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Notulen van de openbare vergadering van de gemeenteraad, gehouden op 27 mei 2004 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/Groenlinks), 
J. Wondergem-Nieuwenhuizen (CDA) en de heren J.W. Bakker (PvdA/Groen/Links), W.R. Bouma 
(CDA), 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), H.R. Kalk (CDA), G. Nentjes 
(ChristenUnie/SGP), T. Nijdam (PvdA/GroenLinks), H.F.A. Roefs (VVD), P.J. Sanderse (CDA), 
T. Tuinenga (P.U.), J.J. van der Velde (CDA), W.M. Vercraeije (P.U.), P.M.S. Vermeulen (D66), 
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 heren A.H.T. van Meijel (CDA), J. Mulder (PvdA/GroenLinks), J.A. Ritsema 

(P.U.) 
Griffier: J.M. Even 
Gemeentesecretaris: G. Kolhorn 
Afwezig: de dames T. Bij de Vaate-de Jong (CDA) en I. van Gaalen-van der Kooij (P.U.), 

wethouders en de heer P. Reijenga (CDA), lid van de raad 
 
 
I. Opening 
 
De voorzitter: Ik open de vergadering en heet u welkom op deze raadvergadering. 
De dames Bij de Vaate en Van Gaalen zijn niet aanwezig, de één vanwege een andere afspraak en 
het niet voorkomen van agendapunten van haar portefeuille en de ander omdat zij herstellende is van 
een operatie. De heer Reijenga is ook afwezig. We zijn blij dat de heer Van Diepen weer aanwezig is. 
We hebben de vorige vergadering nog een kaart laten rondgaan om u beterschap te wensen. Het is 
verheugend dat u weer in ons midden zit. 
 
II. Vaststelling agenda 
 
Zonder beraadslaging en zonder hoofdelijke stemming wordt de agenda vastgesteld. 
 
III. Notulen van de vergadering van 22 april 2004 
 
De heer Bakker: Mijnheer de Voorzitter. Soms kan een woordje verschillende betekenissen hebben. 
Op blz. 140 onderaan spreek ik tot mevrouw Geluk. Daar heb ik het over één consortium en niet over 
een consortium. Ik denk dat dit in dit verband relevant is. 
 
Mevrouw Geluk: Mijnheer de Voorzitter. Op blz. 123 gaat het hem om nog minder dan een woordje. 
Daar gaat het om een letter. In de derde regel van onderen moet het zijn "Ook een plan op hoofdlij-
nen" en niet "Ook geen plan op hoofdlijnen". 
 
Zonder hoofdelijke stemming worden de notulen met inachtneming van de wijzigingen vastgesteld. 
 
IV. Ingekomen stukken  
 
Zonder beraadslaging en zonder hoofdelijke stemming besluit de gemeenteraad overeenkomstig de 
voorgestelde wijze van afdoening. 
 
V. Mededelingen  
 
Er zijn geen mededelingen. 
 
VI. Spreekrecht 
 
De heer Goos: Mijnheer de voorzitter. Ik heb twee cadeautjes bij me, één voor de burgemeester en 
één voor de grootste fractie. Fijn dat ik hier vijf minuten mag spreken. 
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De reden dat ik hier sta, is zeer simpel. Ik ben zeer teleurgesteld in onze gemeente casu quo raad. Ik 
ben geboren en getogen in een pioniersgezin en heb de polder zien groeien als een begrip in Neder-
land. De laatste vier, vijf jaar heb ik de gemeente zien afkalven casu quo afdalen naar een gemeente, 
waarvan ik zeg dat die niet de uitstraling heeft die ze zou moeten hebben. 
Wat moet er in mijn beleving gebeuren? Politiek, wees duidelijk naar mensen toe en vertel ze waar-
over je wel iets hebt te vertellen en waarover niet. Een voorbeeld dat mij heel erg aanspreekt, is het 
ziekenhuis. Daarover heeft deze gemeente niets te vertellen. Vertel dat de mensen. Hoe is het dan 
mogelijk dat je meer dan ƒ 30 miljoen borg staat en daarover niets hebt te vertellen? Dat begrijp ik als 
simpele boerenjongen niet. 
U hebt wel iets te vertellen over het wegennet. Vervolgens houdt u een enquête onder de gemeen-
schap en toch doet u het anders dan de mensen in deze gemeente willen. Dan laat je ook nog eens 
twee adviesbureaus erop los en het is in mijn ogen nog steeds een grote chaos. Ik stoor me hieraan 
elke week nog regelmatig. Uit ervaring spreek ik ook over die adviesbureaus. Die kosten heel veel 
geld en leveren vaak niets op. Het rendement is nihil. Bovendien zegt het ook iets over uw eigen or-
ganisatie, namelijk dat u niet in staat bent om uw eigen problemen op te lossen. 
Dan het omgaan met elkaar, raad, wethouders en burgemeester. Om in voetbaltermen te spreken, 
sommigen kennen mij ook als voetbaltrainer, jullie zijn gemiddeld genomen allemaal verdedigers, be-
houdend, afwachtend en een "ja, maar cultuur". Aanvallers vind je in de politiek en zeker in onze 
Noordoostpolder niet al teveel. Als je verdedigt, win je nooit, speel je hoogstens gelijk. Als je niets 
doet, of nooit iets zegt, doe je ook nooit iets fout. Er zijn hier teveel van dergelijke mensen. 
De commissie die voorstelde dat de burgemeester langer mag blijven, zou in mijn ogen moeten uitleg-
gen op welke gronden dat is gebaseerd en duidelijk moeten maken aan de gemeenschap welke taken 
ze die burgemeester heeft meegegeven. Na verloop van tijd, zeg één jaar, zou dat voor de mensen 
transparant moeten worden gemaakt, wat is er klaar, casu quo waargemaakt. Dat noem ik aanvallen. 
Want is dat niet goed, dan moet je stoppen en moet je iets anders doen. 
Dan iets anders. De kritiek die ik lever – en ik hoop dat men dit als opbouwende kritiek ziet – daarvan 
hoop ik dat er iets mee wordt gedaan. Een onderzoek hoe de mensen denken over de gemeente, is 
helemaal niet zo moeilijk. Pak met zijn allen de telefoon, bijvoorbeeld vijftig mensen, bel tien mensen, 
dan heb je 500 antwoorden. Maak daarvan een zwakte-sterkte analyse en ga aan die zwakke punten 
ogenblikkelijk werken. Ik doe dat in mijn eigen werk ook. Ik bel regelmatig klanten op. Hoe hebben wij 
bij Tolsma dat gedaan? Is dat goed of niet goed? Ik moet van mijn fouten leren. 
Dit zijn wat punten, waarvan ik zeg, gemeente, daarmee kun je scoren. Ik zal ingaan op die punten. 
De gemeente waar altijd gratis wordt geparkeerd, waar nooit zal hoeven te worden betaald. Ga alstu-
blieft geen diep gat graven op de Deel wat veel geld kost; laat de Deel vlak en zorg dat we in deze 
gemeente nooit hoeven te betalen voor parkeren. Maak dat duidelijk in Nederland. 
De gemeente met het beste ondernemersklimaat. Al die boerderijen die vrijkomen, zorg dat er activi-
teiten komen, dat het bruist van energie, dat er mensen komen die willen ondernemen. 
Een voorbeeld waarmee ik veel te maken heb, laat de gemeente eens zeggen, binnen vier weken is 
die bouwvergunning klaar. Daarmee scoor je en zal er ook iets gebeuren. Doe hiermee alstublieft wat. 
Als laatste, wat denkt u van de klantvriendelijkheid. De gemeente heeft geen concurrentie. Ik heb in 
mijn werk tien concurrenten. Eén uur wachten voor een paspoort kan niet. Als ik mijn klant één uur 
laat wachten, weet u wat hij dan zegt? Bekijk het maar, ik ga naar de concurrent. Jullie hebben dat 
niet. 
Ik weet dat ik best wel eens opstandig ben geweest, maar ik meen het positief. Je moet aanvallen, 
maar je moet ook een spiegel voorhouden. Ga met die spiegel iets doen, als je hem voorhoudt. Laten 
we dan hopen dat je kunt zeggen, hier in de polder moet je zijn, want daar is het fijn. 
Ik dank u voor uw aandacht. Als mensen vragen hebben, mag dat. Ik zal het cadeau aan de burge-
meester overhandigen en ik hoop dat hij dit altijd op zijn bureau heeft en in vergaderingen van B&W. 
 
De voorzitter: Ik denk dat ik de heer Goos geen recht doe, als ik niet even voorlees wat er op mijn 
spiegel staat: wat kost iets en wat levert het op. Luister naar uw klant. Geef aanvallers de ruimte en 
wie betaalt uw salaris? Dat zijn wijze spreuken. Ik kan de vragen wel beantwoorden, maar u zult het 
liever in daden willen zien. 
Is de tekst van de heer Sanderse hetzelfde? 
 
De heer Sanderse: De tekst is hetzelfde en wij nemen het uiteraard graag ter harte. 
 
De voorzitter: Zijn er vragen aan de heer Goos? 
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De heer Van der Est: Mijnheer de Voorzitter. Ik ken Harry al heel lang, ik durf ook Harry te zeggen. Ik 
wil hem eerst met zijn toespraak complimenteren. Hij is zijn tijd ver vooruit, minstens 1,5 jaar, want in 
2006 met de gekozen burgemeester die zijn eigen wethouders kiest, kunnen we deze situaties en ta-
ferelen redelijkerwijs vaker tegenkomen. 
Mijnheer Goos, één keer in de vier jaar vindt er een openbaar functioneringsgesprek plaats tussen de 
kiezer en de politiek. De kiezer kan daarvoor zijn of haar stem gebruiken. De heer Goos wil een tus-
sentijds functioneringsgesprek; dat heeft hij net met ons gehouden. Hij houdt ons ook een spiegel 
voor. In een functioneringsgesprek is het normaal dat je vragen stelt over elkaars functioneren. Mijn 
vraag is, houdt de heer Goos zichzelf ook een spiegel voor? Hoe vond u zichzelf functioneren tijdens 
de februarivergadering over het ziekenhuis en tijdens de hoorzitting over het ziekenhuis? 
De volgende vraag is, je hebt aanvallers en verdedigers genoemd. Je bent trainer geweest en je houdt 
niet van de uitdrukking, de beste stuurlui staan aan wal. Als voetbaltrainer wilde je ook het liefst een 
balletje meetrappen. Mag ik je vragen of dit een opstapje is naar het gekozen burgemeesterschap en 
kunnen wij de kandidaat H. Goos in 2006 verwelkomen? 
 
