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Notulen van de openbare vergadering van commissie van advies III voor ruimtelijk  

beleid, bouw- en woningtoezicht, wonen, verkeer en vervoer, milieu, gehouden op  

7 december 2005 om 19.30 uur in het gemeentehuis te Emmeloord. 

 

Aanwezig zijn: Mevrouw I. Wagenaar (PvdA/GroenLinks) en de heren W. Bouma (CDA), 

J.M van der Est (PvdA/GroenLinks), L.G.M. Hermus (CDA), H.F.A Roefs (VVD),  

T. Tuinenga(PU), P.M.S. Vermeulen (D66), L.G. Voorberg (CU/SGP) en C. Wagemaker 

(PU), leden van de commissie 

 

Wethouders: Mevrouw T. Bij de Vaate-de Jong (komt later) A.Th. van Meijel, 

de heer J.A. Ritsema (komt later)  

Voorzitter: de heer W.C. Haagsma  

Commissiegriffier: de heer R. Onderstijn 

 

 

1.  Opening en mededelingen 

 

De VOORZITTER opent de vergadering en heet iedereen welkom. Enkele leden van het 

college zullen later arriveren.  

 

2.  Vaststelling agenda 

 

De agenda wordt gewijzigd. Er zijn twee insprekers. Mevrouw Sturm en de heer Poppema 

over de riolering Espelerweg en de heer De Wilde over het bestemmingsplan Schokker-

haven. De agendapunten worden aansluitend besproken. Daarna komt het vragenuur 

aan de orde en dan de overige agendapunten. 

De agenda wordt gewijzigd vastgesteld.  

 

3.  Notulen van de vergadering van 9 november 2005. 

 

In het verslag worden drie wijzigingen aangebracht. 

De heer Tuinenga staat als aanwezig vermeld. Hij was afwezig. Zijn vervanger wordt wel 

vermeld. 

Op pagina 5 zegt wethouder Ritsema: Iedereen met daaraan wennen. Dat moet zijn: Ie-

dereen moet daaraan wennen. Het betreft hier geen Friese uitdrukking. 

Op pagina 12 spreekt de heer Roefs over de toegang tot de Schalm en niet tot de school. 

De Schalm is een straatje. 

 

Met in achtneming van deze wijzigingen worden de notulen van de vergadering van 9 

november 2005 vastgesteld. 

 

4.  Spreekrecht 

 

De VOORZITTER memoreert dat de riolering aan de Espelerweg opnieuw is geagendeerd. 

De stukken daarvoor zouden op maandag 5 december worden aangeleverd. Er zijn twee 

insprekers over dit agendapunt. 

 

Wethouder de heer VAN MEIJEL constateert dat de stukken voor dit agendapunt niet tij-

dig zijn aangeleverd. Het is nu zojuist uitgereikt.  

 

De heer BOUMA vraagt de wethouder straks een korte samenvatting te geven. 

 

De VOORZITTER geeft het woord aan mevrouw Sturm en de heer Poppema. 

 

Mevrouw STURM: Ik wil de brief voorlezen die wij aan alle raadsleden hebben gestuurd.  

 

In deze brief geven wij (22 bewoners van de Espelerweg) u een uiteenzetting over ons 
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standpunt inzake de riolering cluster Espelerweg. Na overleg tussen provincie, gemeente 

en waterschap is er door de provincie voor het buitengebied een indeling gemaakt in 

kwetsbare en niet-kwetsbare gebieden. 

In de kwetsbare gebieden wordt er volledig op kosten van het waterschap een IBA ge-

plaatst, aangelegd, onderhouden en van energie voorzien. Voor het aansluiten op de IBA 

en ontkoppelen van de hemelwaterafvoer wordt nog eens € 1.000,00 per perceel door 

het waterschap beschikbaar gesteld. Degenen die een IBA krijgen hebben daar niet om 

gevraagd, het initiatief ligt niet bij de betreffende bewoners. Er is immers een lozingssys-

teem aanwezig dat goed functioneert. Doch het waterschap neemt voor hen deze kosten 

voor zijn rekening. De betreffende bewoners zijn immers in het geheel niet gebaat met 

een IBA, zij raken hun afvalwater goed kwijt, het systeem werkt goed. Dit betreft een re-

latief klein deel van de gemeente. 

Het merendeel van het buitengebied behoort niet tot het kwetsbare gebied en hoeft der-

halve helemaal niets te doen, de situatie kan blijven zoals het is, er hoeven geen kosten 

gemaakt te worden. 

Het cluster Espelerweg behoort ook tot het niet-kwetsbare buitengebied. 

In het plan om de cluster Espelerweg van riolering te voorzien komt het erop neer dat wij 

wel moeten betalen, aanleg van de leiding € 2.700,00, werkzaamheden op het eigen erf 

€ 2.000,00 tot € 3.000,00 en jaarlijks rioolheffing. 

Wij hebben daar niet om gevraagd, het initiatief ligt bij de gemeente. Wij hebben een af-

wateringssysteem dat goed functioneert. Als de gemeente vindt dat dit moet worden 

veranderd dan is het reëel dat de gemeente de kosten voor zijn rekening neemt, net zo 

goed als het waterschap ook de kosten voor zijn rekening neemt voor de kwetsbare ge-

bieden. Wij willen op dezelfde manier worden behandeld. In de handreiking van het mi-

nisterie van VROM (indertijd minister Pronk) wordt duidelijk gesteld om iedereen gelijk te 

behandelen. 

Wij vinden het niet rechtvaardig dat de ene groep ingezetenen van de gemeente (kwets-

baar) geen kosten hoeft te maken voor aanpassing van het lozen van afvalwater, terwijl 

de andere groep ingezetenen van de gemeente (cluster Espelerweg) wel moet betalen. 

Hier is onzes inziens duidelijk sprake van een ongelijke behandeling van burgers. 

Wij zijn van mening dat de kosten voor de riolering zowel aanleg, werk op eigen erf en 

rioolrechten voor rekening van de gemeente zouden moeten komen, wil er sprake zijn 

van gelijke behandeling. 

Wij hebben niet gevraagd om de oprukkende bebouwing, de Erven en Emmelhage. Ook 

hebben wij niet gevraagd om de vestiging van Triade (die een milieuvergunning nodig 

heeft). 

Er is een grens gesteld van € 6.800,00 wat betreft de ontheffing van de zorgplicht van de 

gemeente. Er zijn in de kostenbegroting te veel stelposten opgenomen. Hierdoor is het 

rekenkundig niet moeilijk om onder de gestelde grens van € 6.800,00 te blijven. Opge-

merkt dient te worden dat er in 1998 al een gedeelte van de riolering aangelegd is ter 

plaatse van Espelerweg 6/A tot en met 6/E, Oude Espelerweg 4 en Espelerlaan 86. Kos-

ten hiervan zijn inmiddels al verrekend. 

U heeft zich laten leiden door het bureau Tauw, dat aangeeft dat de bewoners van de 

Espelerweg € 2.700,00 zouden moeten bijdragen en u gaat daarbij voorbij aan het prin-

cipe van gelijke behandeling. 

Het bevreemdt ons dat de familie De Koning, Espelerweg 4, eerst wel en nu niet meer 

aansluitplichtig is. 

In het verleden (1998) zijn meerdere percelen aan de Nagelerweg volledig op kosten van 

de gemeente gerioleerd. 

In de gemeente Dronten, vallend onder hetzelfde provinciebestuur en waterschap worden 

de kosten van aanleg riolering ook vergoed. 

Om tot een bevredigende oplossing te komen stellen wij voor om de cluster Espelerweg 

op eenzelfde manier te behandelen als de kwetsbare gebieden (IBA’s), met andere woor-

den: 

Kosten aanleg leiding, inclusief verzamel en pompputten volledig voor rekening van de 

gemeente en een tegemoetkoming van € 1.000,00 per perceel in de kosten voor ontkop-

peling van hemelwater en aansluiting op de riolering. De jaarlijkse rioolheffing komt voor 
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kosten van de bewoners. 

 

De VOORZITTER bedankt de inspreker voor haar bijdrage en geeft gelegenheid aan de 

commissieleden om informatieve vragen te stellen. 

 

De heer VOORBERG reageert op de woorden van mevrouw Sturm, dat een goed functio-

nerend lozingssysteem aanwezig is. Waar baseert mevrouw Sturm dat op? Er wordt ge-

loosd in oppervlaktewater. Denkt zij dat de septictank goed werkt?  

 

De heer POPPEMA zegt dat de betreffende bewoners hun afvalwater goed kwijt kunnen 

en geen overlast hebben. Het blijft niet in toiletten en goten staan.  

 

De heer VOORBERG zegt dat het daar niet om gaat. Dat is de kwantiteit. In de polder 

kan water bijna altijd weg. Het gaat om de kwaliteit. Geeft de ongezuiverde lozing geen 

stankoverlast en verontreiniging van het water?  

 

De heer POPPEMA zegt dat er vissen leven in de sloot waarin wordt geloosd.  

De heer VOORBERG vraagt of de insprekers ervan overtuigd zijn dat de septictanks goed 

werken. Waarom denken de insprekers tot het niet-kwetsbare buitengebied te behoren, 

terwijl zij bijna in de bebouwde kom wonen? 

 

Mevrouw STURM zegt dat tot nu toe in alle correspondentie van de gemeente wordt ge-

sproken over buitengebied.  

 

De heer VOORBERG merkt op dat dit verschillend is te definiëren. Binnen het IBA-beleid 

valt dit gebied binnen de bebouwde kom. De percelen vallen binnen de aansluitingsgrens 

van veertig meter. Het is hem duidelijk wat de insprekers hiermee bedoelen. Hij zal de 

wethouder vragen of er geen begripsverwarring is opgetreden. 

De insprekers merken op dat de gemeente zich heeft laten leiden door het rapport van 

het bureau Tauw. Waarop baseren zij dat? 

 

De heer POPPEMA baseert zich op de brief van dit bureau aan de gemeente. In dat ad-

vies wordt gesproken over € 2.700,00 en dat advies wordt zonder meer overgenomen. 

 

De heer VOORBERG denkt dat dit advies weloverwogen is overgenomen. Het punt van de 

insprekers is hem duidelijk. 

 

De heer ROEFS merkt op, dat in de inspraakreactie veel zaken naar voren komen die al 

eerder in correspondentie zijn besproken. Die zijn al beantwoord door de gemeente. De 

insprekers spreken nu over ongelijke behandeling van burgers. De meeste burgers moe-

ten echter voor hun rioolaansluiting betalen. Hoe zien de insprekers dit in verhouding tot 

mensen die vlak bij hen wonen en wel voor de aansluiting op het geheel moeten betalen, 

middels de grondprijs of op welke manier dan ook? Dat kan hij niet helemaal rijmen. De 

insprekers vergelijken hun situatie met die van burgers die minder hoeven te betalen, 

maar de meeste burgers zitten in een andere situatie. 

 

De heer POPPEMA zegt dat de insprekers zich vergelijken met die burgers die op dezelfde 

manier hun afvalwater lozen als zij doen. Dat zijn met name inwoners van kwetsbare ge-

bieden. Hij vindt het ook uitermate reëel om die situaties te vergelijken. In beide geval-

len wordt op de sloot geloosd. Bij de mensen die vlak in de buurt wonen ging het om 

nieuwe situaties. De bewoners van de Espelerweg hebben de grond gekocht met de be-

staande afvalwaterlozing. Dat is al vaker ter discussie geweest. Daarover ging ook de 

discussie inzake de € 2.700,00. Dat lijkt hem echter niet reëel. Het is reëel dat mensen 

in een nieuwe wijk gaan betalen voor de riolering. In het geval van de insprekers is er 

geen sprake van een nieuwe situatie. Er is een afvalwaterlozingsysteem.  

