voor het zover is, wensen 

we je een goede reis en veel avonturen toe.  

 

De heer Torenbeek: Ik zal namens de fractie kort spreken. Gelukkig brengt het beroep 

dat ik heb uitgeoefend dat ook mee. Het zijn maar een paar zinnen. 

Wobbe, we verliezen als fractie en zo ook in de raad, met jouw vertrek een betrokken en 

markante man. Uit de fractie en uit de raad verdwijnt heel veel kennis, zakelijkheid en 

ook warmte. Wij willen je daarvoor hartelijk bedanken. 

Judo vroeg: wat moet die jongen nu in de provincie? De burgemeester gebruikt een  

Bijbels beeld. Hij zei: het is als het vooruitsturen van verspieders. Degenen die het  

Bijbelverhaal kennen weten dat na een poos de verspieders naar een beloofd land terug-

kwamen met vruchten van het beloofde land. Wobbe, daar rekenen we op. Op vruchten 

van een heel mooi land. We rekenen erop dat de provincie steeds meer op dat beloofde 

land gaat lijken. We hebben een brief aan de provincie geschreven vanavond. Die is ook 

voor jou bestemd. We hopen dat het je goed gaat. Je krijgt van ons als fractie een bos 

bloemen en die mag je thuis aan Thella geven.  

 

De heer Bouma: Beste mensen, in de statenzaal van het provinciehuis is geen spreekge-

stoelte. Dit is mijn laatste kans. 

Voorzitter, ik wil eerst kort reageren op uw verhaal. De vraag of ik wel of niet politicus 

ben heb ik zelf ongeveer wel met ja ingevuld. Daarom reageer ik maar niet op uw sug-

gestie over mijn lichaamstaal.  
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Judo, je bent wel erg ver teruggegaan in de tijd. Veel dingen was ik al vergeten. Eén ding 

heb je bewust niet gezegd of je bent het ook vergeten. Ten tijde van de discussie over 

het glastuinbouwgebied Luttelgeest heb ik in een onbewaakt ogenblik gezegd, dat ik 

niets met padden heb en dat ik het lelijke dieren vind. Het kan zijn dat je het bewust niet 

hebt gezegd. 

Bedankt voor je woorden. Het is zeker zo dat ik de warmte van de raad zal missen. Mede 

namens de raad naar de provincie, verspieder zijn. Officieel ben ik dat natuurlijk niet, 

maar ja, zoals ik Luttelgeest nooit zal vergeten, zal ik ook de Noordoostpolder nooit ver-

geten. Alle zaken die daar nu spelen zitten vers in mijn geheugen. U mag mij eraan hou-

den dat ik die zal inbrengen. Ik heb dat natuurlijk al lang geprobeerd bij de totstandko-

ming van een collegeprogramma in de provincie. Ook nieuwe zaken die hier gaan spelen 

zullen belangrijk zijn. Ik hoop dat we een open oog hebben voor elkaar, zodat ik ook in 

de toekomst goed weet wat hier speelt.  

Ik wist de datum niet meer, maar het is bijna negen jaar geleden dat ik voor het eerst in 

deze zaal zat, als toehoorder. Dat was in 1998 bij het afscheid van de toenmalige raad-

sleden. Alle vertrekkende raadsleden mochten iets zeggen. Er was er een bij, die een 

gloedvol betoog hield en zei dat raadslidmaatschap de mooiste functie is die er is. Ik 

vond het behoorlijk overdreven op dat moment en begreep het ook niet. Ik had net een 

carrière in het onderwijsbestuur meegemaakt en vond eigenlijk dat dát het mooiste was. 

Ik heb mij dan ook minstens drie jaar vertwijfeld afgevraagd wat ik hier in vredesnaam 

deed, maar na negen jaar begrijp ik toch wel wat hij bedoelde.  

Ik zeg het ook tegen mensen die wel eens aan mij vragen: wat doe je daar in de raad? Is 

het leuk? Dan zeg ik: ja, je zit hier in het middelpunt van waar het gebeurt in de polder, 

in dit huis. Niet altijd zo prominent aanwezig, maar het gebeurt hier. Dat zal ik missen. 

Ik zal de kick missen die ik krijg als je datgene wat er in de samenleving leeft, wat je 

daar hoort en opsnuift, vertaalt en omzet in beleid. Je kunt hier daadwerkelijk iets voor 

de samenleving doen.  

Twee voorbeelden. De burgemeester heeft net een voorbeeld gegeven, dat het voor el-

kaar komt iets te doen aan beveiliging op bedrijventerreinen. Zo zijn er meer voorbeel-

den, waarvan ik het idee heb dat ik daaraan mijn steentje heb bijgedragen. Je kunt hier 

werkelijk iets doen. 

Het werk in de provincie schijnt wat afstandelijker te zijn, zeggen ze. Als ik de kranten 

lees en op me laat inwerken, vlak voor de verkiezingen toen over de provincie werd ge-

schreven, dan moet een statenlid toch wel een buitengewoon beklagenswaardig figuur 

zijn. Het netwerken, zoals je het hier doet, blijft ook als je statenlid bent. Daar ga ik 

voor. Een van de meest opvallende zaken die ik hier heb meegemaakt, zijn de goede 

persoonlijke verhoudingen die we met elkaar hebben, als collega-raadsleden, goede ver-

houdingen door de partijen heen. De derde helft van onze vergaderingen doet er zeer 

goed aan en moet niet worden afgeschaft en ingeperkt. Soms was dit het beste deel van 

de vergadering.  

 

IX. Sluiting 

 

De voorzitter: De vergadering is gesloten (21.10 uur).  

 

 

 

 

Aldus vastgesteld in de vergadering van 26 april 2007. 

 

 

De griffier,          De voorzitter, 

 