Mevrouw Geluk: Mijnheer de Voorzitter. Ik ben blij met de betrokkenheid en de gevoelige snaar die is 
geraakt. De betrokkenheid van de heer Goos bij dit gebied is langer bekend en de emotionele aanpak 
van de familie Goos is bekend. 
De vraag over de burgemeester had ik ook willen stellen, maar in positieve zin. Een heel andere 
vraag, niet zozeer over hetgeen u heeft verteld. U deelt met ons een ervaring en dat is de ervaring met 
een extern bureau, Kroon en Boer. Ligt daar een gevoeligheid? Speelt dat mee in uw betrokkenheid 
bij hetgeen de laatste tijd binnen deze gemeente gebeurt? 
 
De heer Goos: Dank u wel voor de vragen. Laat ik met het laatste beginnen. Het heeft zeker ermee te 
maken. Mensen die mij kennen, weten dat ik bij Tolsma heb gewerkt, eerst simpel als verkoper, later 
als verkoopleider en commercieel directeur. We hebben de periode van Netagco meegemaakt. Daar 
is het adviesbureau Boer en Kroon herhaaldelijk geweest en daarmee heb ik ook te maken gehad. 
Wat ik met die mensen heb beleefd, dan moet ik me inhouden, want in mijn beleving kan en mag dat 
niet in Nederland. Bedrijven kapotmaken, zelf de zakken vullen en niet weten waarover je praat. Bij 
Netagco werkten op dat moment 800 mensen en er waren tien bedrijven. Die zijn allemaal in surveil-
lance van betaling geraakt. Vele mensen en gezinnen zijn op straat komen te staan en werkloos ge-
worden. Ik heb zelf “het geluk” dat ik bij een fantastisch bedrijf werkte. Daarvoor heb ik met twee com-
pagnons mijn nek uitgestoken. We hebben een herstart gemaakt, maar ik weet als geen ander hoe 
Boer en Kroon werkt. 
Daarover ben ik met name zo kwaad. Een Brinkman van Boer en Kroon die EUR 48.000,00 per 
maand verdient, mensen, schaam je diep wat je dan presteert in zo’n ziekenhuis. Ik moet eerlijk be-
kennen, mijn vrouw werkt er 25 jaar. Wat ik thuis heb meegemaakt, emotioneel. Mijnheer Verwij van 
de analistenafdeling is overleden. Veel mensen hier hebben geen enkele weet van wat in dat zieken-
huis is gebeurd. Alleen jullie hadden helemaal niets erover te vertellen. Had dat twee jaar geleden 
kenbaar gemaakt. De Geus komt van Boer en Kroon, Kraaijeveld-Wouters is van Boer en Kroon, Van 
Tijn is van Boer en Kroon. Het is heel triest dat het allemaal zo gebeurt. Ze denken alleen aan hun ei-
gen portemonnee. Het ene gat wordt met het andere gevuld. Het ene consultancybureau geeft het 
werk aan het andere. Dat moet snel ophouden in Nederland, want het bedrijfsleven gaat helemaal 
naar de filistijnen. Alle mensen van de gemeente worden in principe betaald door de belastingcenten 
casu quo de winst van de particuliere bedrijven en wij moeten er keihard voor werken, 60 tot 70 uur in 
de week. Dan verdien je wat, dan mag je loonbelasting betalen en belasting aan Den Haag en dat 
gaat naar de gemeente. Wat zullen wij de aankomende drie tot vier jaar een verschrikkelijk slechte tijd 
tegemoet gaan. Laat alstublieft bedrijven als Boer en Kroon oprotten. 
Ik was emotioneel door het ziekenhuis. De burgemeester zei tegen de heer Ritsema, wij praten niet 
over het ziekenhuis. Ik zeg in openheid, iedereen mag tegen mij zeggen, Goos, je hebt een grote bek, 
of het kan niet wat je zegt. Alles mag van mij, maar het kan niet zo wezen dat iets moet worden afge-
dekt met de mantel der liefde. Wat er toen hier gebeurde met die mijnheer Borghouts. Ik vind nog 
steeds, als bij mij op de zaak iemand met zo’n genante vertoning en zo’n lef komt, die schopte ik 
ogenblikkelijk weg, maar u liet hem zitten. Dat heeft me tot op het bot geraakt. Zo’n man, die dan op 
een gegeven moment tegen de heer Dekker zegt, u gaat die tent redden, dat ziekenhuis. U moest 
eens weten, er is een ziekteverzuim van 20%. Die man heeft geen enkele kans om het ziekenhuis te 
redden. En dat wordt allemaal getolereerd. 
U heeft gelijk, ik had niet emotioneel moeten worden en ik bereik er ook niets mee. Als er niemand in 
deze gemeente eens een keer de waarheid vertelt, blijven we allemaal zitten als een plumpudding. Ik 
hoor wel meer van mensen, waarom doe je dat Harry? Ik schiet er niets mee op.  
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Ik heb genoeg aan Tolsma Techniek. Daarvoor moet ik keihard werken, maar ik hoop dat alle mensen 
in de gemeente, de ambtenaren ook, begrijpen dat we het met elkaar moeten doen. Als er vandaag 
1% beter wordt en die adviesbureaus er nooit meer komen. Laat mij dat advies maar eens doen, kost 
niets. Doe ik het niet goed, dan moet je me ook niet betalen. Als ik het wel goed doe, wil ik beloond 
worden. 
De vraag of ik burgemeester wil worden, daarvoor ben ik niet geschikt. Je moet weten welke kwalitei-
ten je wel en niet hebt. Ik zou best wel iets voor de gemeente willen doen, maar zoals jullie hier zitten, 
dat kan ik niet. Dan word ik helemaal gek. Ik ben bij een paar vergaderingen geweest. Jullie hebben 
over één ding zeven keer dezelfde mening. Dat kan toch in één minuut klaar zijn, lul niet. 
Ik noem één voorbeeld en dan stop ik. Ik ben voetbaltrainer. Flevo Boys en Emmeloord hebben twee 
fantastische complexen. Dat vind je bijna niet in Nederland. Als polderjongen zou ik de grond van 
Emmeloord of Flevo Boys verkopen aan een projectontwikkelaar. Dat geld zetten we op rente. Die 
rente moet worden besteed aan de voetbalclubs. Dan hebben we een complex voor Flevo Boys en 
één voor Emmeloord. We doen de jeugd bij elkaar. Je mag mij aanstellen als hoofdtrainer voor alle 
jeugd. Het trainen van de jeugd is de basis van de opvoeding. Alle jongens die sporten en in een eer-
ste elftal komen, komen allemaal goed terecht. Als wij dat in deze gemeente voor elkaar krijgen, mag 
je trots zijn op de polder. 
Als er een boer komt, zeur dan niet over twee meter. Die man moet bouwen. Wat maakt dat nu uit, 
twee meter meer of minder. Zo simpel is het toch. Iedereen wil snel werken en geld verdienen. 
 
De voorzitter: Mijnheer Goos, voordat u alles gaat behandelen. Eén opmerking en dan sluiten we af. 
Het is maar goed dat de gemeente niet over de voetbal gaat, net zo min als ze over het ziekenhuis 
gaat. Wij hebben over fusie van clubs en de jeugd samen niets te vertellen. 
 
VII. Vragenuur 
 
De voorzitter: Ik wil met de vragen van de P.U. over Emmeloord-Centrum beginnen. 
 
De heer Vercraeije: Mijnheer de Voorzitter. Het betreft het masterplan Emmeloord-Centrum. De P.U. 
vindt het jammer dat een tweede marktpartij, BAM Vastgoed BV, is afgehaakt. Is het nog wel verant-
woord om bij verdere invulling van de intentieovereenkomst en het uitbrengen van de markttoets vol-
ledig afhankelijk te zijn van één marktpartij, Bouwfonds Ontwikkeling BV? We hebben een aantal ge-
dachten hierover. 
De P.U. is altijd voorstander geweest van drie marktpartijen. In dit geval is van enige concurrentie 
geen sprake meer en de continuïteit van het masterplan is bij één marktpartij onvoldoende gewaar-
borgd. De hele uitwerking wordt op dit moment al vooruitgeschoven, uitstel uitbrengen markttoets en 
dit schept onrust in de samenleving. Slagvaardigheid is geboden, maar mag in de ogen van de P.U. 
niet afhangen van één marktpartij. 
 