In een groot gedeelte van het buitengebied kan situatie blijven zoals die is. 
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De heer BOUMA heeft het dossier doorgeploegd. Hij komt verschillende signalen tegen. 

Enerzijds een vraag van deze insprekers om een bevestiging dat de gemeente bepaalde 

materialen zal betalen. Nu ligt er een voorstel dat erop neerkomt dat gemeente bijna al-

les betaalt. Ook heeft hij gehoord dat het om een principekwestie gaat. Waar zijn de in-

sprekers nu op uit? Willen de insprekers helemaal niets betalen of willen zij ergens uit-

komen tussen het huidige bod van de gemeente en een lager bedrag? Dat is voor hem 

doorslaggevend. 

 

De heer POPPEMA constateert dat de heer Bouma hem vraagt in onderhandeling te gaan 

op dit moment. 

 

De heer BOUMA constateert dat als de insprekers niet willen onderhandelen, zij niet wil-

len betalen. Dat is een duidelijk signaal. Als er wel valt te praten is dat een ander duide-

lijk signaal. 

 

De VOORZITTER constateert dat in de laatste brief een heel duidelijk signaal staat. 

 

De heer BOUMA wil graag een bevestiging horen. 

 

De VOORZITTER constateert dat dit is geschreven en voorgelezen. Dat lijkt hem duide-

lijk. 

 

De heer WAGEMAKER leest in de brief van de insprekers dat zij een vergelijking trekken 

met de gemeente Dronten, waar wel een vergoeding wordt betaald. Hij vraagt of die ver-

gelijking ook verder op gaat. Gaat het dan ook om een situatie van mensen die in een 

niet-kwetsbaar buitengebied wonen? 

De heer POPPEMA zegt te beschikken over de gehele correspondentie in de gemeente 

Dronten. Die situatie is vergelijkbaar en daar werden wel kosten vergoed. 

 

De heer VERMEULEN constateert dat aan het slot van de inspraak en in het slot van de 

brief een handreiking wordt gedaan aan de gemeente. Dat zal niet voor de eerste keer 

zijn geweest. Heeft de gemeente daar niet of nauwelijks op gereageerd? Is het al eens 

eerder ter sprake gebracht? 

Verder vraagt hij wat precies de afwijkende positie is van het kavel Espelerweg 4 (familie 

De Koning). 

 

De heer POPPEMA constateert, dat een antwoord wordt gevraagd over een besluit dat 

door de gemeente is genomen. Het is een besluit van de gemeente dat deze kavel niet 

hoeft te worden aangesloten. 

Wat betreft de eerste vraag, zijn er wel woorden van deze strekking in de richting van de 

gemeente uitgesproken. De gemeente is daar niet op ingegaan. 

 

De heer VAN DER EST constateert dat de insprekers in ieder geval naar hem toe twee 

signalen afgeven. In de brief van 15 oktober 2005 heeft mevrouw Sturm geschreven dat 

een goed gesprek met de wethouder alsnog tot een oplossing zou kunnen leiden. Hij con-

stateert dat de insprekers met deze inspraak en met de brief binnen een maand van me-

ning zijn veranderd. Zij willen nu het volledige bedrag vergoed krijgen. Hoe komt het dat 

de insprekers in een maand tijd van mening zijn veranderd? 

Verder twijfelen de insprekers aan de zorgplicht. Zij zeggen dat er teveel stelposten zijn 

opgenomen in de begroting, waardoor het gemakkelijk is om onder dat bedrag te blijven. 

Kunnen de insprekers daar iets meer over zeggen? 

 

De heer POPPEMA zegt dat de begroting niet door de insprekers is opgesteld, maar door 

de gemeente. Deze begroting bestaat echter voor het grootste gedeelte uit stelposten. 

Met die posten kun je alle kanten op. Het is dan rekenkundig bijzonder gemakkelijk om 

onder het bedrag van € 6.800,00 te blijven. 
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De heer VAN DER EST vraagt of de insprekers aan deze bedragen twijfelen. Hij vraagt of 

de insprekers geen hardere cijfers boven tafel hebben kunnen krijgen dan deze stelpos-

ten. 

 

De heer POPPEMA bevestigt dat. De insprekers hebben om een kostenbegroting gevraagd 

en ze hebben deze begroting ontvangen. 

 

De heer VERMEULEN heeft een aanvullende vraag. Is het de insprekers bekend dat in de 

wereld van aannemers vaak met stelposten wordt gewerkt? In de praktijk wijken de be-

dragen vaak niet significant af.  

 

De heer POPPEMA zegt dat al deze vragen de kern niet raken. De kern is, dat de inspre-

kers het bijzonder vreemd vinden dat de ene burger een verandering van het lozingsys-

teem krijgt omdat de overheid dat wenst en daar financieel niet aan hoeft bij te dragen 

en deze burgers van de Espelerweg een verandering van dit systeem moeten gaan uit-

voeren en daar zelf voor moeten betalen. Dat is de kern. Hij is geen aannemer in deze 

zaak en kan dus niet over de juistheid van deze bedragen oordelen.  

 

De heer VAN DER EST heeft nog geen antwoord op zijn vraag waarom de insprekers 

in een maand tijd van mening zijn veranderd. 

 

De heer POPPEMA zegt dat een gesprek met de wethouder heeft plaatsgevonden. Daar is 

uitgekomen dat de gemeente bleef bij het aanbod van het leveren van een aantal meters 

buis bij die personen waar een boring onder de weg door van belang was en een beta-

lingsregeling. Verder is er niets uit dat gesprek gekomen. Dat bod lag al eerder op tafel. 

Door het hele traject hebben de insprekers steeds dezelfde mening gehad. 

 

De VOORZITTER dankt de insprekers en geeft het punt in bespreking. De PU heeft dit 

onderwerp naar de agenda gevraagd en mag dus nu als eerste spreken.  

 

De heer TUINENGA zegt dat zijn fractie dit onderwerp opnieuw naar agenda heeft ge-

vraagd omdat er veel onenigheid is over de aansluitkosten en de eigen bijdragen die door 

de bewoners moeten worden gedragen.  

Zijn fractie heeft van meet af aan gezegd dat er rechtsongelijkheid zou optreden toen dit 

plan voor het eerst in de commissie aan de orde kwam. Minister Pronk, PvdA, heeft jaren 

geleden verzonnen dat lozingen in het buitengebied op een andere manier moesten 

plaatsvinden. Dit om schonere lozingen in het buitengebied te bevorderen. Het milieu-

rendement om overal in niet-gerioleerde gebieden op een 6 m3 septictank te lozen is bij-

na nihil. Het Waterschap heeft het voortouw genomen om in de provincie en de gemeen-

te tot een andere invulling te komen en het merkwaardige idee van Pronk anders in te 

vullen met een beter resultaat. Dat was de IBA-tisering van kwetsbare gebieden door het 

waterschap en riolering van bepaalde clusters woningen door de gemeente. Omdat het 

waterschap inzag dat er op de grens van kwetsbare en niet-kwetsbare gebieden er buren 

zouden zijn die voor verschillende kosten zouden komen te staan, is besloten dat de kos-

ten van IBA-tisering zouden worden omgeslagen over alle inwoners via de verontreini-

gingsheffing. Riolering van bepaalde clusters hoort ook bij dit totaalplan. Zijn fractie zegt 

– niet voor de eerste keer – dat deze maatregelen bij dit plan horen. Zijn fractie heeft 

vanaf het begin gesteld dat de gemeente hetzelfde zou moeten doen als het waterschap 

met deze clusters woningen. Zij zorgen er mede voor dat de rest van de niet-gerioleerde 

percelen niets hoeven te doen. Als dit gebiedsgericht beleid niet was bedacht zouden alle 

bewoners van het buitengebied, kwetsbaar of niet, een septictank hebben moeten aan-

schaffen. Dat ging om miljoenen. 

Zijn fractie meent dat de gemeente een creatieve oplossing moet bedenken. De weg die 

nu wordt ingeslagen met baatbelasting en rechters is volgens zijn fractie geen goede 

weg. 
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Wie betaalt de rekening van de aanleg van de rioleringstelsels in dorpskernen en bedrij-

venterreinen? De burgers en de bedrijven in dat betreffende gebied of wordt dit gefinan-

cierd uit subsidies en algemene middelen?  

 

De heer VOORBERG heeft een vraag aan de wethouder. Wat wordt verstaan onder bui-

tengebied en wat niet? Hij denkt dat er sprake is van twee verschillende definities van 

het begrip buitengebied. Het is goed vast te stellen dat de Espelerweg niet valt onder het 

buitengebied van de IBA-overeenkomst die met het Waterschap is gesloten. Als dit ge-

bied nu verder buiten de bebouwde kom zou liggen zou er nog over kunnen worden ge-

sproken. In de bestaande wetgeving is altijd gezegd dat als woningen zo dicht bij de be-

bouwde kom liggen en er binnen redelijkheid een persleiding naartoe kan worden gelegd 

het dan voorkeur verdient om aan te sluiten op de riolering. Dat staat ook in de overeen-

komst met het waterschap. Dat is ook de grondhouding die zijn fractie in deze kwestie 

altijd heeft gehad. Hij wil dit niet vermengen met de discussie over IBA’s, maar neemt 

zijn startpunt in de overeenkomst die de gemeente en het Waterschap hebben gesloten 

en die ook voor de Espelerweg geldt. Dat is de grondhouding van zijn fractie. Hij wil nog 

graag van de wethouder weten wat deze onder buitengebied verstaat. 

Hem is duidelijk geworden, lopend langs de Espelerweg, dat er sprake is van ongezuiver-

de lozingen. Dat is te ruiken. Dat geeft soms verontreinigingen. Misschien niet overal. 

Maar als een septictank niet wordt onderhouden stroomt het afvalwater er gewoon over-

heen zonder dat het bezinkt en dan is er sprake van een ongezuiverde lozing. Daarom is 

het van belang dat het water wordt gezuiverd. Zeker zo dicht in de buurt van woonwij-

ken. Het open water staat in verbinding met elkaar. Dan is er maar één richting voor de 

oplossing. Destijds heeft zijn fractie de aanpak van de gemeente ook ondersteund. Met 

alle informatie die nu bekend is komt zijn fractie niet tot een ander standpunt. Hij heeft 

er vragen over gesteld. Hij heeft gevraagd of er precedenten zijn en of er in de laatste 

tijd ook aansluitingen zijn geweest op een riolering in de buurt, waarbij ook is betaald 

door de gemeente. Er is een precedent. Dat is de dierenkliniek. Het was de start van het 

beleid van de gemeente om dat op die manier te doen. Als iets verder terug wordt ge-

gaan in de historie zijn er misschien wel precedenten te vinden. Pogingen van de ge-

meente om mensen buiten het dorp aan te sluiten op de riolering, bijvoorbeeld in Bant 

en Kraggenburg blijken niet te zijn door te zetten. Naar zijn mening zijn er daarom geen 

precedenten te vinden. 

Hij heeft de grondhouding van zijn fractie aangegeven. Hij wacht de beantwoording van 

de wethouder af voor een definitieve standpuntbepaling. 

 

De heer ROEFS constateert dat er lang over dit onderwerp is gesproken. Langer dan een 

jaar. Er ligt een raadsvoorstel van 10 augustus 2004. In eerste instantie is deze discussie 

gevoerd omdat deze percelen dicht bij een bestaand riool liggen. Veertig meter afstand 

was geldend. Dat verklaart een beetje die gelijke behandeling met burgers die al op dat 

riool zijn aangesloten. Die discussie is op 8 september 2004 gevoerd in de commissie. De 

heer Tuinenga zegt nu wel wat hij toen heeft ingebracht, maar de PU heeft toen maar 

twee zinnen geuit over dit onderwerp. Dat viel nogal mee. 

Het gaat nu om twee zaken. Heeft de gemeente gedaan wat de raad heeft vastgesteld en 

heeft de gemeente gedaan wat zijn fractie beoogde. Hij heeft toen gezegd dat de uitge-

rekende bedragen zijns inziens naar de gemeente waren toegerekend.  

De gemeente kwam uit op € 2.700,00 en zijn fractie koos voor het gemiddelde van € 

2.200,00. Daarbij heeft hij ook ingebracht dat de IBA op het erf lag. De bewoners zouden 

dus niet het stuk van de IBA-locatie op het erf naar het riool moeten betalen. Hij moet 

zeggen dat de gemeente wel een handreiking heeft gedaan door grondboringen aan te 

bieden. Op dat punt is een beweging te constateren.  

Verder viel hem een aantal slordigheden op in de correspondentie. Dat kan leiden tot het 

gevoel dat er cruciale fouten kunnen worden gemaakt. 

De hoofdzaak is echter dat er een riool moet worden aangesloten vanwege de gemeente, 

het rijk en de provincie. Daar zijn regels voor. De gemeente heeft gedaan wat de raad 

heeft vastgesteld. Zijn fractie wilde een ruimere bijdrage aan de bewoners. Dat vindt hij 

nog steeds. Exclusief de grondboringen.  
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Hij ziet geen argumenten om nog ruimhartiger te zijn. De argumenten zijn hetzelfde en 

onderbouwd. Toen was daar geen meerderheid voor. Nu zal de heer Tuinenga bereid zijn 

daarin mee te gaan. Het hangt nu van het CDA af. 

 

De heer VERMEULEN zegt dat de essentie al is verwoord. Is de voorbereiding zorgvuldig 

geweest? Heeft de gemeente billijk en redelijk gehandeld? Voor de slordigheden in de 

correspondentie, die frustratie kan veroorzaken, is voldoende excuus aangeboden. De 

gemeente heeft de nek uitgestoken. In de aanvankelijke exploitatieovereenkomst zijn 

compromissen gesloten. De bewoners vonden echter dat het recht aan hun zijde lag. Dat 

is hun goed recht, maar het is aan de raad te toetsen of aan de criteria wordt voldaan. 

Er is verwezen naar het rapport van Tauw. Daarin wordt gesteld dat het in landelijke ge-

bieden volstrekt normaal is om riolering op deze wijze aan te sluiten. Bovendien is duide-

lijk gesteld, dat dit gebied zo dicht tegen de bebouwde kom aan ligt dat er moet worden 

gerioleerd. 

De precedentwerking is genoemd. 

Het college is naar zijn mening binnen de door de raad gestelde kaders gebleven. Als het 

niet via een normale exploitatieovereenkomst kan, moet het maar via baatbelasting.  

 

De heer VAN DER EST ziet hier toepassing van de wet van Murphy. Op het laatste mo-

ment krijgt de commissie nu een stuk. Er is sprake van miscommunicatie. Een ambte-

naar die in de drukte foutje op foutje stapelt. Het is wel een hoofdpijndossiertje gewor-

den. Dat acht hij vervelend. Het bestuur is er voor de burgers en daar moet goed mee 

worden omgegaan. 

Maar mogelijk moet de commissie zich afvragen of het college met de goede kaders op 

stap is gestuurd. Heeft de commissie duidelijke kaders meegegeven? Het is voor hem nu 

onduidelijk of die kaders in het rapport van Tauw lagen of in het bekostigingsbesluit van 

augustus 2004. 

De commissie moet zich afvragen of er andere feiten zijn gepresenteerd. Dat ziet hij niet. 

Zijn fractie heeft destijds ingestemd met de handelwijze van het college. De PU zet het 

opnieuw op de agenda, maar hij ziet geen nieuwe feiten die tot een andere afweging 

kunnen leiden. De detaillistische vragen die hij heeft doen niet ter zake. De afweging 

blijft hetzelfde. 

 

De heer TUINENGA zag eveneens geen nieuwe feiten. Maar als volksvertegenwoordiger 

constateert hij een probleem tussen een groep bewoners en de gemeente. Dan zou de 

conclusie kunnen zijn dat de raad een verkeerde beslissing heeft genomen. Daar kan 

toch op worden teruggekomen. 

 

De heer VAN DER EST denkt dat er op een besluit kan worden teruggekomen, als er een 

veranderde situatie is. Hij ziet echter geen andere feiten dan een jaar geleden. Daarom is 

zijn conclusie dezelfde. 

 

De heer WAGEMAKER acht dat getuigen van uitermate grote zelfverzekerdheid. Vergis-

singen zijn ook mogelijk. 

 

De heer VAN DER EST constateert dat over dit dossier heel vaak is gesproken. Mevrouw 

Sturm spreekt al voor de derde of vierde keer in. 

 

De heer BOUMA vindt het eveneens een hoofdpijndossier. Het is een lastige situatie. 

Door de bewoners zijn argumenten ingebracht, waar de heer Voorberg op is ingegaan 

met de vergelijking met de riolering in het buitengebied. Die argumenten spreken hem 

ook niet aan. Dit gaat over wetgeving van hogere overheden. Dat moet worden uitge-

voerd. Toevallig speelde de riolering in het buitengebied in hetzelfde tijdsbestek. Dat 

staat los van deze problematiek.  

In september 2004 is erover gesproken. De publieke tribune was toen iets leger, maar 

iedereen wist dat het lastig was. Er is gesproken over de hoogte van de bijdrage. Zijn 

fractie had ook vragen over de hoogte van de bijdrage.  
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Zijn fractie heeft het college gevraagd soepel uit te voeren wat de raad besloot. In latere 

discussies heeft zijn fractie die opdracht herhaald.  

De heer TUINENGA vraagt wat wordt bedoeld met soepelheid. Is dat een kader?  

 

De heer BOUMA zegt dat de gemeente een betalingsregeling heeft aangeboden. Ander-

zijds is een tegemoetkoming gedaan van € 1.000,00 in de kosten en het materiaal. Het 

college is er dus soepel mee omgegaan. 

De raad heeft beleid vastgesteld, waarvoor burgers in het verleden hebben moeten beta-

len. Dit is niet de laatste groep die verplicht wordt aangesloten op riolering. Er komen 

nog meer situaties. Het gaat nu alleen om de hoogte van de bijdrage. Er zijn gemeenten 

die meer vragen en ook gemeenten die minder vragen. Daarom is gekozen voor dat be-

drag van € 2.700,00. Nu kan alleen over de hoogte van de bijdrage worden gesproken. 

Niet alleen voor deze groep, maar ook voor de toekomst. 

Het is niet leuk. Anderzijds heeft deze groep ook voordelen van het feit dat de locatie 

bijna in de bebouwde kom ligt. 

 

De heer VAN DER EST heeft nog een vraag aan de wethouder. In het rapport van Tauw 

staat dat moeilijk is vast te stellen welk percentage in de grondexploitatie voor de riole-

ring is bestemd. Hij vraagt daar helderheid over, omdat dit een vluchtweg zou kunnen 

bieden. 

 

Wethouder de heer VAN MEIJEL gaat in op de kosten van een aansluiting. In Emmelhage 

kost een aansluiting € 4.900,00. Bij de Espelerweg kost een aansluiting ruim € 6.500,00. 

Dat zijn de bedragen. Van de € 3.400,00 is € 700,00 afgetrokken omdat dat bij de IBA’s 

ook werd gedaan. Op die manier zijn de bijdragen vastgesteld. Nu bedragen de kosten 

van aansluiting op een nieuwe riolering bijna € 5.000,00.  

Hij constateert dat de heer Roefs heel consequent € 2.200,00 noemt. Een aantal anderen 

zegt nu iets anders dan in de verslagen van eerdere commissies staat. Dat is een consta-

tering. Eerder kwam uit de discussies een gemiddelde van € 2.700,00. De VVD heeft toen 

gepleit voor € 2.200,00. Het college had een ander voorstel dat uiteindelijk is aangeno-

men.  

De heer Voorberg vraagt naar precedenten. Er zijn nog meer panden dan in de beant-

woording zijn genoemd. Aan de Noordenmiddenweg en de Pilotenweg staan ook panden 

die zijn aangesloten met de toenmalige kosten Een huisaansluiting kostte € 3.400,00 en 

een bedrijfsaansluiting € 5.600,00. Als het om andere panden gaat, dateren die van voor 

1992 toen de regelgeving werd gewijzigd.  

De definitie van buitengebied is rekbaar. Als alleen naar de borden wordt gekeken is het 

volstrekt helder. Het ging hier om niet-gerioleerde percelen. In het algemeen lagen die in 

het buitengebied. Maar de Espelerlaan binnen de bebouwde kom was niet gerioleerd. In 

het kader van riolering is het een ander begrip dan in het dagelijks spraakgebruik. Dat is 

ook zo in de wetgeving. De gemeente voert de wet uit. De Wet milieubeheer zegt dat als 

de kosten beneden € 6.800,00 liggen – dat is een provinciale verordening – er moet 

worden gerioleerd. Het Waterschap mag als kwaliteitsbeheerder geen ontheffing verlenen 

van het lozingenbesluit. Het valt binnen de kaders. Bovendien liggen deze percelen bin-

nen veertig meter van de riolering. Vanuit het Bouwbesluit moet er gewoon worden aan-

gesloten.  

De discussie gaat om de hoogte van de bijdrage. Het college heeft in 2004 in alle rede-

lijkheid een standpunt afgewogen. Met als achtergrond, dat nieuw beleid wordt gemaakt 

voor nieuwe ontwikkelingen. Dat is vergaand. Daarom hecht het college aan zorgvuldig-

heid. Het college is van mening dat de afweging zorgvuldig was. Naast de Espelerweg 

komen er meer vergelijkbare gebieden. De vergelijking met kwetsbare gebieden is on-

juist. Er moet worden vergeleken met percelen in de buurt die misschien € 3.400,00 en 

in andere gevallen € 5.000,00 hebben betaald. Dat is de juiste vergelijking. 

De ombouw en renovatie van riolering in kernen wordt betaald uit rioleringsheffingen. 

Dat gaat breder. De rekening van ontkoppelen van hemelwater mag niet bij de lozer 

worden neergelegd. Daarover vindt overleg plaats om het anders te doen.  
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Het is goed om af te koppelen, maar er moet een andere bekostiging voor komen. De ri-

oolheffing is alleen bestemd voor vervanging van riolering. Dat gebeurt niet met subsi-

dies.  

 

De heer TUINENGA zegt dat afkoppelen van hemelwater niet op de lozers mag worden 

verhaald.  

 

Wethouder de heer VAN MEIJEL zegt dat de wet het nu verbiedt. Het komt in het kader 

van het verbrede rioolrecht wel. Daar is al overeenstemming over. Dat wordt geregeld in 

de integrale waterwet. Maar de wet is nog niet aangenomen. Daarna zal de gemeente 

moeten beslissen of er een kostendekkende heffing komt. 

 

De VOORZITTER geeft gelegenheid voor een tweede termijn. Het punt is eerder bespro-

ken. Hij vraagt standpunten. 

 

De heer ROEFS zegt dat één aspect onderbelicht is geweest. Het staat wel in het rapport 

van Tauw. De kosten van de echte aansluiting van huis naar riool moeten worden be-

taald. Dat wordt in het rapport geschat op € 800,00 tot € 1.600,00. Hij heeft begrepen 

uit de correspondentie dat deze bedragen niet reëel zijn. Als wordt gesproken over de 

aansluiting, gaat het alleen om het deel dat de gemeente zelf doet en niet over het deel 

dat de bewoners er bovenop moeten leggen. Dat staat wel in de correspondentie, maar 

het idee dat het voor deze bedragen zou kunnen, is ondergesneeuwd. Dat was en is een 

reden om de toelage voor de burgers wat hoger te maken. Een eenmalige tegemoetko-

ming van totaal € 1.600,00 uit de reserve. Dat wil hij als handreiking meegeven. Ge-

hoord de discussie moet dat toch eigenlijk uit dit verhaal kunnen komen. 