De heer Kalk: Mijnheer de Voorzitter. De P.U. gaf al aan dat het een spannende commissie II is ge-
weest. Wij hadden een memo over Emmeloord-Centrum op de agenda staan. Inmiddels is dat alweer 
twee weken geleden en het CDA wil, aangezien een volgend memo ons nog niet heeft bereikt en het 
een prioriteit binnen het collegeprogramma is, hiervoor op dit moment aandacht vragen en niet wach-
ten tot de eerstvolgende commissievergadering. 
We zijn in de commissie uit elkaar gegaan met de mededeling van het college dat de taakwethouder 
enigszins geschokt was. Hij zei dat het een flinke tegenvaller was, waarover het college zich zou be-
raden. Het college heeft zich inmiddels beraden. Er sijpelen wat berichten via de media door over wat 
dit heeft opgeleverd. Ik zou ook hier graag eens van het college willen horen wat het beraad van het 
college na 13 mei jl. heeft opgeleverd. 
In het verlengde hiervan is van belang de planning. In memo 4 werden tijdstippen genoemd wat be-
treft de intentieovereenkomst. Het is volgens ons van groot belang dat de vaart erin wordt gehouden. 
Ik wil graag van het college vernemen hoe de huidige planning op dit moment ervoor staat. Wat mij 
betreft moet dat een reële, zorgvuldige planning zijn. 
Het college heeft ook aangegeven dat met Bouwfonds Ontwikkeling BV ook nog een gesprek moet 
worden gevoerd. We zijn benieuwd, want we zaten in de fase dat beide marktpartijen op het punt 
stonden die overeenkomst te sluiten. Dat is niet gelukt. In hoeverre is Bouwfonds Ontwikkeling BV nu 
nog in beeld? Ik ben nog niet zo ver als de P.U. die aangeeft dat Bouwfonds een monopoliepositie 
krijgt. Dat heeft voor- en nadelen, maar we weten ook dat Bouwfonds een partij is met een gerenom-
meerde naam. Het beraad van het college is vast heel diepzinnig geweest. Graag een toelichting op 
dat punt. 
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Eigenlijk hebben alle partijen uitgesproken dat het masterplan een richtinggevend document is en dat 
we dat als vertrekpunt willen beschouwen voor het aanpakken van het centrum. We hebben ook een 
actuele discussie vrij recent op ons zien afkomen, waarbij je je kunt afvragen – ik refereer aan de 
bioscoopdiscussie – in hoeverre we de begrippen richtinggevend en vertrekpunt moeten relativeren. Ik 
wil gelet op de nieuwe situatie vernemen hoe het college aankijkt tegen de status van het masterplan. 
Zijn de begrippen richtinggevend en vertrekpunt nog steeds van toepassing? 
Ik refereer daarbij ook aan de opmerkingen van de wethouder die de laatste tijd via de media de fi-
nanciële situatie in beeld brengt. Kort citaat: “Ik (wethouder Mulder dus) houd er rekening mee dat we 
vanwege de financiële druk van onze plannen moeten afwijken.” Iedereen weet dat er op dit moment 
voldoende geld is om onze ambities te realiseren. Waarom wacht het college de haalbaarheid van de 
markttoets niet af? 
 
De voorzitter: Mag ik u even in de rede vallen? Een vragenuur is bedoeld voor een vraag. U bouwt 
een heel betoog op. Het is goed, als u tot de vragen komt. 
 
De heer Kalk: Ik heb de spelregels bekeken. Daarin staat dat ik de vragen mag voorzien van een kor-
te toelichting. Als u vindt dat ik te langdradig ben, ga ik naar het eind. 
 
De heer Haagsma: Mijnheer de Voorzitter. Het zou in ieder geval handig zijn, als de heer Kalk zijn 
vragen straks herhaalt. Er zit zoveel tussendoor. Dan kun je iets alerter meeschrijven. 
 
De heer Kalk: Een alert luisteraar moet de vraag van een korte toelichting kunnen onderscheiden. 
 
De heer Wassink: Mijnheer de Voorzitter. Kort voor de laatste vergadering van commissie II werd de 
wethouder in een gesprek met BAM Vastgoed duidelijk gemaakt dat dit bedrijf niet verder meedoet 
aan het uitvoeren van de markttoets. Blijkbaar durft een marktpartij in een gevorderd stadium zo’n be-
slissing te nemen, terwijl een gemeente zich iets dergelijks alleen kan permitteren op straffe van juridi-
sche procedures. Dat verrast ons. Wij zijn ontstemd over dit besluit van hen, maar u kunt daaraan niet 
zoveel doen. Tegelijkertijd zijn we verontrust over de gevolgen daarvan. 
In aansluiting op de vragen die zijn gesteld na de algemene reactie van het college, is onze fractie van 
mening dat het uitvoeren van de markttoets moet worden stopgezet en dat opnieuw een algemene 
uitnodiging moet uitgaan om in te schrijven op de markttoets. Dan kan het college met de handen vrij 
een nieuwe afweging maken. In zee gaan met één marktpartij is voor ons beslist geen optie uit con-
currentieoogpunt en dat de vraag is of het college dit met ons eens is. 
De vraag over de tijdplanning is al gesteld. 
 
Wethouder de heer Mulder: Mijnheer de Voorzitter. Ik wil straks best een vraag van het CDA herha-
len, maar ik wil namens het college nog iets anders zeggen, naar aanleiding van opmerkingen van di-
verse fracties dat er geluiden in de samenleving zijn over hoe het met Emmeloord-Centrum gaat en of 
we allen, met het college voorop, nog vertrouwen hebben in de goede afloop. Ik denk dat dit een be-
langrijk element is. 
Er spelen drie zaken, waarbij je vertrouwen kunt hebben in de gemeentelijke projecten, in dit geval 
Emmeloord-Centrum. Die vragen moet het college beantwoorden en die hebben we ook zeer recent 
beantwoord. Heeft het gemeentebestuur op hoofdlijnen een duidelijke visie over waar ze naartoe wil? 
Met andere woorden, hebben we een duidelijk ambitieniveau? Het antwoord is ja. We hebben een 
niet-statisch masterplan. 
Een tweede vraag die het gemeentebestuur moet beantwoorden is of het gemeentebestuur een dui-
delijke visie heeft langs welke weg zij de doelstellingen wil bereiken. Jazeker, dat hebben we nog 
steeds. Via vier fasen die zijn geaccordeerd in de gemeenteraad in mei vorig jaar. 
Het derde punt sluit aan bij een aantal opmerkingen. Mag voor de operationele fase ter verbetering 
van de kwantiteit en de kwaliteit van Emmeloord-Centrum worden gerekend op haalbare en betaalba-
re plannen. Daarop mag zeker worden gerekend. Het college werkt daaraan en dat is het uitgangs-
punt van het college. Door middel van een goede markttoets en van goede contracten met uitvoerders 
van de plannen in fase 4 van uw raadsbesluit. 
Het feit dat we deze drie essentiële vragen nog steeds positief kunnen beantwoorden, betekent dat 
het college nog volledig vertrouwen heeft in het project Emmeloord-Centrum. 
Dat past een beetje bij het gevoelige betoog van de heer Goos. Mijnheer Goos mag alles vinden en 
het college is het met hem eens dat een defensieve houding ten aanzien van het project Emmeloord-
Centrum absoluut niet passend is.  
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We laten ons niet uit het veld slaan, doordat een marktpartij is afgehaakt. Dat is meegedeeld aan ons. 
We vonden dat niet plezierig en we gaan daarop passende maatregelen nemen. 
Hoe gaan we dat doen? De heer Kalk heeft gevraagd of er al een diepzinnige bezinning is geweest. In 
ieder geval heeft het college zich zeker bezonnen en dat doen we in twee fasen. We hebben vorige 
week in onze collegevergadering van gedachten gewisseld over welk marktgevoel we van de markt 
willen hebben, zodat we haalbare en betaalbare plannen voor Emmeloord-Centrum kunnen realise-
ren. Met wie zullen we dat gaan doen? Die gedachtewisseling is nog niet afgerond. In ieder geval is er 
alle reden om in het belang van de bewoners van Noordoostpolder over andere condities dan op dit 
moment in de huidige intentieovereenkomst staat te willen en moeten nadenken. Ik weet niet of dat 
diepzinnig is, maar dat is het resultaat van de bezinning tot nu toe. We zullen proberen volgende week 
de afrondende bezinning te maken. Daarin zitten elementen die u heeft aangereikt. U heeft een aantal 
suggesties gegeven, vanuit de P.U., de ChristenUnie/SGP en het CDA. Dat zijn zinvolle suggesties 
die we allemaal zullen afwegen. 
Nu even wat gedetailleerd. Ik kom bij de heer Vercraeije. Ik denk dat ik via het algemene punt uw vra-
gen heb beantwoord. U heeft suggesties gedaan en die zullen we overwegen. Verder heb ik uw eerste 
vraag ook beantwoord. 
De heer Kalk heeft gevraagd naar het beraad van het college, enz., enz. Daarop heb ik ook geant-
woord. De huidige planning, het college zal zijn best doen ten aanzien van de vertraging die ons is 
overkomen, maar dat betekent niet dat we in het defensief zitten. Alles voor 1 juli a.s. regelen lukte 
niet met Bouwfonds en BAM Vastgoed samen. Toen heb ik al gezegd dat het 1 september a.s. zou 
worden. Ik denk dat we nu op koers zitten en dat we de partners moeten meegeven dat ze voor 15 
september a.s. klaar moeten zijn, wie we de markttoets ook laten uitvoeren. Dat is geen garantie maar 
wel een ambitie van het college. 
Bouwfonds Ontwikkeling BV is nog steeds bereid mee te doen aan de markttoets. 
Het masterplan is nog steeds vertrekpunt voor de markttoets, maar het masterplan is niet statisch en 
we moeten ons altijd laten beïnvloeden door de omgeving. Wij hebben dat inmiddels op drie fronten 
gedaan en daartoe beperkt het college zich. We zijn unaniem in onze beperking dat we de Lange Ne-
ring-west en het busstation inclusief de toekomstige busrestauratie uit het masterplan halen. U heeft 
de besluitvorming van het college van afgelopen dinsdag gezien. Dat betekent dat het collegebesluit is 
dat de accommodatie van kantoren, winkels en bioscoop aan de Noordzijde het laatste punt is dat er-
uit wordt gehaald. Dan hebben we het vertrekpunt weer goed op orde. 
De laatste vraag van de heer Kalk, u heeft twee jaar geleden een realistisch college gekozen dat 
haalbaar en betaalbaar in het vaandel heeft staan ten aanzien van Emmeloord-Centrum. Anders gaan 
we aan luchtfietserij doen. 
Volgens mij heb ik de vragen van de heer Wassink ook beantwoord. 
 
De heer Kalk: Mijnheer de Voorzitter. Een korte reactie van mijn kant. Ik ben blij dat het college stelt 
aan de hand van de door de wethouder genoemde drie essentiële vragen dat het nog alle vertrouwen 
heeft in de centrumplannen. Voor mijn fractie telt zwaar dat het belang van deze plannen erg groot is 
en dat we ons niet moeten laten afleiden door allerlei onbelangrijke discussies. We moeten inzetten 
op de markttoets en het zo snel mogelijk op tafel krijgen van de juiste gegevens. Dat zet ons weer op 
het juiste spoor. De adviserende markttoets zou ook duidelijkheid geven over – waarover de wethou-
der kennelijk zo ongerust is – het financiële beeld. Het is dan niet alleen de gemeente die moet kiezen 
welke financiële opgaven ze ervoor over heeft, maar dan krijg je ook een beeld van andere partijen, 
denk aan subsidies en private partijen. Dan kun je naar het juiste concept voor het masterplan kijken. 
 
Wethouder de heer Mulder: Mag ik u even onderbreken? Ik ben er niet ongerust over, dat is een te 
defensieve term. Ik ben ontzettend nieuwsgierig naar het evenwicht tussen haalbaar en betaalbaar. 
 
De heer Kalk: Het mag duidelijk zijn dat wij enigszins geïrriteerd waren door de ruis die er op dit mo-
ment is, met name over de financiën. Wij wisten ook in mei 2003 dat het niet gemakkelijk zou zijn. 
Toen waren de ambitieuze plannen er ook. Toen hebben we ook geconstateerd dat daarmee aanzien-
lijke middelen zijn gemoeid en alle energie moet wat ons betreft worden gestoken in het zo snel moge-
lijk op tafel krijgen van de markttoets. 
 
Wethouder de heer Mulder: U praat over ruis. Dat komt niet van het college. Het college is consistent 
in de formuleringen. De opvattingen over de financiën van Emmeloord-Centrum zijn in mei 2003 en in 
mei 2004 gelijk. 
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De heer Kalk: Ik ben dan ook blij dat u nu een datum heeft gesteld van 15 september en wij wachten 
nu af. 
 
Wethouder de heer Mulder: Zonder garantie. 
 
Mevrouw Straatsma: Ik heb het idee dat we hier met algemene beschouwingen bezig zijn in plaats 
van met het vragenuurtje. Ik heb hiermee een beetje moeite. 
 
De voorzitter: Daarom wil ik deze ronde afsluiten, nadat ik de heer Vercraeije heb gevraagd of hij zich 
in het antwoord kan vinden. 
 
De heer Vercraeije: Voor een deel. De antwoorden zijn uiterst correct in die zin, dat het hoopgevend 
is dat goed wordt gesleuteld aan het hele plan. We zouden wel willen vragen of er serieus wordt on-
derhandeld met meerdere marktpartijen of dat we afhankelijk blijven van die ene marktpartij. Ik zou 
iets meer duidelijkheid willen hebben of er meerdere marktpartijen bijkomen. Is 15 september realis-
tisch en wat doen we als we dat niet halen? Dan moet uitstel iets anders opleveren. 
 
De voorzitter: Ik stel voor dat de wethouder op het laatste niet antwoordt. Hij heeft gezegd we probe-
ren 15 september en als dat niet lukt, komen we daarop terug. 
 
Wethouder de heer Mulder: Mijnheer de Voorzitter. Ik heb de heer Vercraeije al gezegd dat het mij 
duidelijk is geworden hoe de opvatting is van de P.U. en ik ervaar dat als een suggestie. Het past pri-
ma in de fase van bezinning van het college. U bent niet te laat met deze suggestie en die zullen we 
afwegen. 
 
De voorzitter: We sluiten deze vragen af en dan ga ik naar de VVD die vragen heeft over de sport. 
 
Mevrouw Binksma: Mijnheer de Voorzitter. De laatste tijd komen er veel signalen dat het voorzienin-
genniveau in de gemeente achteruit gaat. Ik hoef daarvan geen voorbeelden te noemen. Nu wil ik het 
over de sportvoorzieningen hebben. 
Er doet zich een probleem voor bij voetbalvereniging Flevo Boys, blijkbaar een aantrekkelijke en alom 
bekende vereniging. Dat hebben we vanavond ook gehoord. Dat was mij trouwens niet bekend. Er is 
een grote toeloop van jeugdleden. Het is op zich heel positief dat er mogelijkheden voor de jeugd zijn. 
Nu blijkt echter dat er onvoldoende trainingsvelden zijn om alles op te vangen. Mijn vraag is dan ook: 
is dit probleem bekend bij het college, hoe lang is het bekend en wat gaat het college eraan doen? 
 
De voorzitter: Ik weet niet hoe goed de vervanger van mevrouw Van Gaalen zich heeft ingewerkt, 
maar dat horen we nu. 
 
Wethouder de heer Van Meijel: Mijnheer de Voorzitter. Ik heb me op een aantal punten ingewerkt, 
maar het is een verrassing, als wordt aangekondigd dat een vraag over sport wordt gesteld. Dan kunt 
u niet van deze wethouder verlangen dat hij in een uur het hele dossier doorspit. Dus ik zal mij beper-
ken in de beantwoording. 
Er zijn al langer gesprekken over de accommodatie. Dat is bekend. Hoe de stand van zaken precies 
is, weet ik niet. Wel weet ik – en dat weet u ook – dat wij op dit moment bezig zijn met een forse be-
zuinigingsoperatie, waardoor de mogelijkheden om daarop meer in te zetten uiterst beperkt zijn. Als 
iets niet kan, zoals het moet, moet het maar zoals het kan. Dan zal binnen Emmeloord moeten worden 
gekeken, waar heel veel sportterreinen zijn, naar een optimaal gebruik van de terreinen. 
Op de overige punten, hoe lang en hoe de discussies lopen, moet ik op dit moment het antwoord 
schuldig blijven. Het zou handig zijn geweest, als ik de vraag van tevoren had geweten. Dan had de 
afdeling mij een beetje kunnen influisteren. 
 
Mevrouw Binksma: Ik begrijp dat het moeilijk is precies te weten hoe de gang van zaken is geweest. 
Ik heb wel begrepen dat er contacten zijn geweest. Ik denk dat we ook goed moeten opletten dat de 
voorzieningen op peil blijven in die zin, als we willen groeien met een nieuwe wijk. We moeten zorgen 
dat er genoeg mogelijkheden zijn op dat gebied. 
 
De heer Bakker: Dit lijkt me een heel aardige discussie voor de voorjaarsrapportage, als we het heb-
ben over financiën en de voorzieningen. 
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Mevrouw Binksma: Dat ben ik helemaal met u eens, mijnheer Bakker. Dat zullen we zeker niet laten 
liggen en we hopen dat er verder nog antwoorden komen, voor zover we ze nu niet hebben gehad. 
 
De voorzitter: Ik neem aan dat we dit meenemen en overbrengen aan wethouder Van Gaalen, dan 
krijgt u via de commissie een reactie. 
 
Wethouder de heer Van Meijel: En handig is dat hiervan een verslag wordt gemaakt. 
 
De voorzitter: Dan sluiten we nu het vragenuur af. 
 
VIII. Agendapunten  
 

1. Intrekking verordening Gemeentelijke Studiebijdrageregeling 1995 
 
Zonder beraadslaging en zonder hoofdelijke stemming besluit de gemeenteraad overeenkomstig het 
voorstel. 
 

2. Gemeentelijke prioriteitenlijst 2004 restauratie Rijksmonumenten 
 
Zonder beraadslaging en zonder hoofdelijke stemming besluit de gemeenteraad overeenkomstig het 
voorstel. 
 

3. Vaststelling bestemmingsplan “Voormalige Gereformeerde Kerk Marknesse” 
 
Zonder beraadslaging en zonder hoofdelijke stemming besluit de gemeenteraad overeenkomstig het 
voorstel. 
 

4. Oprichting Stichting Flevolandse Sportverkiezingen 
 
Zonder beraadslaging en zonder hoofdelijke stemming besluit de gemeenteraad overeenkomstig het 
voorstel. 
 

5. Aankoop recht van erfpacht en blote eigendom van circa 7,8 ha grond ten behoeve 
van uitbreiding van de woningbouw in Bant 

 
De voorzitter: De P.U. heeft een voorbehoud gemaakt en ik zou de vertegenwoordiger van de P.U. 
het woord willen geven. 
 
De heer Vercraeije: Mijnheer de Voorzitter. Het voorbehoud is gestoeld op de volgende punten. Uit de 
stukken blijkt dat tijdens de onderhandelingen die met Domeinen zijn gevoerd een gering bedrag van 
de vraagprijs is afgedaan. Een vraagprijs die tot stand is gekomen, doordat Domeinen heeft gekeken 
wat in de omliggende gemeenten aan grondtransacties wordt gedaan. Daarbij wordt een aantal verge-
lijkingen gehanteerd dat volgens ons voor dit gebied niet relevant is. De prijs die bij Urk wordt gehan-
teerd is niet vergelijkbaar met de prijs van Bant. Bant is geen Urk. Steenwijk, Lemmer en Kampen zijn 
ook totaal andere gebieden. Het gaat ons erom, hoe kunnen de woningen in Bant in de markt worden 
gezet. Daarbij moeten we het opnemen tegen die omliggende gemeenten. 
Waar we moeite mee hebben, is dat vanuit de kant van de gemeente een tegenhangend taxatierap-
port aanwezig is. We missen dus een handvat om met gefundeerde tegenargumenten de vraagprijs 
van Domeinen te weerleggen. Domeinen moeten zich bewust zijn dat de gemeente door deze hoge 
vraagprijs een zeer hoge prijs voor de grond en woningen moet hanteren. Dit kan remmend werken op 
ontwikkelingen. Op termijn gaat daarmee de verkoop van bouwgrond van Domeinen aan de gemeente 
stagneren. Domeinen missen dan de mogelijkheid om meer bouwgrond voor verkoopprijs van bouw-
grond van de hand te doen. Het van de hand doen is op dit moment een doelstelling van het ministerie 
van Financiën. Eeuwigdurende erfpachtgronden en veertigjarige erfpachtcontracten zijn al in de ver-
koop bij Domeinen. Pachtgronden zullen op niet al te lange termijn volgen. Wil Domeinen op korte 
termijn nog veel bouwgrond verkopen, dan zullen ze een lagere vraagprijs moeten hanteren. Een 
taxatierapport had in onze ogen dit beeld kunnen schetsen. De opdrijvende prijs die nu uit de deal 
naar voren is gekomen, zou daardoor naar beneden kunnen worden bijgesteld. Goed voor de ge-
meenten en op lange termijn ook beter voor Domeinen.  
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Een gemiste kans. En we moeten daarbij bedenken dat deze hoge prijs een precedentwerking zal 
hebben voor verdere grondtransacties. Dit zal ons menigmaal voor de voeten lopen. 
Overigens zijn we uiteraard voor uitbreidingsmogelijkheden van woningbouw in Bant. We wachten uw 
reactie af. 
 