De grondboringen vormen geen cashgeld. Het gat is veel groter. Het bedrag van € 

800,00 tot € 1.600,00 is irreëel 

 

Wethouder de heer VAN MEIJEL zegt dat nu zaken door elkaar worden gehaald. Een be-

drag van € 700,00 is een tegemoetkoming. Als wordt gesproken over een boring, gaat 

het ook over geld. Het college heeft goed geluisterd naar de commissie om hier soepel 

mee om te gaan. Het college wil op het moment dat er op die locatie wordt gewerkt met 

materiaal en boorinstallaties dit gewoon meepakken. Het college heeft er alle begrip voor 

en wil meewerken. Het is geen cashgeld, maar wel een tegemoetkoming. Het college zal 

ook op het eigen terrein van de burgers komen en zal dan niet zeuren over een meter 

meer of minder. Ook gaat het om panden die vijftig jaar oud zijn, waar normaal gespro-

ken ook wat aan de riolering moet worden gedaan. Bij een normale afschrijving is de 

termijn veertig tot vijftig jaar. Als de panden tien jaar oud waren, was de situatie heel 

anders. 

 

De heer VAN DER EST begrijpt dat de commissie zich beweegt in de richting van de 

baatbelasting. Dat brengt juridische en financiële problemen met zich mee, staat in het 

rapport van Tauw. Waar gaat het dan over? 

 

De VOORZITTER vraagt waarom deze vraag niet in eerste termijn is gesteld. 

 

De heer VAN DER EST zegt tot een oplossing te willen komen. De heer Roefs brengt een 

hogere bijdrage in. Hij ziet daar geen meerderheid voor. Wat zijn de gevolgen als met de 

baatbelasting verder wordt gegaan?  

 

Wethouder de heer VAN MEIJEL zegt dat de juridische hobbels ook afhangen van de op-

stelling van de desbetreffende bewoners. Hij wil proberen dit te voorkomen, maar als ui-

terste consequentie zal de gemeente naar het OM en de rechtbank moeten gaan om toe-

stemming te vragen de riolering aan te leggen en de kosten te mogen verhalen. Dat is 

het uiterste middel. Het streven is om er in alle redelijkheid uit te komen. Het college 

heeft in oktober jl. gezegd dat nu moet worden doorgezet. Er is een goed gesprek ge-

weest met de bewoners. In een goede sfeer, maar dat gaf geen oplossing.  
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Er zijn unanieme afspraken met de raad gemaakt. Het college heeft die uitgevoerd. Hij is 

blij dat wordt geconstateerd dat daaraan niet veel op is te merken, behoudens de slor-

digheden in de correspondentie. Dat geeft hij toe. Dat het stuk nu niet tijdig is uitgereikt, 

betreurt hij. Het stuk is op dinsdag 6 december jl. in het college vastgesteld. Het was 

moeilijk om dat op tijd te leveren. Het had moeten gebeuren, maar het is ook een conse-

quentie van het besluit van de commissie dit op deze korte termijn op de agenda te zet-

ten.  

  

De VOORZITTER vraagt of dit een voldoende antwoord is voor de heer Van der Est. 

 

De heer ROEFS wijst erop dat het genoemde juridische traject ook veel geld gaat kosten. 

€ 16.000,00 is snel uitgegeven. 

 

De heer VAN DER EST sprak ook over de financiële hobbels. De juridische hobbels zijn 

duidelijk.  

 

Wethouder de heer VAN MEIJEL zegt dat het college deze opmerking best kan plaatsen. 

Het gaat echter om beleid voor de toekomst. Als de raad nu slappe knieën vertoont, 

heeft de gemeente daar in de toekomst last van. Het gaat om beleid voor de toekomst en 

dan moeten wel eens harde maatregelen worden genomen. Het college zou dat wel be-

treuren en hoopt niet dat het tot die uiterste consequentie zal komen. Als de raad nu fors 

met bedragen gaat schuiven, zal de raad zichzelf in de komende jaren tegenkomen. 

 

De VOORZITTER vraagt of de heer Van der Est hier nog iets aan wil toevoegen.  

Dat is niet het geval. Het CDA was in eerste instantie al duidelijk. Hij vraagt of de heer 

Bouma daaraan nog iets wil toevoegen. Ook dat is niet het geval. 

 

De heer TUINENGA zegt dat zijn fractie in principe een handreiking wil doen. Zijn fractie 

kan met de VVD-fractie meegaan. 

 

De heer BOUMA wil hierop nog wel reageren. In eerste termijn heeft hij gezegd, dat het 

college de door de raad geboden ruimte goed heeft benut. Als de raad het college nog 

wat meer ruimte moet geven, heeft zijn fractie daar geen moeite mee. Het moet echter 

geen koehandel worden, zodat de indruk ontstaat dat de gemeente over de streep is te 

trekken met een beetje pressie. Bovendien moet beleid worden vastgesteld dat niet al-

leen voor deze groep bewoners geldt, maar ook voor de toekomst. 

Wat zijn fractie betreft heeft het college nog steeds ruimte. 

 

De VOORZITTER vraagt of de CDA-fractie wil aangeven hoe groot die ruimte is. De VVD 

en de PU hebben die ruimte heel duidelijk aangegeven. 

 

Wethouder de heer VAN MEIJEL wijst de commissie erop, dat het college al veel verder is 

gegaan dan in de raad is afgesproken. Het gaat om een bedrag van € 1.000,00 meer dan 

is afgesproken. Daar heeft het college de nek fors voor uitgestoken. 

 

De VOORZITTER zegt dat dit een discussie van de commissie is. Hij stelt voor dat de heer 

Bouma zijn betoog afrondt. Hij begrijpt dat het CDA wel ruimte biedt maar geen bedrag 

noemt. 

 

De heer TUINENGA zegt dat zijn fractie voelt voor het bedrag dat de VVD heeft genoemd.  

 

De heer VOORBERG heeft in eerste termijn de houding van zijn fractie aangegeven. Hij 

heeft een vraag gesteld over de definiëring van het begrip buitengebied. Hij betreurt het 

dat in het rapport Tauw over buitengebied wordt gesproken met een andere interpretatie 

dan eigenlijk goed is. Dat is jammer. Dat heeft te maken met de opmerkingen over on-

zorgvuldigheden en schoonheidsfoutjes. Dat is echter niet bepalend. Bepalend is de be-

sluitvorming van de gemeenteraad.  
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Hij begrijpt dat zeer zorgvuldige voorbereiding heeft plaatsgevonden wat betreft de baat-

belasting en ook wat betreft de begroting. Als de mensen twijfelen aan de bedragen, dan 

kunnen de mensen vragen wat de aanneemsom is geweest. Dan wordt duidelijk of de 

ramingen goed zijn geweest. Daarmee is het bedrag helder en hoeft daar verder niet 

over te worden getwijfeld. De wethouder heeft aangegeven dat er in materiële zin al een 

extra tegemoetkoming is gedaan. Wat hem betreft hoeft er dan geen verdere ruimte te 

komen. 

 

De heer VAN DER EST vraagt of de opstelling van de PU en de VVD betekent, dat bij de 

aanleg van de riolering in Emmelhage de mensen direct een bedrag van € 500,00 krij-

gen. 

 

De heer ROEFS zegt dat hij vanaf het begin heeft gezegd, dat op grond van het rapport 

Tauw ook een bedrag van € 2.200,00 is te baseren. Dat was het gemiddelde waaraan 

werd gerefereerd. 

 

De heer VAN DER EST constateert dat de wethouder al een aantal keren heeft gesproken 

over de grondboringen, die € 500,00 kosten, waardoor de bijdrage al op € 2.200,00 uit-

komt.  

 

De heer ROEFS zegt dat de commissie indertijd al heeft gevraagd dat het college meer 

ruimte kon nemen. Dat was sowieso de algemene sfeer in de commissie. Het college zou 

soepel moeten zijn. Dat laat onverlet dat er ook nog over de knikkers zou kunnen worden 

gesproken. 

 

Wethouder de heer VAN MEIJEL wil nog één ding rechtzetten. De bedragen waren nodig 

voor een ontheffing bij de provincie. Dat zijn algemene benaderingen. Dat is voor de 

provincie een basis om ontheffing te verlenen. 

 

De heer VOORBERG merkt op dat ook wordt getwijfeld aan de stelposten en de doorbe-

rekening daarvan. 

 

De VOORZITTER constateert dat het goed is om vragen tot de eerste termijn te beper-

ken. Anders komen er twee termijnen met debat en een derde termijn voor de besluit-

vorming. Dat lijkt hem niet de bedoeling van deze commissie.  

Hij concludeert dat de VVD en de PU de tegemoetkoming aan de bewoners met € 500,00 

willen verhogen. Het CDA is daar niet duidelijk over, maar geeft het college wat extra 

ruimte. De andere partijen blijven bij het besluit dat al meer dan een jaar geleden is ge-

nomen. 

 

De VOORZITTER geeft nu de tweede inspreker de gelegenheid een bijdrage te geven 

over agendapunt 6.1 inzake Schokkerhaven. 

 

Inspreker de heer De WILDE is bewoner van Schokkerhaven 29. Hij is inmiddels een jaar 

of vier in gesprek met de gemeente over uitbreiding van zijn woning. Door bijna alle be-

woners in de straat is bezwaar gemaakt tegen de strook in het bestemmingsplan met 

verkeersdoeleinden. De strook bestaat uit twee stukken. Een deel is eigendom van de 

projectontwikkelaar en een deel is eigendom van de bewoners. De strook is vier meter 

breed. De commissie heeft voorgesteld om de strook die voorheen bestemd was voor 

verkeersdoeleinden nu te bestemmen als tuin. De vraag van de bewoners was echter niet 

om deze bestemming te wijzigen maar om de strook op te schuiven. 

Daarmee komt een bebouwingsvlak van 18 meter beschikbaar, hetgeen elders in het 

park ook het geval is. Door de strook van twee meter bij de tuin te trekken is die strook 

maar 16 meter breed. Aan de zuidzijde zit nog ruimte voor uitbreiding van de woningen 

vanwege de ligging aan de dijk. Vandaar de vraag om die strook niet ten koste te laten 

gaan van de bestemming woondoeleinden.  
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Op basis van het voorgenomen bouwplan zal de voorgevel van woning nummer 29 gelijk 

worden getrokken met de voorgevel van woning nummer 28. De afstanden tussen de 

woningen onderling worden dan gelijk. Dat past geheel binnen de regels van het oude en 

het huidige bestemmingsplan. Daardoor kan aan de voorkant een balkon worden gereali-

seerd. De woningen liggen ten opzichte van de woningen aan de overkant precies op de-

zelfde achterstand. De commissie heeft niet gereageerd op het verzoek om bij deze wo-

ningen aan de noordzijde onder het balkon een berging te kunnen realiseren. Voor hem 

is dat zeer belangrijk. De commissie wil aansluiten bij de oorspronkelijke bedoelingen 

van het bestemmingsplan, dat bebouwing vier meter uit de weg moet kunnen worden 

gerealiseerd. De weg in het plan betreft uitsluitend de kade en er is geen weg weergege-

ven ter plaatse van de woningen 23 tot en met 31. In het huidige plan is ook opgenomen 

in artikel 4.2. A 5e dat de voor- en achtergevel ter plaatse van het straatje minimaal 10 

meter uit elkaar moeten liggen. In zijn geval zou dat bebouwing bij de erfgrens toelaten. 