De voorzitter: De andere fracties gingen in de commissie akkoord. Mag ik aannemen dat u nu geen be-
hoefte heeft nu te reageren? 
 
Mevrouw Geluk: Mijnheer de Voorzitter. De enige opmerking is dat de opmerkingen van de P.U. vrijwel 
allemaal in de commissie zijn gemaakt. Ik wil kortheidshalve verwijzen naar het verslag van commissie II. 
Daar staat alles in. 
 
Wethouder de heer Mulder: Mijnheer de Voorzitter. Ik ben het met een aantal stellingnames van de P.U. 
niet eens. Ze hebben uitgesproken dat wij een te hoge prijs zouden hebben betaald en dat wij een te ge-
ring bedrag hebben afgedongen op de vraagprijs van Domeinen en de andere partner, de erfpachter. 
De positie van een taxatierapport bij de verwerving van gronden door de gemeente; we hebben het in de 
commissie daarover ook gehad. Daar is niets mis mee. Ik heb toen ook gezegd dat het niet zo is dat we 
generiek beleid voeren dat we nooit meer een taxatierapport zullen laten maken. We willen ons wel altijd 
goed in de situatie laten beïnvloeden door wat passend is in die situatie waarin we grond verwerven en 
waar we altijd zo goed mogelijk in het belang van de gemeentekas zullen handelen. 
Meestal zijn er twee of drie partners nodig om tot een deal te komen, waarvan wij er één zijn. Een taxatie-
rapport heeft zijn functie en nut, maar het is ook op zijn plaats enige relativerende opmerkingen te maken 
over de waarde van een taxatierapport. De input moet voor een belangrijk deel door de gemeente worden 
gegeven. We kunnen SAOZ de opdracht geven een taxatierapport te maken. SAOZ werkt met normen en 
kengetallen en wij zullen op basis van de residuele grondwaarde normen moeten geven. Wat is de ver-
wachte uitgifteprijs, wat is het uitgiftepercentage, wat zijn de aanlegkosten voor de infrastructuur en wat is 
de rentecomponent. Meestal zullen wij die gegevens moeten leveren en meestal verwerven we gronden 
in een stadium waarin er nog geen concreet bestemmingsplan ligt. Als we dat stadium hebben bereikt en 
dan nog moeten verwerven, is een taxatierapport overbodig, omdat we die getallen dan zelf kunnen bere-
kenen. 
Domeinen werken met dezelfde systematiek, met een residuele grondwaarde. De clou is welke input, 
welke uitgangspunten vul je in, met welke aannames doe je dat. Dan kun je tot verschillende uitkomsten 
komen qua ruwe bouwgrondprijs. Dat wil ik de P.U. voorhouden. Het heeft zijn functie, maar die moet niet 
worden overschat. Ik hoop dat u bereid bent het enigszins te relativeren. Vorige keer neigde u ernaar, 
Domeinen vragen wat, het getal is heilig voor de gemeente. De gemeente gaat twee keer knielen en ver-
volgens zegt de gemeente ja. Dat is dus absoluut niet de werkelijkheid. De gemeente hoort het allemaal 
aan en komt met tegenbiedingen. 
Dan heeft de heer Vercraeije een tweede opmerking gemaakt die ook heel relevant is, namelijk de ver-
koopgretigheid en het daarbij behorende beleid, wat het ministerie van Financiën op dit moment voert. 
Het is te waarderen dat u zegt dat dit tot lagere grondprijzen zou kunnen leiden. Dat is misschien een po-
sitieve factor, maar ik moet er niet aan denken, want dan zetten we het gemeentelijk belang op de helling, 
omdat het rijksbeleid dan is dat men de huidige rol ten aanzien van grondverwerking, kostentoerekening, 
dekking van strategische grondvoorraden en alles wat erbij hoort zou loslaten. We moeten een beetje 
zuinig op elkaar zijn, maar kritisch bij het verwerven. 
 
Mevrouw Geluk: Mijnheer de Voorzitter. Mag ik de P.U. een vraag stellen? Er is niets zo moeilijk als voor-
spellen en zeker niet als het gaat om iets in de toekomst en zeker niet als het gaat om prijzen van iets 
naar de toekomst toe. Waarop baseert de P.U. zich, waar hebben zij hun kennis vandaan dat zij weten 
dat de grondprijzen lager zullen worden? Ik denk nergens op. U hoeft mij ook geen antwoord te geven, 
want het bestaat gewoon niet. Als u het zou weten, zou de hele wereld het weten en was er nergens 
meer speculatie nodig. Ik zou dan ook geen meter grond kopen, maar tien jaar wachten. 
 
De heer Vercraeije: Even voor de duidelijkheid, het is nu zo dat Domeinen aan de gemeente grond kan 
verkopen die als bouwgrond kan worden verkocht. We kopen dus bouwpercelen. Dat is op dit moment 
aan de gang. Als dat remmend gaat werken in de hoeveelheid aan te bieden bouwgrond voor woning-
bouw, raken Domeinen in die korte tijd tussen nu en vijf jaar, waarin waarschijnlijk alle gronden van Do-
meinen zullen zijn verkocht, aan bouwkavels te weinig kwijt, omdat de gemeente heel dure bouwpercelen 
moeilijk kan afzetten. In die periode kunnen Domeinen hun potentiële bouwgrond niet voor een hoge prijs 
verkopen aan gemeentelijke instellingen voor bouwgrond en dan zijn ze verplicht het als landbouwgrond 
aan de zittende pachters te verkopen.  



2004  

 

N.157  

 

 

Dat is een lagere prijs dan die potentieel voor gemeentelijke doeleinden voor bouwgrond beschikbaar zou 
zijn. In die zin is het voor Domeinen een goedkopere slag die ze zo meteen moeten slaan, als het ministe-
rie van Financiën zegt dat alle bouwgrond weg gaat. 
 
Wethouder de heer Mulder: Mijnheer de Voorzitter. Als ik de heer Vercraeije tot nadenken mag 
stemmen. U heeft één partner op de grondmarkt niet genoemd en ik denk dat die zeker na goedkeu-
ring van de nota Ruimte in de Tweede Kamer alleen maar belangrijker wordt, namelijk de projectont-
wikkelaars. 
 
Mevrouw Geluk: Mijnheer de Voorzitter. Wat betreft de redenering van de P.U., ik heb nog nooit zo-
veel onzin in één zin gehoord. Het begon met: de grondprijs zal dalen, omdat het ministerie van Fi-
nanciën grond gaat verkopen, eerst het altijddurend erfpacht en dan veertigjarige erfpacht. 
 
De heer Vercraeije: Nee, nee, u zegt het verkeerd. 
 
Mevrouw Geluk: En daardoor zou de grondprijs lager worden. Daarna maakt u een draai naar de 
bouwgrondkavels. Laten we alsjeblieft erover ophouden, want er klopt niets van deze redeneertrant. 
Laten we in commissie II of op een ander moment erover verder gaan. 
 
De voorzitter: Als u elkaar wilt uitleggen, hoe dat werkt, laten we dat niet in de vergadering doen 
maar erbuiten. Heeft de heer Vercraeije nog behoefte te reageren op wethouder Mulder of bent u te-
vreden? 
 
De heer Vercraeije: Er liggen wat meningsverschillen, maar we willen niet stagnerend werken bij de 
aankoop van bouwgrond te Bant. 
 
De voorzitter: Dat is ook moeilijk uit te leggen. 
 
De heer Vercraeije: Het is inderdaad moeilijk uit te leggen, maar het moet wel een les zijn voor verde-
re transacties. Zorg ervoor dat we met gefundeerde argumenten een vraagprijs kunnen neerleggen. 
 
De heer Wassink: Mijnheer de Voorzitter. Mag ik nog even reageren? Ruim twee jaar geleden was er 
een partij die zich Leefbaar Noordoostpolder noemde en iets met Unie en Politiek en een vreselijke 
hekel had aan adviezen en bureaus. Ik heb het in commissie II gezegd, ik kan dit niet goed begrijpen. 
 
De voorzitter: Een statement. Mag ik concluderen dat het voorstel uw aller instemming heeft? 
 
Zonder hoofdelijke stemming besluit de gemeenteraad overeenkomstig het voorstel. 
 

6. Welstandsbeleidsplan 
 
De voorzitter: Zoals u weet zijn in de commissie opmerkingen gemaakt over de omvang van de re-
clameborden in het plan. Het college heeft hierop gereageerd en het is aangepast. Via de mail bent u 
hierover geïnformeerd en dit hoeft dus niet terug te komen. Ik heb begrepen dat alle partijen iets willen 
zeggen. 
 
De heer Vermeulen: Mijnheer de Voorzitter. Na drie commissievergaderingen is de tijd nu rijp voor 
besluitvorming. Het beleidsplan is in hoge mate inventariserend en vanuit die inventarisatie zijn be-
leidsuitgangspunten en keuzerichtingen geformuleerd. Zo objectief mogelijk, maar bij architectuur is 
aan subjectiviteit niet te ontkomen. Over smaak valt immers niet te twisten. 
Het inventariserende deel van de gebiedsbeschrijving geeft een goed beeld van de huidige situatie 
qua structuur, bebouwing en detaillering. Het beleidsuitgangspunt van behouden, respecteren, her-
stellen, versterken en vernieuwingen is op zich helder. De tabel beleidskoers per gebied geeft een 
goed leesbare samenvatting, maar D66 heeft wat moeite met een aantal keuzen. Er wordt wel erg 
veel behouden, gerespecteerd, hersteld of versterkt en slechts in beperkte mate vernieuwd. Dat wij 
trots zijn op ons gebied is duidelijk, maar dat betekent niet dat Noordoostpolder een soort architec-
tuurmuseum moet worden. Wat meer durf en vernieuwing en op gepaste wijze omgaan mag wat ons 
betreft meer ruimte krijgen. Dus ruim baan voor experimentele bouw. Een uitdaging voor Emmeloord-
Centrum bijvoorbeeld? Maak van Noordoostpolder een architectuurpark in plaats van een architec-
tuurmuseum.  
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Wij zijn niet zo bang voor welstandsvrije gebieden, mits deze worden gekoppeld aan een hoge archi-
tectonische kwaliteit. Dan zal zeker geen rechtsonzekerheid ontstaan, zeker niet bij de nieuwe gebie-
den, mits men weet waaraan men toe is. Wat dat betreft zijn wij een voorstander van experimenten in 
Emmelhage. Er moet ruimte komen voor nieuw te ontwikkelen gebieden. 
Welstandsarme gebieden op bedrijventerreinen zou eigenlijk ook moeten kunnen. We zijn niet zo 
bang dat de welstandsbepalingen een keurslijf zijn voor de functionaliteit van de gebouwen. De op-
drachtgever en dienst architect bepalen immers wat wordt gebouwd en niet de welstandscommissie. 
Die toetst en adviseert. 
De reclamevoorschriften zijn als algemeen criterium volgens ons voldoende en houden rekening met 
de belangen van het bedrijfsleven. De bepalingen zijn nu meer ja, mits in plaats van nee, tenzij. D66 
kan instemmen met de verruiming van de reclameregels op de bedrijventerreinen, maar de handha-
ving zou in de winkelgebieden wat ons betreft een tandje hoger kunnen. De architectonische kwalitei-
ten in de winkelgebieden worden immers soms verkracht door de ongebreidelde reclame-uitingen. 
In de commissie heb ik al iets opgemerkt over de bijgebouwen, schuurtjes, van Nagele. Dat zijn voor-
beelden van onvoldoende handhavingsbeleid. Wij denken dat de beschikbare instrumenten voor een 
adequaat handhavingsbeleid nu wat beter zijn geformuleerd en dat strakker handhavingsbeleid dus 
mogelijk moet zijn. Met name is dat het geval bij de sneltoetscriteria en onder meer uitgewerkt in de 
repressieve toetsing van de vergunningvrije bouwplannetjes. Eigenlijk ben ik nu al toe aan de uitvoe-
ring van het beleid. Het spreekt voor zich dat wij kunnen instemmen met de hoofdlijnen van het be-
leidsplan. 
 
De heer Roefs: Mijnheer de Voorzitter. Het doel van de nota is de ruimtelijke kwaliteit van Noordoost-
polder te bewaken en te verbeteren. Het gaat dus niet zozeer om de individuele architectonische kwa-
liteit van een bouwwerk maar om de mate waarin een bouwwerk past in de ruimte. Een groot deel van 
de welstandsnota bevat dan ook een beschrijving van de gebiedskenmerken. De belangrijkste vraag 
die vervolgens moet worden beantwoord, is de vraag of een bouwwerk past bij die gebiedskenmerken. 
Daartoe zijn criteria geformuleerd aan de hand waarvan ingediende bouwplannen kunnen worden be-
oordeeld. Kleine bouwwerken kunnen aan de hand van sneltoetscriteria aan het loket worden beoor-
deeld en afgedaan. Dat is handig. 
Voordeel van de nota is dat het welstandsbeleid inzichtelijk wordt gemaakt voor bouwlustige inwoners. 
De criteria zijn overzichtelijk en helder geformuleerd. Dat is in vergelijking met het verleden een voor-
uitgang. Voor de toekomstige buren kan het plezierig zijn, als de kenmerken van hun woonomgeving 
blijven gehandhaafd. 
Toch maakt de VVD bij overigens een positieve grondhouding nog enige kanttekeningen. Liberalen 
hechten namelijk aan de vrijheid van inwoners om woning of bedrijf een eigentijds vorm te geven. 
Welstandsbeoordeling beperkt in essentie die vrijheid ten gunste van een collectieve schoonheid, col-
lectivistische schoonheid soms, die iedereen verschillend zal en mag waarderen. 
Wij willen eigenlijk wat meer ruimte voor vernieuwing, zoals ook D66 naar voren bracht. Meer ruimte 
voor eigentijdse invulling binnen de geformuleerde gebiedskenmerken. Bijvoorbeeld als de architec-
tuur van een zodanige kwaliteit is dat je als gemeente wel gek zou zijn om het bouwplan af te wijzen. 
Dat er in zo’n geval sprake is van een hardheidsclausule is eigenlijk te gek voor woorden. Gelukkig 
biedt Emmelhage ruimte voor experimenten. 
We vinden ook dat niet alleen openbare gebouwen of bijzondere functies mogen afwijken in kleur en 
materiaalgebruik. Ook gewone functies zoals een bedrijf of appartementengebouw kunnen door goed 
vormgegeven contrastwerking een bijzondere uitstraling hebben. Waarom zou je dat als gemeente 
niet willen accommoderen, bijvoorbeeld op een bedrijventerrein? 
Tenslotte speelt bij ons toch de vrees voor uitgebreide en voor inwoners dure betutteling vanuit de 
overheid, gezien de toch grote detaillering in voorliggende bouwwerken en in het bijzonder de kleine 
lettertjes van de sneltoetscriteria. Graag daarom nog eens vanuit het college een reactie op drie pun-
ten. Ruimte voor bijzondere architectuur, contrastwerking en bedrijfsuitstraling en tenslotte de kleine 
lettertjes. 
 
De heer Voorberg: Mijnheer de Voorzitter. Welstand is een mooi woord en vroeger spraken we over 
schoonheid en schoonheidscommissie en een schoonheid die vooral betrekking heeft op de gebouw-
de omgeving. Tegenwoordig kennen we een nieuwe studierichting, built environment, dat is de naam 
van een nieuwe studierichting die zich bezighoudt met architectuur, stedenbouwkunde en ruimtelijke 
inrichting. En ik denk dat het daarop vooral betrekking heeft. 
Er is altijd al veel aandacht besteed aan architectuur. Dan kunnen we vele eeuwen teruggaan. We 
zien het ook nu, het heeft ook wel eens met welvaart te maken, willen we inderdaad geld besteden om 
iets moois te bouwen of dat er iets wordt gebouwd in minder voorspoedige tijden. 
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Het is terecht dat zoveel aandacht wordt besteed aan onze gebouwde omgeving en de wijze waarop 
dat plaatsvindt. Het behoort tot onze dagelijkse leefomgeving en die belevingswaarde is erg groot. 
Dus is ook het belang dat de totale samenleving hecht aan een goede welstand groot. 
Wethouder Mulder heeft in de laatste commissievergadering over het welstandsbeleidsplan een uit-
spraak gedaan die ik nog even wil aanhalen: de mate van subjectiviteit wordt bij het nieuwe wel-
standsbeleidsplan aanmerkelijk geobjectiveerd. Dat is echt een ‘Mulderiaanse’ uitspraak. Met die uit-
spraken moet je altijd oppassen. Zijn woorden hebben meestal een brede en diepe betekenis en ik 
ben het hier wel met hem eens. Het welstandsbeleidsplan heeft twee elementen in zich: het objecti-
veert, want er was geen geschreven welstandsbeleid en het subjectiveert, er zijn relatieve criteria, 
geen absolute. Dat zijn twee zaken die we hebben geconstateerd en die commissie III heeft overwo-
gen. 
Naar de mening van onze fractie geeft het welstandsbeleid een goed evenwicht tussen flexibiliteit, wat 
betekent het in vrijheid bouwen, en het nastreven van ruimtelijke kwaliteit. Die flexibiliteit zit in het 
plan. Alles komt echter aan op de uitvoering. Daar zal het om gaan. Papier is geduldig, ook dit is een 
heel mooi boekwerk. Hoe wordt het beleid door de welstandscommissie en door het college toege-
past? Wordt het een knellende band, gepaard gaande met bureaucratie of hobbyisme of een gezonde 
toepassing die de samenleving, waarvoor wij in de raad als volksvertegenwoordigers spreken, kan 
waarderen? Dat zal de praktijk moeten leren. Het plan heeft onze instemming, maar we steken nog 
niet echt de loftrompet. Wij willen het graag over een jaar evalueren en zullen dat graag doen, zoals 
omschreven, met het college en de welstandscommissie in het kader van commissie III. Ik denk dat 
over een jaar een goed moment is om te kijken hoe het heeft gewerkt. 
Het klinkt misschien wat minder enthousiast, als we dit zo stellen, maar we hebben wel eens meer de 
ervaring gehad dat de uitvoering van de gemeentelijke taak anders uitpakte dan de samenleving ver-
wachtte en zou willen. Vandaar dat we voorzichtig stellen dat het plan goed en evenwichtig is, dat er 
goed onderzoek is geweest naar de ruimtelijke kwaliteit en dat het een goede richting aangeeft. Wij 
verwachten dat het relatief, met wijsheid en tact, door het college en de welstandscommissie wordt 
uitgevoerd. 
 
De heer Van der Est: Mijnheer de Voorzitter. De vrijheid van de één is vaak de beperking van de an-
der. En daarvoor kiezen wij niet. Het gaat de PvdA/Groenlinks in dit kader om het begrip kwaliteit. 
Daarvoor kiezen we wel. Het welstandsbeleidsplan stuurt onzes inziens op die kwaliteit, behoud en 
herstel en versterking van bebouwingskarakteristieken. De werkwijzen die bij dit beleidsplan zijn ge-
hanteerd verdienen een compliment. De verruiming met betrekking tot gebruik van de reclame vier-
kante meters is in onze ogen een uitstekende oplossing. Opvallen en afwijken in vorm kan dus. We 
steunen dit besluit van het college. 
 