De afstand tussen zijn eigen woning en nummer 19 daartegenover bedraagt in die situa-

tie 22,5 meter. Ten opzichte van de woningen op nummer 20 is dat nog 16,5 meter. Dat 

is dan dezelfde afstand als bij de nummers 27 en 28 ten opzichte van de daartegenover 

liggende woningen. De bedoelingen zijn daarbij zeer zeker niet eenduidig en op zijn 

minst tegenstrijdig ten opzichte van de vier meter die in het vorige plan was genoemd. 

Ten aanzien van de berging aan de voorzijde merkt hij op dat die berging zonder die 

twee meter niet geschikt is als garage, omdat de diepte voor een auto dan te gering is. 

Daarenboven is het zo dat hij op de erfscheiding die er al ligt een muurtje heeft ge-

bouwd. Dat mag hij verhogen tot de hoogte van een meter. Daarenboven zou dan even-

tueel een balkon komen op een hoogte van 2,20 meter. Het gaat dus om de invulling van 

het vlak van 1,20 meter. Er is sprake van een blinde muur. Het enige is dat de gevel een 

klein stukje opschuift naar voren. Hij verzoekt de commissie vrijstelling te verlenen voor 

het realiseren van een berging onder het balkon. Verder verzoekt hij dat de strook met 

de bestemming tuinen wordt gereduceerd tot twee meter. 

Daarnaast is er nog een tweede aspect. In het toekomstige plan zouden de opties voor 

een carport kunnen worden gerealiseerd. Dat is besproken bij de voorbesprekingen. Na 

het indienen van een bouwaanvraag voor een carport blijkt dat deze één vierkante meter 

groter is dan toegestaan in het nieuwe plan, bovendien zou deze carport niet in overeen-

stemming zijn met plannen omdat deze niet aansluit op de garage. Op dit punt zou hij 

graag een correctie zien, zodat de carport 32 m2 zou kunnen worden net als bij nummer 

51 en een aantal andere woningen. Met de aantekening dat de carport in het verlengde 

van de berging kan worden gerealiseerd naast het hoofdgebouw. 

 

De VOORZITTER geeft gelegenheid voor vragen. 

 

De heer VERMEULEN vraagt of de inspreker zijn bijdrage op papier heeft. 

 

De heer DE WILDE heeft een zienswijze ingediend bij de commissie. Daarnaast heeft hij 

tekeningen beschikbaar.  

 

De VOORZITTER geeft het agendapunt in bespreking. De heer Roefs neemt plaats op de 

publieke tribune vanwege betrokkenheid bij het onderwerp. 

 

De heer VERMEULEN heeft waardering voor dit uitgebreide betoog.  

Hij vraagt zich af of dit niet eerder bij de commissie Hoorplicht bezwaren is besproken. 

Het zijn wel zaken waarvan hij het idee heeft, dat daarover moet kunnen worden gespro-

ken. Hij wil daar nog wel eens verder op studeren. Dat betekent ook dat vanavond geen 

advies kan worden gegeven over dit bestemmingsplan. Dat is zijn dilemma. Hij kon zich 

op zich in het voorstel van het college vinden en ook in het advies van de commissie, dat 

voor een deel wordt overgenomen. Hij vraagt of de inbreng van de inspreker nog wordt 

meegenomen. Dat is het enige voorbehoud dat hij maakt. 
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De heer VAN DER EST begrijpt dat dit de toekomst is van deze commissie. De commissie 

Hoor en Bezwaar is een heel belangrijke commissie. Die verdwijnt. Dan moet dat hier 

gebeuren. 

De commissie heeft over deze kwestie heel lang nagedacht. Er is veel gewikt en gewo-

gen. Uiteindelijk is er een advies naar het college gegaan. Hij maakt deel uit van de 

commissie Hoor en Bezwaar en staat nog steeds achter dat advies. Dit is de afweging die 

is gemaakt en het advies aan het college. 

 

De heer BOUMA is van mening dat de commissie Hoor en Bezwaar goed heeft geluisterd 

naar de bezwaren en weloverwogen een advies heeft gegeven aan het college. Zijn frac-

tie is blij dat het college alle adviezen van deze commissie heeft overgenomen. Zijn frac-

tie staat achter het voorstel. 

 

De heer TUINENGA sluit zich aan bij de woorden van de heer Vermeulen. Hij wil graag de 

bijdrage van de inspreker op papier hebben. Zijn fractie maakt een voorbehoud en wil 

hier nog wel even over nadenken. Zijn fractie is niet vertegenwoordigd in de commissie 

Hoor en Bezwaar en heeft daardoor een achterstand in kennis. 

 

De heer VAN DER EST vraagt of hij daarmee wil zeggen dat deze commissie het werk 

niet goed heeft gedaan. 

 

De heer TUINENGA bedoelt dat daar niet mee. Hij wil zich met zijn fractie nog even over 

deze kwestie buigen na de inspraak. 

 

De heer VAN DER EST zegt dat deze commissie de inspraak namens de raad heeft aan-

gehoord. 

 

De VOORZITTER zegt dat de vraag van de heer Vermeulen op tafel ligt en of de punten 

uit de bijdrage van de inspreker hetzelfde zijn als in de commissie Hoor en Bezwaar aan 

de orde zijn geweest. De heer Van der Est heeft in zijn rol van voorzitter van die com-

missie gezegd dat die punten aan de orde zijn geweest. Die vragen zijn weggenomen. Hij 

vraagt de fractie van de PU of deze instemt met het voorstel of nog een voorbehoud 

maakte om zich nog eens over deze kwestie te buigen. Dat laatste blijkt het geval te zijn. 

 

De heer VOORBERG constateert dat het dat advies van de commissie Hoor en Bezwaar 

volledig is overgenomen door het college. De punten die de heer De Wilde naar voren 

heeft gebracht zijn uitgebreid besproken. Er is een eensluidend advies van de commissie 

geweest en daar staat hij nog steeds achter. Hij heeft niet de vrijheid daar nu vanaf te 

wijken. Daarom stemt hij in met het voorstel van het college om het bestemmingsplan 

op deze wijze vast te stellen. 

 

Wethouder de heer RITSEMA reageert kort. Er zijn geen vragen gesteld, maar hij wil on-

derstrepen wat de leden van de commissie Hoor en Bezwaar hebben gezegd. In het ver-

slag van deze commissie staat heel helder en feitelijk wat de heer De Wilde naar voren 

heeft gebracht. Hij merkt dit op in de richting van de vertegenwoordigers van de fractie 

van de PU. In het vooroverleg met de kopersvereniging is dit ook uitgebreid besproken 

en mede op grond van dat overleg zijn deze wijzigingen tot stand gekomen. 

 

De heer TUINENGA stelt voor om voor de raadsvergadering te laten weten wat zijn frac-

tie voor standpunt gaat innemen. 

 

De VOORZITTER stelt voor dat de fractie van de PU het huiswerk doet en voorafgaand 

aan de raadsvergadering laat weten of dit punt een hamerstuk wordt. De overige fracties 

stemmen in met het voorstel. Hij dankt de inspreker voor zijn inbreng.  

 

De heer Roefs treedt weer toe tot de vergadering. 
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5. Vragenuurtje 

 

De heer HERMUS vraagt of er met betrekking tot de werkzaamheden aan de riolering en 

de wegen in Nagele nog extra kosten komen als in verband met de feestelijkheden moet 

worden afgezien van de totale uitvoering in één keer, waardoor in latere situaties de zaak 

moet worden afgewerkt. 

  

De heer WAGEMAKER heeft vragen gesteld over Emmelhage. Hij heeft uitgebreide en ge-

detailleerde antwoorden gekregen. De beantwoording is naar alle commissieleden ge-

stuurd. Hij wil nog wel weten of in 2006 echt de schop de grond ingaat. De vragen be-

troffen vooral de capaciteit van het ambtelijk apparaat om zowel het project Emmeloord-

Centrum als Emmelhage te managen. 

 

De heer BOUMA merkt op dat de wethouder in een commissievergadering beloofd heeft 

dat de schop in 2006 in de grond gaat.  

 

De heer WAGEMAKER merkt op dat het bestemmingsplan nog steeds niet onherroepelijk 

is. Wie weet welke lijken er nog uit de kast vallen? 

Hij heeft ook vragen gesteld over de groenvoorzieningen in het wijkpark West. Er waren 

klachten over zwerfvuil. De beantwoording van deze vragen, die eigenlijk in een andere 

commissie thuishoren, heeft veel te lang geduurd. Daarvoor heeft de afdeling excuses 

aangeboden. Verder heeft hij geen vragen. 

 

De heer VOORBERG stelt een vraag aan de andere commissieleden. In 2004 heeft de 

commissie een brief geschreven aan de provincie over de fietssluis bij de Vollenhover-

brug. Die sluis is nu onherroepelijk. Toen is ook de brug zelf aan de orde gesteld. Hij 

heeft begrepen dat in 2007 een bedrag wordt uitgetrokken om deze brug op te knappen. 

Dat bedrag is bestemd voor meerjarig onderhoud. De provincie heeft indertijd geant-

woord dat er wel iets aan deze brug moet gebeuren. Niet op korte termijn. Dit lijkt hem 

het goede moment de provincie opnieuw te schrijven met de vraag om in 2007 te kijken 

naar verbreding van deze brug. 

 

De heer ROEFS is voor het voorstel van de heer Voorberg. 

 

De heer VERMEULEN stemt daar eveneens mee in. 

 

De heer VAN DER EST vindt het een goed voorstel. 

 

De heer HERMUS stemt er ook mee in en wil dat er ook nog naar enkele andere zaken in 

relatie tot deze brug wordt gekeken. Er is een briefwisseling geweest tussen het college 

en 3VO. Die zaken moeten ook onder de aandacht worden gebracht. 

 

De heer TUINENGA vindt het een goed voorstel.  

 

De VOORZITTER vraagt of de heer Voorberg een conceptbrief wil opstellen. Deze stemt 

daarmee in. In de volgende commissie kan hierover worden gesproken. 

 

Wethouder de heer RITSEMA refereert aan de opmerking van de heer Hermus over de 

briefwisseling tussen het college en 3VO. Dat is kennelijk aan zijn aandacht ontsnapt. 

 

De heer HERMUS heeft de brief in zijn bezit. 

 

Wethouder de heer RITSEMA zegt dat het enige dat hij heeft ontvangen een concepttekst 

betreft van 3VO met opmerkingen over onder andere deze brug. Hij heeft dat ontvangen 

via een inwoner. Dat was dus geen briefwisseling met het college. 
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De heer ROEFS heeft nog een vraag over de grote teleurstelling in Kraggenburg, dat een 

projectontwikkelaar niets meer met het college te maken wil hebben. Wil het college nog 

iets met deze projectontwikkelaar te maken hebben? Wat gebeurt er op dat terrein en 

met kavel Pauw? Wat voor ellende is daar nu weer aan de hand? 

 

Wethouder mevrouw BIJ DE VAATE neemt aan dat de heer Roefs refereert aan een arti-

kel in de krant over een projectontwikkelaar, die bezig was met het Greeneryterrein. Hij 

wilde aanvragen doen voor woon-werkbestemmingen. Hij wilde daarvoor bestemmings-

wijziging vragen.  

Deze projectontwikkelaar heeft een brief gekregen van het college aan welke voorwaar-

den hij zou moeten voldoen. Hij heeft een informatieavond gehouden in Kraggenburg. 

Vervolgens is er niets meer gebeurd. Volgens het college kan hij nog steeds verdergaan 

met zijn plan. Over dit project bestaat geen enkel verschil van mening tussen wie dan 

ook. In diezelfde krant heeft zij gelezen dat de projectontwikkelaar het project heeft 

doorgeschoven naar een andere projectontwikkelaar. De reden daarvan is haar onduide-

lijk. 