De heer Tuinenga: Mijnheer de Voorzitter. Op het gevaar af dat ik hetzelfde zeg als in commissie III, 
net als de VVD heeft gedaan, wil ik toch nog wat zeggen. Reeds in de vorige raadsperiode is besloten 
dat er een welstandsbeleidsplan voor deze gemeente diende te worden geschreven. 
 
De heer Roefs: Mijnheer de Voorzitter. Ik heb het juist anders geformuleerd en dit heel zorgvuldig ge-
daan. U heeft niet goed geluisterd. 
 
De heer Tuinenga: In grote lijnen kwam het op hetzelfde neer. 
 
De heer Roefs: U heeft in commissie III niet goed geluisterd. 
 
De heer Tuinenga: Duidelijk is geworden dat het niet verplicht is en dat sommige gemeenten hieraan 
geen invulling geven. Deze gemeente echter wel en dat een aantal spelregels wordt geschreven is 
niets mis mee. In verschillende sessies met commissie III is dit plan besproken. De eerste versie van 
het welstandsbeleidsplan was wat de P.U. betrof te knellend. Op verschillende onderwerpen hebben 
we onze visie en ideeën kenbaar gemaakt en we stellen vast dat er is geluisterd. 
Het plan dat nu voorligt, is wat de P.U. betreft een redelijk plan. Er wordt ruimte gegeven aan ontwik-
kelingen die passen in de tijd. Nieuwe architectuur kan immers verfrissend zijn en kwaliteit toevoegen. 
Wat ons betreft moet vernieuwing mogelijk blijven. Burgers maar ook bedrijven moeten de ruimte krij-
gen om binnen de grenzen te kunnen ontwikkelen. Kortom, we zijn blij met de relatieve criteria, al zijn 
het algemene omschrijvingen. De beoordeling is aan de welstandscommissie en het college. Onze in-
druk is dat er wel wat speelruimte is. 
Duidelijker vinden wij de sneltoetscriteria. Deze geven een goed beeld van de mogelijkheden.  
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De raadscommissie heeft op 18 mei jl. nog een aanpassing van de afdeling Ruimtelijke ordening ge-
kregen, waar het gaat om de criteria voor reclame. De maat die wordt voorgesteld is niet groter dan 6 
m². De P.U. vraagt of dit niet wat ruimer en vrijer kan. We moeten hier niet op de stoel van de onder-
nemer gaan zitten. Immers, de gemeente zelf zet ook grotere borden bij de bedrijventerreinen. 
Wat betreft het buitengebied wil ik nogmaals wijzen op de landschapsverordening. Deze verordening 
gaat volgens ons over reclame-uitingen in het buitengebied. 
Tot slot zijn we van mening dat er plaats moet blijven voor lekenleden, zoals is toegezegd, ook voor 
de toekomst. We hechten eraan om na één jaar te evalueren hoe dit plan in de praktijk werkt. 
 
De heer Bouma: Mijnheer de Voorzitter. Ik wil het welstandsbeleid bekijken vanuit de bouwhoek van 
de burger. Als iemand een bouwaanvraag doet, niet alleen hier maar in heel Nederland, wacht hij 
vaak met spanning het advies van de welstandscommissie af. Groot is dan ook de ergernis en het on-
begrip, als het ontwerp waarover vaak goed is nagedacht en waarin alle idealen zijn verwerkt, wordt 
afgekeurd door de welstandscommissie. Een kleine anekdote: iemand ging eens samen met zijn ar-
chitect voor overleg naar de welstandscommissie. De commissieleden probeerden hem uit te leggen 
waarom zijn ontwerp niet deugde. De persoon probeerde nog iets daartegen in te brengen, maar be-
greep eigenlijk niets van wat de leden van de welstandscommissie naar voren brachten. Na afloop 
vroeg hij dan ook aan zijn architect, ze spraken Nederlands, maar ik begreep er niets van, snapte jij 
wat ze bedoelden? Nee, zei de architect, ik begrijp het ook niet, maar we maken gewoon een nieuwe 
tekening. Dat is wat je vaak hoort. De eerste tekening wordt vaak afgekeurd, dus maak maar een 
tweede tekening, waarin je werkelijk naar voren brengt wat je wilt. Of wanneer je maar genoeg foto’s 
meeneemt naar de welstandscommissie met situaties elders in de polder, die kennelijk wel mochten, 
dan krijg je vaak je zin. 
Maar er is ook een andere kant. Je hoort ook met enige regelmaat verbazing in de trant van hoe heeft 
de welstandscommissie dat kunnen goedkeuren. Kortom, het welstandstoezicht heeft geen goed ima-
go. Het wordt vaak als subjectief, willekeurig en ondoelmatig ervaren. De enigen, zegt men, die er wel 
bij varen zijn de architecten en de aannemers, want het levert hen immers meer werk op. Het is dan 
ook de hoogste tijd om het welstandstoezicht transparanter, voorspelbaarder en vooral ook democrati-
scher te maken. 
Het CDA is content met de manier waarop de raad bij de totstandkoming van de nota is betrokken. 
Het begin was nogal vaag, maar gaandeweg werd het verhaal completer. Er is in het uiteindelijke stuk 
goed geluisterd naar de inbreng van de raadsleden; nog recentelijk de aanpassing van de omvang 
van de reclameborden. Alleen als ik naar blz. 23 kijk, denk ik dat als we consequent willen zijn, we niet 
alleen voor de reclameborden aan de panden een vierkantemeterverhaal moeten maken, maar dat dit 
ook zou moeten gelden voor de vrijstaande reclameborden. Ik hoop dat het college daarmee in wijs-
heid doet wat het goeddunkt. 
De raad heeft de scherpe kantjes van de eerste nota kunnen afhalen. Complimenten richting college 
over de wijze van aanpak. Op zich, ik sluit een beetje aan bij de heer Voorberg, hebben we een rede-
lijk goed gevoel bij dit welstandsbeleidsplan. Of het werkelijk uitpakt zoals we denken, zal de praktijk 
moeten uitwijzen. Gelukkig kunnen we dit welstandsbeleid jaarlijks evalueren en zonodig bijstellen. 
Het CDA kan zich vinden in de keuze voor de relatieve criteria. Nadeel is dat er daardoor nog steeds 
een grote rol ligt bij de welstandscommissie, maar dit is de enige manier om nog de nodige keuzevrij-
heid aan onze burgers te geven. 
Zeer content is de fractie ook met het behoud van de inbreng van de burgerleden. Dit voorkomt hope-
lijk doorgeslagen vakfanatisme van de professionele leden in de welstandscommissie. Ook het gege-
ven dat er nu meer ruimte is voor vernieuwing, wij lezen de nota anders dan de VVD, met name ook in 
het landelijk gebied, stemt ons tot tevredenheid. Ik denk dat we dit volop moeten benutten. 
Voor wat betreft de wens van het bedrijfsleven naar welstandsarme gebieden zijn wij van mening dat 
die feitelijk al in deze nota zijn opgenomen. Op de bedrijventerreinen zijn weinig geboden in de wel-
standsnota te vinden, alleen aan de randen worden onzes inziens terecht hogere eisen gesteld. Op 
zich is het CDA voor welstandsarme gebieden waar dat mogelijk is. Het CDA heeft enige bedenkingen 
bij het geheel welstandsvrij maken. Op zich kunnen wij wel ermee instemmen dat we dit met een proef 
gaan uitproberen. 
Met het welstandsbeleidsplan en de diverse beeldkwaliteitplannen heeft deze gemeente een hoog 
ambitieniveau. Vaak heeft dit een kostenverhogend effect en het is de vraag of we dit de komende ja-
ren kunnen volhouden, nu het economisch tij tegenzit, er meer vraag is naar goedkope woningen en 
het bedrijfsleven grote moeite heeft om het hoofd boven water te houden. Bouwen moet wel functio-
neel en betaalbaar blijven. Vandaag las ik in de krant dat het OESO Nederland erop heeft gewezen 
dat haar hoge eisen in het kader van ruimtelijke ordening een stagnerende factor vormen in onze eco-
nomie. Wellicht dat we daarnaar moeten luisteren. 
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We willen het college daarom erop wijzen dat de welstandscommissie een adviescommissie is. Het 
college moet niet te bang zijn, indien dat wenselijk is, om het advies van de welstandscommissie ter-
zijde te schuiven en de eigen verantwoordelijkheid te nemen. De heer Voorberg heeft ook daarop ge-
wezen. 
Tot slot, een aantal jaren geleden is onze eigen welstandscommissie vervangen door een invulling 
vanuit het Oversticht. Het is niet dat wij onmiddellijk zoveel kritiek hebben op het functioneren van het 
Oversticht, maar er hangt wel een pittig prijskaartje aan, wat onze burgers uiteindelijk in de vorm van 
bouwleges moeten betalen. Het lijkt het CDA wenselijk om de inzet van het Oversticht eens te gaan 
evalueren, gaarne nog in deze raadsperiode. College, kunt u ons dit toezeggen? 
Laten we hopen dat dit welstandsbeleidsplan onze burgers, zoals ook in de aanbiedingsnota staat, 
stimuleert tot creativiteit in hun bouwplannen, zodat onze polder nog mooier wordt. 
 
Wethouder de heer Mulder: Mijnheer de Voorzitter. Bedankt voor de complimenten en voor de posi-
tieve benadering die we vanuit alle fracties mogen horen. Als je kijkt wat er in onze samenleving ge-
beurt, denk ik dat u een snaar bij u zelf en bij ons raakt wat betreft de mate van tevredenheid. Ieder-
een is ongeveer tevreden over het welstandsbeleid dat we hebben geformuleerd. We hebben het met 
de bevolking besproken en de bevolking is tevreden. We hebben het besproken met architecten, 
bouwers en met aannemers en met vertegenwoordigers van belangenorganisaties. En iedereen heeft 
zijn steentje bijgedragen tijdens het proces om uiteindelijk een bruto product zodanig te polijsten dat 
het een mooie beleidsnota is geworden. Bij mijn weten is het college erin geslaagd om alle passages 
uit uw verkiezingsprogramma’s te honoreren. U heeft dus allemaal een goede tekst opgenomen ten 
aanzien van welstand. Dit college heeft ervoor gezorgd dat u uw beloften heeft waargemaakt. 
Er is gezegd, laten we aan de slag gaan. Daarmee is het college het van harte eens. Laten we na een 
jaar kijken hoe het verloopt. Dus in het voorjaar van 2005 is het ijkpunt hoe het beleid heeft uitgepakt. 
De heer Voorberg heeft gezegd, mooie nota, goed beleid, rechtszekerheid, rechtsbescherming, maar 
kijken hoe het wordt uitgevoerd. Ik denk dat dit een reëel punt is. Wat is dan het toetsingsmoment? 
Dat is het jaarverslag van de welstandscommissie, gesprek met het college, met commissie III. Daar 
zullen we moeten toetsen hoe de uitvoering van dit nieuwe beleid heeft uitgepakt. Dat ben ik helemaal 
met u eens. 
Bij mijn weten brengt dit beleid geen kostenverhoging met zich mee. We kijken altijd of we de dienst-
verlening ten aanzien van welstand zo effectief mogelijk inzetten. Dat is een permanent aandachts-
punt. 
 
De heer Bouma: Laten we in de evaluatie daarover verder praten. 
 
Wethouder de heer Mulder: U heeft al gezegd dat u daarbij de dienstverlening van het Oversticht wilt 
betrekken. Daar is niets op tegen. 
Ik zat even aan u te denken, mijnheer Bouma, toen u de symboliek belichtte, je moet maar afwachten 
hoe het allemaal verloopt. Die afwachtende houding is voorbij, want de subjectiviteit van geen beleid 
is nu ook voorbij. Je zoekt straks via een populaire folder je gebied op en dan weet je ongeveer wat je 
te wachten staat, wanneer je de bouwaanvraag hebt ingediend. Sterke vooruitgang. 
Er is voldoende ruimte voor vernieuwing. Er komt geen architectuurmuseum, maar we zijn wel heel 
zuinig op samenhang met onze historische kwaliteiten en dat is ook een rode draad in de nota. Er is 
dus voldoende ruimte voor vernieuwing, voor ruimte en creativiteit. De instrumenten en relatieve crite-
ria zijn daarop aangepast. 
Het college wil de lekenleden ook niet missen. Ze doen heel verdienstelijk werk. U kent ze en ze heb-
ben u ook een brief gestuurd over hoe betrokken en enthousiast ze zijn en hoe belangrijk welstand en 
welstandsbeleid is voor de bebouwde kwaliteit in de gemeente is. Dit zijn waarlijke ambassadrices 
voor welstand. 
Ik kom bij de heer Roefs. De discussies met iedereen en zeker ook met de heer Roefs in de afgelopen 
maanden waren heel boeiend, omdat de heer Roefs en zijn fractie heel erg betrokken zijn bij wel-
stand. Dat is ook niet verwonderlijk, want het komt de liberale stroming in Nederland de eer toe dat zij 
de uitvinder is van welstand. Daarom verbaast het me niet dat uw fractie daarover uiteindelijk ook heel 
positief is. 
Is er ruimte voor architectuur, voor mooie architectuur? Ik ben het helemaal met u eens. Die ruimte 
moet er zijn en alle bouwers die mooie architectuur willen creëren, kunnen op de warme steun van het 
college rekenen en ook zeker van de bevolking van Noordoostpolder en van uw fractie. Prima. 
Die kleine lettertjes in de sneltoetscriteria, we hebben in het eerste concept daarnaar nog eens goed 
gekeken.  
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Het is net alsof we dat al wisten en we hebben ze verruimd, vernieuwd en we hebben daarvan maat-
werk gemaakt, passend bij de gemeente Noordoostpolder. Laat de VVD trots zijn op haar erfgoed, 
zoals ze vanavond ook heeft uitgesproken. 
Dat geldt ook voor de heer Vermeulen, ook een liberale fractie. U heeft de term architectuurmuseum 
gebruikt. Dat wordt het met dit welstandsbeleid niet, maar je moet soms ook heel erg koesteren. Mu-
sea zijn pronkstukken in Nederland en daar wordt een kwaliteit tentoongesteld, waar u en ik graag 
naartoe gaan en dat zouden we niet graag willen missen. Daarom heeft het behoud ook zijn functie in 
deze nota, maar ruimte voor vernieuwing is er zeker en ruimte voor experimentele bouw, passend in 
dit beleid, is er ook zeker. Welstandsarme gebieden doen we niet, maar wel welstandsrustige gebie-
den. Dat sluit aan bij de gebiedsbeschrijvingen en de criteria. 
We zullen nog eens goed kijken naar de bijgebouwen in Nagele. Ik heb vorige keer gezegd dat het 
bestemmingsplan daaraan ook een bijdrage levert. U bent wel erin geslaagd om een knelpunt onder 
de aandacht van het college en ons allen te brengen. 
 
De voorzitter: Dames en heren, als ik goed naar uw opmerkingen en vragen heb geluisterd en naar 
de toezeggingen van het college, denk ik dat we het eigenlijk met elkaar eens zijn, maar ik zie twee 
vingers. Ik hoopte dat ik een tweede ronde kom voorkomen, maar dat lukt niet. Ik geef het woord aan 
de heer Roefs. 
 
De heer Roefs: Mijnheer de Voorzitter. Ik ben eigenlijk best tevreden met het antwoord van de heer 
Mulder. Hij is echt een socialist, maar er zijn heel goede echte socialisten, ook in deze raad, die het 
liberale idee over welstand moeten verdedigen. Dat zal niet gemakkelijk zijn geweest. Ik heb echt 
waardering voor de wijze waarop dat is gebeurd. 
Over die kleine lettertjes, hoe kwamen we erop. U zegt, het is maatwerk. Maatwerk kent alleen het 
probleem dat het gaat knellen, als we groeien. Dat is met pakken zo. Dat is een kenmerk. Als je kijkt 
naar de kleine lettertjes en zeker als je percentages gebruikt, iedereen gaat meten, past het nog wel 
of niet, met als gevolg dat je vanaf het loket toch bij de welstandscommissie komt. Dat was één van de 
problemen die we hadden. Als daarmee op een goede manier wordt omgegaan, kunnen we daarmee 
wel leven en zeker als we over een jaar kunnen evalueren. 
Ik heb nagedacht of ik ook een ‘Mulderiaanse’ uitspraak kon verzinnen, die past bij deze welstandsno-
ta. Het gaat namelijk over relatieve criteria en u weet dat die altijd relatief zijn. Ik moest denken aan de 
gedekte kleuren, waarover de heer Bouma het had, dat je iets moest doen aan de randen van de dor-
pen. Ik moest denken aan wit. Dat is een niet gedekte kleur. Wat blijkt nu, een witte niet gedekte kleur 
achter een mooie, groene singel in het buitengebied is een gedekte kleur, namelijk groen in de zomer 
en sneeuwwit in de winter. Het past bij onze omgeving en het is toch een niet gedekte kleur. 
 
De heer Vermeulen: Mijnheer de Voorzitter. Mijn liberale collega’s zijn niet ingegaan op een belangrijk 
punt dat we beiden al in een vroeg stadium naar voren hebben gebracht en dat is die vernieuwing. 
Mijn fractie, al lezende door het laatste exemplaar van de nota, vond het vernieuwingselement er te 
weinig in terug. Het zij zo. Ik leg me neer bij het feit dat ik één van de 27 ben. Misschien kunnen mijn 
collega’s me wat dat betreft steunen. Wij hechten er wel aan om dat vast te stellen en we worden ook 
gesteund door de tabel beleidskoers per gebied, want ook daarin vind ik te weinig het woord vernieu-
wen terug. We komen daarop in de evaluatie beslist terug. 
Een klein punt dat is blijven liggen en waarop u niet bent ingegaan, is het schuurtje van Nagele. Dat 
heb ik genoemd als een voorbeeld van een uit de hand gelopen handhavingsbeleid, namelijk het niet 
handhaven. Ik denk, terecht dat u heeft gezegd dat we daarvoor bestemmingsplannen hebben, dat 
daar een verkeerde situatie is ontstaan die nodig zou moeten worden gesaneerd. Het gaat mij nu er-
om, het gaat om de uitvoering van dit welstandsbeleidsplan, namelijk het handhavingsbeleid. Wij vin-
den dat dit best een tandje hoger mag en zeker nu die criteria wat strakker zijn geformuleerd, snel-
toetscriteria en dat schept duidelijkheid. U kunt dus veel meer handhaven dan in het verleden. Ik wil 
daarvan graag een bevestiging hebben. 
 
De heer Bouma: Mijnheer de Voorzitter. Op mijn suggestie over gewoon eens een keer een evaluatie 
van het functioneren van het Oversticht meen ik van de heer Mulder nu de suggestie te hebben ge-
hoord dat hij die evaluatie wil koppelen aan de eerste evaluatie van het welstandsbeleid volgend jaar. 
 
Wethouder de heer Mulder: Mijnheer de Voorzitter. Het is behoorlijk logisch. De adviezen en het be-
leid worden uitgevoerd door mensen van het Oversticht. Dan is het logisch, als je toch evalueert, dat 
je de breedte van de evaluatie opzoekt en dan kom je vanzelf bij het functioneren van het Oversticht 
uit. 
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De heer Bouma: Ik ben blij met die toezegging. 
 
Wethouder de heer Mulder: Er blijft nog een vraag over, namelijk die van de heer Vermeulen. Kunt u 
een tandje meer handhaven op welstand? Ik kan toezeggen dat wij optimaal zullen handhaven met de 
beschikbare capaciteit. 
 
Zonder hoofdelijke stemming besluit de gemeenteraad overeenkomstig het voorstel. 
 
IX. Sluiting  
 
De voorzitter: De vergadering is gesloten. (21.15 uur) 
 
 
Aldus vastgesteld in de vergadering van 1 juli 2004 
 
 
De griffier,    de voorzitter, 