Dezelfde projectontwikkelaar wil ook een woonwensenonderzoek doen voor het nieuwe 

bestemmingsplan van de uitbreiding van Kraggenburg. Deze projectontwikkelaar heeft 

volstrekt niets te maken met de uitbreiding van Kraggenburg. De suggestie zou kunnen 

worden gewekt bij de inwoners dat dit een serieus onderzoek is, waar het college mee 

aan de gang zou moeten. Het college heeft de projectontwikkelaar gevraagd, waarom hij 

dit onderzoek zou willen uitvoeren. Hij wilde de gemeente een dienst verlenen met dit 

onderzoek, omdat hij veronderstelde dat de gemeente niet exact op de hoogte was van 

de wensen op dit gebied. Zij heeft de projectontwikkelaar erop gewezen dat de gemeente 

een woningmarktanalyse heeft en een woonvisie dorpen. De raad heeft vastgesteld dat 

deze instrumenten de lijn vormen voor de uitbreiding van dorpen. Daarover ontstond 

verschil van mening. Zij heeft opgemerkt dat de uitkomsten van een dergelijk woonwen-

senonderzoek voor het college niet het document worden als basis voor een bestem-

mingsplan voor de uitbreiding van Kraggenburg. Vervolgens heeft zij niets meer van deze 

projectontwikkelaar vernomen, totdat zij dit artikel in de krant las. 

 

Wethouder de heer RITSEMA heeft de commissie in de vorige vergadering geïnformeerd 

over de afspraken met betrekking tot de werkzaamheden aan de riolering in Nagele. De 

werkzaamheden zullen worden uitgevoerd binnen het door de raad vastgestelde krediet. 

 

De heer HERMUS zegt dat dit niet de vraag was. Hij vraagt of er extra kosten voortvloei-

en uit het feit dat de werkzaamheden mogelijk worden onderbroken vanwege het feest in 

Nagele. 

 

Wethouder de heer RITSEMA geeft aan dat de werkzaamheden binnen het door de raad 

beschikbaar gestelde krediet kunnen worden uitgevoerd. 

 

De VOORZITTER sluit het vragenuurtje af. 

 

6.  Agendapunten 

 

6.1. Gewijzigde vaststelling bestemmingsplan “Schokkerhaven 20 

 

Dit punt is al besproken bij agendapunt 4. 

 

 6.2. Beslissing op de bezwaarschriften van de heer A. Katsman en Mts. Van de 

Manacker-de Jong tegen het voorbereidingsbesluit Burchttocht 

 

De heer VOORBERG kan zich deze bezwaren voorstellen, zijn fractie was destijds tegen 

het voorbereidingsbesluit. Dat is echter door de raad besloten en daar komt hij niet op 

terug. 
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Hij heeft een vraag naar aanleiding van de beoordeling door commissie Hoor en Bezwaar. 

In de overweging staat, dat in het besluit deze onderbouwing echter niet is opgenomen. 

Zelfs niet met een verwijzing naar terzake vastgesteld planologisch beleid. Dat is een 

heel korte samenvatting van het oordeel van de commissie, dat er in het besluit niets 

staat over het vastgestelde planologische beleid. Dat vond de commissie wel nodig, om-

dat een besluit moet worden gemotiveerd. Wat denkt het college daaraan te doen? Wordt 

dit bij een heroverweging hersteld? Of gaat het college hieraan voorbij? 

 

De heer WAGEMAKER vraagt wat de stand van zaken is met betrekking tot dit project 

van de Burchttocht. Wordt er al onderhandeld met belangstellenden projectontwikke-

laars? 

 

De VOORZITTER constateert dat dit project eigenlijk in commissie IV thuishoort. Hier 

gaat het alleen om het planologische voorbereidingsbesluit. Het onderwerp wordt inte-

graal in commissie IV besproken. Daar horen deze vragen te worden gesteld. 

 

Wethouder mevrouw BIJ DE VAATE vraagt waar de heer Voorberg op doelt, want zij heeft 

het niet helemaal goed begrepen.  

 

De heer VOORBERG verwijst naar de tweede pagina van het verslag van de commissie. 

Het gaat over het bezwaar van de heer Katsman. Het bezwaar wordt beoordeeld door de 

commissie. Bij het tweede gedachtestreepje staat een passage waar hij op doelde. Als de 

wethouder dit schriftelijk wil beantwoorden is hem dat ook goed. 

 

Wethouder mevrouw BIJ DE VAATE constateert dat de commissie de onderbouwing van 

het besluit mist. Die onderbouwing is er natuurlijk wel. Zij begrijpt dat de commissie 

concludeert dat deze onderbouwing onvoldoende bij het voorbereidingsbesluit is betrok-

ken. Dat hoeft ook nog niet. 

 

De heer VOORBERG merkt op dat de commissie concludeert dat onderbouwing onvol-

doende in het besluit zelf is opgenomen. Dat kan worden hersteld. Zo leest hij deze pas-

sage. Gaat het college dat doen? 

 

Wethouder mevrouw BIJ DE VAATE zegt dat bij een voorbereidingsbesluit nog niet pre-

cies de onderbouwing hoeft te worden gegeven. Er is wel een onderbouwing. Dat hoeft 

bij een voorbereidingsbesluit ook niet. 

 

De heer VOORBERG zegt dat de commissie dat kennelijk wel van mening is. De commis-

sie concludeert dat er zelfs geen verwijzing is naar terzake planologisch beleid. De com-

missie zegt dat niet zomaar. Destijds heeft hijzelf ook geconcludeerd dat de onderbou-

wing heel zwak was. Hij kan de commissie heel goed volgen. 

 

De heer ROEFS merkt op dat de commissie zegt, dat die onderbouwing er wel is. Dat 

staat een regel daarvoor. De commissie vond dat de onderbouwing aan het besluit had 

moeten worden gevoegd. 

 

Wethouder mevrouw BIJ DE VAATE zegt dat die onderbouwing er inderdaad is, maar niet 

in het besluit is opgenomen. 

 

De heer VOORBERG heeft ook niet gezegd dat er geen onderbouwing is. Hij vindt alleen 

dat die onderbouwing onvoldoende door de gemeente is geformuleerd. De gemeente 

gaat niet alleen af op provinciale voornemens. Hij wil graag antwoord op wat de commis-

sie constateert. 

 

Wethouder mevrouw BIJ DE VAATE zegt dat een voorbereidingsbesluit nu juist een jaar 

de gelegenheid geeft een planologisch besluit te onderbouwen. In dit geval is er nu al 

een onderbouwing, maar die is niet toegevoegd aan het besluit. 
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De VOORZITTER constateert dat er een verschil van mening is tussen wat de commissie 

constateert en wat het college heeft gedaan. Hij doet het voorstel dit als hamerstuk naar 

de raad te geleiden. De commissie stemt daarmee in. 

 

6.3. Gevolgen Uniforme Openbare Voorbereidingsprocedure voor inspraak op 

ruimtelijke plannen 

 

De heer HERMUS vindt dat er inspraak voor de bevolking moet blijven als het gaat om 

bestemmingsplannen. De afstand van de gemeente naar de burger moet niet worden 

vergroot. Anderzijds moeten ellenlange procedures worden voorkomen. Hij roept het col-

lege op ervoor te zorgen dat het goed werkt. Hij stemt in met het voorstel. 

 

De heer TUINENGA zegt dat zijn fractie op zich instemt met het voorstel, maar hij vraagt 

zich wel over wie hier blij mee is. 

 

De heer VOORBERG heeft hier verder geen opmerkingen over. Hij stemt in met het voor-

stel. 

 

De heer ROEFS gaat akkoord. 

 

De heer VERMEULEN leest onderaan op pagina 1 van het voorstel dat het een goede zaak 

is om inspraak te houden vooraf aan de voorgeschreven bestemmingsplan procedures. 

Op de tweede pagina wordt een onderscheid gemaakt tussen kleinere ruimtelijke ingre-

pen en bestemmingsplannen. Bij de kleinere ruimtelijke ingrepen behoeft geen inspraak 

meer vooraf te worden georganiseerd.  

Bij bestemmingsplannen wel. De zin onderaan pagina 1 had dan wat scherper moeten 

worden geformuleerd. Daar worden alleen de wat grotere bestemmingsplannen bedoeld.  

Verder kan hij instemmen met het voorstel. Door de vele mogelijkheden voor inspraak 

ontstaan vaak lange procedures. Dat is niet nodig. En blijven voldoende democratische 

mogelijkheden over. 

 

Wethouder mevrouw BIJ DE VAATE hoopt dat de burgers hier blij mee zijn. Zij hoopt ook 

dat dit een verbetering is. Op één onderdeel is er sprake van een verslechtering. De pro-

cedure is van vier weken uitgebreid tot zes weken. Iedereen is gebaat met snelle proce-

dures op een goede democratische manier, daar waar het gaat om grotere bestem-

mingsplannen. 

De zin waar de heer Vermeulen over sprak is een klein beetje kort door de bocht ge-

schreven. Het is geschreven door een vakman. 

 

De VOORZITTER constateert dat het voorstel als hamerstuk naar de raad wordt doorge-

leid.  

 

6.4. Gevolgen Uniforme Openbare Voorbereidingsprocedure voor Hoorplicht be-

zwaren bestemmingsplannen 

 

De heer HERMUS merkt op dat veel zal afhangen van een goede verslaglegging van de 

zittingen met de mondelinge bezwaren. Ook de tijdige terugkoppeling is van belang. Hij 

vraagt of hier een protocol voor komt. Anders kunnen er heel gemakkelijk lange discus-

sies uit voortvloeien. Het gevolg zal wel zijn dat veel meer in deze commissie zal worden 

besproken en in de raad. Hij heeft sterke twijfels bij de vraag of dit werkbaar blijft. Hij 

weet niet of dit een goede ontwikkeling is. Hij hoopt dat er niet te veel discussie ontstaat 

over het horen van bezwaren door het college. Daar wordt niemand wijzer van. 

 

De heer ROEFS zal andere termen gebruiken, maar hij wordt hier niet vrolijk van. Op dit 

moment functioneert de commissie Hoor en Bezwaar redelijk en a-politiek. De commissie 

probeert de meeste bezwaren te accommoderen. De vraag is of dat in een openbare 

commissievergadering op dezelfde wijze kan gebeuren. Zo is echter de democratie.  
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Zo is het dualisme. Het is een duaal voorstel. Het college hoort de bezwaren en rappor-

teert aan de politiek. Hij denkt dat een heleboel zaken niet op deze manier kunnen wor-

den geregeld. Bovendien is er het bezwaar van het tijdsbeslag, waar de heer  

Hermus al op wees. Bij de vaststelling van het bestemmingsplan Landelijke Gebied kan 

het zomaar gebeuren dat de commissie een hele week bezwaren hoort. Dat wordt on-

werkbaar. Als lid van deze commissie is hij blij dat hij dat niet meer hoeft mee te maken. 

Het rijk komt wel meer met ideeën die naar de gemeente worden afgeschoven. Of de 

burger hierbij is gebaat, is voor hem nog de vraag.  

 

De heer VERMEULEN is het in hoofdlijnen eens met het betoog van de heer Roefs. Hij 

meent dat er binnen de Gemeentewet mogelijkheden liggen om regels te verzinnen voor 

de commissie Hoor en Bezwaar. Er zou een delegatie vanuit deze commissie kunnen 

worden benoemd om die werkwijze in stand te houden. Wel binnen de termen van de 

Gemeentewet. Dat is het onderzoeken waard. Elders in het land zullen deze problemen 

ook moeten worden opgelost. 

 

De heer VAN DER EST is het helemaal eens met de voorzitter van de commissie Hoor en 

Bezwaar. Hij vindt dit een verarming, omdat deze commissie min of meer a-politiek 

werkte. Hij vreest dat behandeling in deze commissie zal leiden tot belangenbehartiging. 

In de commissie Hoor en Bezwaar werd getracht dat te vermijden. 

 

Wethouder mevrouw BIJ DE VAATE wil er dualistisch tegenaan kijken. Zij is het met de 

heer Roefs eens dat de commissie Hoor en Bezwaar ontzettend goed werkt deed. Een 

kleine club mensen en een deskundige ambtenaar luisteren naar de zienswijze van be-

zwaarmakers. Dan wordt gekeken naar de hoofdlijn. Een deskundige ambtenaar kan de 

planologische achtergrond toelichten. Wat dit betreft is het jammer dat deze commissie 

gaat verdwijnen. 

Anderzijds stelt zij zich in de nieuwe situatie voor dat de verslaglegging op de volgende 

manier gebeurt. De ambtenaar stuurt een verslag ter ondertekening aan degene die een 

zienswijze heeft ingediend. De verslaglegging moet inderdaad goed worden gedaan. Het 

verslag wordt opgestuurd, de indiener van de zienswijze zet zijn handtekening eronder 

en dan is het klaar.  

Vervolgens geeft de raad een bestemmingsplan in procedure. Dat plan is het kader voor 

het college. Het college gaat daarmee aan het werk, hoort de burgers met een zienswij-

ze. Wat nu de commissie Hoor en Bezwaar doet, doet straks het college met ondersteu-

ning van de ambtenaren. Dat zal een identieke werkwijze zijn. De commissie zal dan het 

werk van het college op hoofdlijnen moeten beoordelen volgens het vastgestelde kader, 

het bestemmingsplan.  

Er zal ongetwijfeld vaker gebruik worden gemaakt van de inspraakmogelijkheden in de 

commissie. Dat is zij met de heer Roefs eens. Als er op hoofdlijnen wordt gereageerd, zal 

de werkbelasting wel meevallen. 

Op deze wijze zou moeten worden gewerkt. In grote gemeenten gebeurt het ook zo. 

Daar is de afstand tussen burger en bestuur al groter. Het gaat erom dat goed wordt ge-

keken naar de hoofdlijn. Bovendien moet de politiek erop vertrouwen dat een ambtenaar 

van de afdeling Ruimtelijke Ordening op een goede manier de zienswijzen behandelt en 

beantwoordt binnen het kader dat is aangegeven door de raad, het bestemmingsplan. De 

suggestie die de heer Vermeulen doet is uitgesloten door de Gemeentewet. 

 

De VOORZITTER zegt dat dit voorstel een hamerstuk is.  

 

6.5. Vaststelling bestemmingsplan “Vollenhoverweg 2 e.o. en Breestraat 44-46-

48 te Marknesse’ 

 

De heer VERMEULEN zegt dat het cruciale punt de oplossing met betrekking tot de volks-

tuinen was. Hierover is gesproken in de commissie Hoor en Bezwaar. Er is gezocht naar 

creatieve oplossingen en die zijn er niet. Hij kan zich vinden in het voorgenomen besluit 

inzake de zienswijzen. Hij kan instemmen met het voorstel. 
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De heer VAN DER EST zegt dat de commissie Hoor en Bezwaar meende een creatieve op-

lossing te hebben gevonden. Hij betreurt het dat het college die oplossing niet over-

neemt. Deze commissie was zeer creatief bezig. De commissie is ook ingesteld voor de 

burgers om te pogen iedereen tevreden te stemmen. Dat is soms lastig. Het college heeft 

echter de creatieve oplossing om de volkstuinen te verplaatsen niet overgenomen. Dat is 

jammer. Hij legt zich neer bij het voorstel. 

 

De heer BOUMA zegt dat het hier eigenlijk gaat om een langdurige wens ervoor te zorgen 

dat de jeugd een uitgaansgelegenheid krijgt. De jeugd klaagt erover en vindt dat alleen 

buiten de polder vertier kan worden gevonden. De gemeente heeft diep in de buidel tas-

ten op deze verplaatsing van Chez André naar deze locatie mogelijk te maken. In tegen-

stelling tot andere bestemmingsplannen is in dit geval de grondpositie nog niet geregeld. 

De meeste grond is wel aangekocht, maar een gedeelte van ongeveer 1 ha is nog niet 

geregeld. Zijn fractie vreest dat dit nog wel eens een langdurige zaak zou kunnen wor-

den. Dat kan ertoe leiden dat er voorlopig nog geen uitgaansgelegenheid voor de jeugd 

is. 

Er is gesproken met de familie Boekee, maar er is geen overeenstemming. Vooropgesteld 

dat dit plan doorgang moet vinden, meent zijn fractie wel dat er een perspectiefbiedende 

oplossing voor de familie Boekee moet worden gezocht. Hij wil dit niet verder invullen, 

maar volgens hem zijn er best mogelijkheden. Of nu wordt gezocht naar een mogelijk-

heid van 0,3 ha en verplaatsing van de volkstuinen of iets anders kan dat wel soelaas 

bieden. Dat zou kunnen voorkomen dat de gemeente in allerhande procedures belandt. 

Zijn fractie roept het college op nog eens met de familie Boekee te praten en te trachten 

tot een conclusie te komen. Zijn fractie maakt een voorbehoud om hier in de raad op te-

rug te kunnen komen. 

 

De heer TUINENGA constateert dat het voortraject langdurig is geweest. Voor het dorp is 

het een prima zaak dat er een oplossing is gevonden. De uitgaansgelegenheid verdwijnt 

niet uit het dorp maar wordt verplaatst naar een locatie buiten het dorp. Aan de onder-

nemer is nu de opdracht dit te realiseren op een beheersbare manier binnen de regels 

van het bestemmingsplan. Dit plan heeft een lange voorbereidingstijd gehad en veel 

bouwstenen zijn al jaren geleden gerealiseerd. De provincie heeft zich nadrukkelijk met 

dit plan bemoeid. In de ogen van zijn fractie veel te nadrukkelijk. De provincie vond een 

dergelijke ontwikkeling grootschalig en zou daarom bij Emmeloord moeten worden gelo-

kaliseerd. De PU is het daarmee oneens. Een bedrijf met een goed plan moet de kans 

krijgen de plannen op de door het bedrijf gewenste locatie te kunnen realiseren. Zeker 

als het gaat om een ingrijpend plan waarmee de gemeente meerdere problemen kan op-

lossen. 

Ruimtelijke plannen hebben altijd voordelen, maar ook nadelen. De familie Boekee zit 

aan de laatste speen. Daar wordt iemand over het algemeen niet beter van. Het is jam-

mer dat met deze ondernemer niet in een eerder stadium een aanvaardbare oplossing is 

gevonden. Het zou jammer zijn als dit opnieuw tot vertragingen gaat leiden. 

In het raadsvoorstel ligt voor de PU een pijnpunt bij voorstel b), omdat het college niet 

verantwoordelijk is voor de schadeloosstelling in de grond. Het college kan in de onder-

handelingen wel haar best doen om met Domeinen tot een goede oplossing te komen. 

In voorstel c) gaat het college akkoord met het voorstel van de commissie Hoor en Be-

zwaar. Verkeerstechnisch word er verwacht dat de ontsluiting voor dit complex via de 

provinciale weg wordt geregeld. Dat mag niet via sluiproutes gebeuren. In voorstel d) zit-

ten nog enkele problemen met betrekking tot het verval van een halve meter in het peil 

van het water. Voorstel f) blijft een probleem. De PU is van mening dat de volkstuinen 

moeten blijven op deze plek. Omdat anders weer twee partijen met een probleem wor-

den opgezadeld. Het college heeft gezegd, dat het nog in onderhandeling is om een pas-

sende aanbieding van schadeloosstelling te kunnen doen. Hoe staat het met deze onder-

handelingen? Hij gaat ervan uit dat het college hiervoor alles uit de kast haalt. Bij uitein-

delijke realisatie zullen de vier belanghebbenden tevreden zijn, het dorp, de tuinders, de 

omwonenden en de ondernemer. 
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De heer VOORBERG wil het vooral hebben over voorstel f). Het bezwaar van de familie 

Boekee. Op de andere punten is het college het met de commissie eens en daar kan hij 

mee instemmen. De bezwaren van de volkstuinvereniging zijn van ondergeschikte aard 

en daar kan zijn fractie best mee leven. 

Het college verwijt de commissie dat deze het standpunt niet heeft gebaseerd op een 

planologische ruimtelijke afweging. Bij de verplaatsing van een bedrijf kan echter niet al-

leen naar planologische ruimtelijke afweging worden gekeken. Er is een onderbouwing, 

een reden om de volkstuinen te verplaatsen. Daar begint het verhaal. Zou het niet de 

beste oplossing zijn om de volkstuinen op deze locatie te laten? Iemand heeft echter ver-

zocht om de volkstuinen daar weg te halen. Wie is dat? Is de commissie gehouden op dat 

verzoek in te gaan? Je kunt ook vraagtekens zetten bij de verplaatsing van de disco. Met 

deze overwegingen en vragen wil hij aangeven dat de opmerking van het college kant 

noch wal raakt. Alles heeft een bepaalde achtergrond en een doel en een reden. Planolo-

gische gezien liggen de volkstuinen prima. Alleen de effecten van deze locatie kunnen 

leiden tot blijvende bezwaren en tenslotte tot onteigening. Dat vindt hij een verregaande 

zaak. Hij is het volstrekt met de CDA-fractie eens om hier nog eens goed naar te kijken 

om deze reden. Dat was ook de inzet van de commissie. De commissie wilde een andere 

oplossing vinden. 

Het college stelt dat de gemeente het al decennialang tot haar taak rekent gronden be-

schikbaar te stellen voor hobbymatig tuinieren. Hij heeft begrepen dat dit in twee dorpen 

althans niet het geval is. Bovendien kan beleid worden gewijzigd. Moet de gemeente dit 

tot haar taak blijven rekenen? Er is afnemende behoefte aan deze hobby. Dit kan ook tot 

particulier initiatief worden gerekend zoals bijvoorbeeld bij de modelvliegclub.  

De Ecologische Hoofdstructuur van de provincie is hier niet meer aan de orde. Met de 

grond die daarvoor was bestemd kan wat anders worden gedaan. 

Hij is het inhoudelijk met de afwijzing van het college niet eens. Maar als de CDA-fractie, 

die als collegepartij wat meer informatie heeft dan een oppositiepartij, aangeeft dat er 

kennelijk oplossingen te vinden zijn met een compensatie van grond, waar ook de onder-

nemer mee kan instemmen, dan kan zijn fractie daar ook mee instemmen. De inzet van 

zijn fractie is echter, dat er geen grond wordt onteigend op een voor zijn fractie niet 

zwaar genoeg wegende reden. Als er echter perspectief is op een andere oplossing, dan 

kan hij zich daarbij aansluiten. 

 

De heer VERMEULEN constateert dat de heer Voorberg niet inging op een van de argu-

menten van het college, de incourante ligging van dat stuk grond. Deelt hij die mening? 

 

De heer VOORBERG deelt ook die opvatting niet. In zijn visie zou er met de indeling een 

meer courante kavel ontstaan. Dat was het voorstel. 

 

De heer ROEFS heeft verrassenderwijs weinig toe te voegen aan de woorden van de heer 

Voorberg. Hij was teleurgesteld dat de heer Van der Est zo snel de creatieve oplossing 

overboord gooide. Het was niet alleen creatief, er was ook goed over nagedacht. Vooral 

de afweging of amateur-boeren moeten worden ingewisseld tegen professionele boeren 

was van belang. De commissie heeft uiteindelijk gezegd dat de heer Boekee ruimte houdt 

voor zijn bedrijf ten faveure van de volkstuinen. Er is zelfs een andere locatie voor de 

volkstuinen gevonden. Dat is een goed voorstel. De heer Voorberg verwoordt het heel 

goed. Daar sluit hij zich graag bij aan. Die oplossing moet niet zomaar worden wegge-

gooid, zeker niet gezien de te verwachten procedures. Op voorstel f) maakt hij een voor-

behoud. 

 

De heer VAN DER EST heeft het heel kort door de bocht gezegd. Met f) is hij het niet 

eens. Hij vond dat een creatieve oplossing. De rest van het voorstel heeft wel zijn in-

stemming. 

 

De VOORZITTER constateert dat deze D66 instemt met het voorstel evenals 

PvdA/GroenLinks.  
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Wethouder mevrouw BIJ DE VAATE heeft gekeken naar het type bezwaren dat is inge-

diend. Dat moeten planologische bezwaren zijn en geen economische bezwaren. Daarom 

is het college afgeweken van het advies van de commissie. Het gebeurt vaker dat er om 

economische redenen bezwaren worden ingediend, die dan terzijde worden geschoven. 

Bij een bestemmingsplan gaat het met name om de planologie. De commissie heeft ge-

tracht een oplossing te vinden en heeft daarin ook economische overwegingen betrok-

ken. Daar is niets mis mee, maar strikt genomen gaat het niet om planologische argu-

menten. 

 

De heer ROEFS is het hier niet mee eens. Planologisch is het de vraag of het van belang 

is volkstuinen te hebben tussen een agrarisch productiegebied en de disco. Dat is een 

planologische vraag. 

 

Wethouder mevrouw BIJ DE VAATE zegt dat het bezwaar niet alleen om planologische 

redenen is ingediend. Dat wist ook de commissie heel goed, anders was niet gesproken 

over bedrijfseconomische redenen. 

 

De heer VOORBERG merkt op dat er ruimtelijke oplossingen moeten worden gezocht, die 

maatschappelijk aanvaardbaar zijn tegen de laagst mogelijke kosten. Dat mag toch in 

rekening worden gebracht? Het gaat toch niet alleen om de vraag of iets landschappelijk 

gezien mooi is? Als het alleen daarom zou gaan, kunnen overwegingen met betrekking 

tot verkeer, beplanting en ondergrondse leidingen niet meer bij ruimtelijke overwegingen 

worden betrokken. 

 

Wethouder mevrouw BIJ DE VAATE wil niet alle details erbij betrekken. Misschien is het 

lastige van dit plan dat er al heel lang geleden een deal is gemaakt. Dat was in de vorige 

raadsperiode. Het college heeft toen diep in de buidel getast. Als zij goed luistert, is een 

aantal van de commissieleden van mening dat volkstuinen niet meer hoeven te worden 

verplaatst. Dan zou de commissie dat als opdracht aan het college moeten geven. Dat 

kan meevallers opleveren, maar anderzijds zal de publieke tribune ook volstromen met 

volkstuinders. Dit plan is nu voor de tweede keer in procedure geweest, omdat de ecolo-

gische zone eruit is gehaald. Als het anders wordt vastgesteld, zal het plan opnieuw in 

procedure moeten worden gebracht. Bovendien moet dan wederom in de buidel worden 

getast, omdat de volkstuinen op een bedrijventerrein liggen. Het college heeft de zaak 

nogmaals overwogen en blijft achter dit voorstel staan. 

Het probleem van het waterpeil zal altijd moeten worden opgelost bij de uitvoering van 

het plan. Zij kan op dit moment niet zeggen of dit al helemaal is uit gediscussieerd met 

de technische mensen, maar dat zal zeker gebeuren. 

Er is recent ambtelijke contact geweest met de familie Boekee. Er is een aanbieding ge-

daan, maar daarop is nog geen reactie gekomen. Zij wil toezeggen voor de raadsverga-

dering nogmaals met de familie Boekee om de tafel te gaan zitten om te kijken of er een 

oplossing mogelijk is. Het college blijft echter achter het voorstel staan. 

 

De heer VOORBERG maakt een voorbehoud. 

 

De heer ROEFS maakt een voorbehoud. 

 

De VOORZITTER constateert dat D66 instemt met het voorstel. De andere partijen ma-

ken een voorbehoud. 

 

6.6 Voorontwerp bestemmingsplan Bant-Zuidoost 

 

De heer BOUMA meent dat dit een goed plan is. Hij heeft begrepen dat Dorpsbelang Bant 

het ook een heel mooi plan vindt. Er zijn twee zaken die hem opvallen ten opzichte van 

eerdere bestemmingsplannen. In Luttelgeest waren al behoorlijk strenge eisen wat be-

treft kleuren en welstandseisen. Bij Emmelhage was dat ook het geval.  
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Hier zijn weliswaar eisen gesteld, maar die zijn lekker ruim geformuleerd, zodat goed kan 

worden ingespeeld op de wensen van toekomstige bewoners. Is dit het nieuwe beleid van 

het college? Wat hem betreft graag. Het unieke van Bant is, dat er een agrarische locatie 

in het dorp is gelokaliseerd. Heeft het college de indruk dat de belangen van de bewoners 

en van de agrariër netjes zijn geregeld?  

 

Wethouder mevrouw BIJ DE VAATE zegt dat men in Luttelgeest erg is gehecht aan cul-

tuurhistorie. Dorpsbelang heeft destijds bij het bestemmingsplan erg gehamerd op een 

zeer nauwkeurige welstandsparagraaf. Die was nog strenger dan de eisen die uiteindelijk 

werden gesteld.  

Als mensen in het dorp vinden dat het op deze wijze moet gebeuren en zij dringen erbij 

het college op aan dat zo te formuleren, dan is dat prima. 

 

De heer BOUMA concludeert dat toekomstige bewoners daar anders op hebben gerea-

geerd.  

 

Wethouder mevrouw BIJ DE VAATE zegt dat het lastig is bij een bestemmingsplan toe-

komstige bewoners te betrekken, want het is niet bekend wie daar gaat wonen. De raad 

is gekozen om bestemmingsplannen goed te keuren. Van de raad wordt verwacht zich in 

te leven in de wensen van toekomstige bewoners. Ook in dit bestemmingsplan zijn overi-

gens stevige eisen van welstand gesteld. Het is misschien wat minder stringent qua kleu-

ren. Die wensen kwamen uit het dorp Luttelgeest zelf.  

De boerderij aan de Oosterringweg is destijds besproken. Er is over gesproken om daar 

industrie van te maken. Dat is niet gelukt. Voorlopig blijft het agrarisch. De boerderij ligt 

er echter al, dus dat zal geen problemen geven. 

 

De heer BOUMA wijst op milieunormen. 

 

De VOORZITTER wil geen discussie voorafgaand aan het in procedure brengen van het 

bestemmingsplan. 

 

Wethouder mevrouw BIJ DE VAATE zegt dat de raad er wel van kan uitgaan dat geen 

problemen ontstaan voor de uitbreiding. Er zou eerder last kunnen ontstaan als een be-

stemming industrie op dit terrein wordt gelegd. Er zijn normen voor en die worden ge-

handhaafd. 

 

De VOORZITTER concludeert dat dit een hamerstuk is. 

 

6.7  Brief Verkeerssituatie Marknesserweg. 

 

De VOORZITTER stelt de brief aan de orde, die is opgesteld door heer Bouma naar aan-

leiding van de laatste raadsvergadering over de verkeerssituatie op de Marknesserweg. 

De griffier heeft kopieën gemaakt van een viertal brieven, dat door de vereniging Dorps-

belang Marknesse is gestuurd. Deze brieven zijn vandaag ontvangen en worden nu uit-

gedeeld.  

 

De heer VAN DER EST vraagt of deze brieven nog invloed hebben op de conceptbrief van 

de commissie. Met die brief is hij het helemaal eens. Een prima brief. 

 

De heer BOUMA zegt dat hij contact heeft gehad met de heer Van Heugten voor hij het 

concept opstelde. 

 

De VOORZITTER stelt een korte leespauze voor. Daarna kan iedereen zijn oordeel geven. 

 

De heer VOORBERG ziet tegenstrijdigheden in de brief. 
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De heer BOUMA zegt dat hij wist wat er ongeveer aan reacties uit Marknesse zou komen. 

Daarvoor heeft hij ruimte gemaakt in de conceptbrief.  

 

De heer VOORBERG stemt in met de conceptbrief. Een uitstekende brief. 

 

De heer VERMEULEN gaat in op de toekomstige ontsluiting van Marknesse aan de over-

kant van de vaart. Die ontsluiting zal ook door middel van een brug gaan gebeuren. Sluit 

dat weer aan op de genoemde rotonde? 

 

De heer BOUMA bevestigt dat. Hij heeft de heer Van Heugten daar ook op gewezen, dat 

daarmee in de toekomst rekening moet worden gehouden. 

 

De heer VERMEULEN vraagt of het niet handig is dat dan ook in deze brief aan de provin-

cie aan te geven. Dat maakt de brief ook iets sterker. 

 

De heer BOUMA zegt dat hij zich wilde beperken tot één velletje. 

 

De heer ROEFS acht het verstandig om niet alleen vragen te stellen aan de provincie, 

maar ook te laten zien dat de gemeente zelf ook iets voor ogen heeft. Hij ziet dat de heer 

Van Heugten een suggestie doet in de richting van voorfinanciering. Dan moet de com-

missie dat misschien even niet noemen. De brief van de dorpsvoorzitter zou er dan bij 

kunnen worden gevoegd. 

De heer BOUMA vindt dat een uitstekend idee. 

 

De heer ROEFS vindt dat er niets aan de brief hoeft te worden veranderd. De brief van de 

dorpsvoorzitter kan worden toegevoegd. 

 

De heer WAGEMAKER vraagt of de heer Bouma contact heeft gehad met de heer Van 

Heugten en met de omwonenden.  

 

De heer BOUMA zegt dat hij contact heeft gehad met de heer Van Heugten. Dat heeft hij 

gememoreerd. 

 

De heer WAGEMAKER vraagt of hij ook contact heeft gehad met bewoners van de Luttel-

geesterweg en de Lindeweg. 

 

De heer BOUMA zegt dat hij daar woont. 

 

De heer WAGEMAKER sluit zich aan bij de suggestie om de brief van de dorpsvoorzitter 

bij te voegen. 

 

De heer BOUMA denkt dat het niet verstandig is om op voorhand aan te geven dat wordt 

nagedacht over medefinanciering. De provincie heeft aanmerkelijk meer geld in het potje 

voor wegen dan de gemeente. 

 

De heer VERMEULEN denkt dat het goed is om wel aandacht te besteden aan de rotonde 

die bestemd is voor ontsluiting van toekomstige uitbreiding van het dorp. Dat is ook een 

sterker argument om de provincie over de streep te halen. 

 

De VOORZITTER zegt dat hij zich niet met de discussie mag bemoeien, maar volgens 

hem is die rotonde bestemd voor ontsluiting van Marknesse en voor het ontsluiten van 

de brug met betrekking tot de nieuwbouw. 

 

De heer BOUMA heeft gepoogd die zaken aan te duiden waar het om gaat. De uitwerking 

heeft hij uit de brief gelaten. Voor de uitwerking van de rotonde in de brug vertrouwt hij 

volkomen op de mensen in het gemeentehuis. 
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De VOORZITTER stelt voor om de brief van de dorpsvoorzitter van Marknesse aan deze 

brief van de commissie te hechten. Dan kan deze brief namens de commissie aan Gede-

puteerde Staten worden gezonden. 

  

7. Sluiting 

 

De VOORZITTER sluit de vergadering om 21.56 uur. 

 

 

Aldus vastgesteld in de vergadering van 26 januari 2006  

 

De griffier          De voorzit-

ter 


