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Notulen van de openbare vergadering van de gemeenteraad, gehouden op 26 maart 

2009 om 19.30 uur in het gemeentehuis te Emmeloord. 

 

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

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

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

ren J.W. Bakker (PvdA/GroenLinks), P.N. Blauw (VVD), F. Boundati (PvdA/GroenLinks), 

G.W. Bulk (VVD), W.C. Haagsma (PU), L.G.M. Hermus (CDA), H.R. Kalk (CDA),  

L.H.M. Lammers (ONS), H.L. Meijering (CDA), T. Nijdam (PvdA/GroenLinks), D. Pausma 

(ONS), A. Poppe (CU-SGP), P.J. Sanderse (CDA), J. Simonse (CU-SGP), H.H. Suelmann 

(CDA), H. Torenbeek (CDA), T. Tuinenga (PU), J.J. van der Velde (CDA), G.J. Veldkamp 

(CU-SGP), J. Visser (CU-SGP) en R.F. Wassink (CU-SGP) 

 

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

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

A.H.T. van Meijel (CDA), W.J. Schutte (CDA), L.G. Voorberg 

(CU-SGP) en F.K. Zeilstra (PvdA/GroenLinks) 

Griffier:  de heer J. Even 

Gemeentesecretaris:  de heer H. van Boven 

Afwezig:  de heer H.A.J.G. Kreeft (fractie Kreeft) 

 

 

I. Opening 

 

De voorzitter: Ik open de vergadering en heet u allen van harte welkom. 

 

II. Vaststelling agenda 

 

De heer Lammers: Mijnheer de Voorzitter. Ik heb een opmerking over de vaststelling 

van de agenda. Vanavond staat het Masterplan Sportaccommodaties op de agenda. De 

laatste openbare commissievergadering, waarbij insprekers bezwaren tegen de plannen 

hadden, riep bij meerdere fracties vragen op. Ook mijn fractie heeft vragen gesteld en 

tot op heden geen formeel antwoord gehad. 

Vervolgens komt er een ingelaste vertrouwelijke commissievergadering, waaruit niet kan 

worden geciteerd, althans vanavond. Deze informatie is nu voor de raad niet toeganke-

lijk, terwijl deze echt cruciaal is voor anderen. De daarin verstrekte informatie leverde 

zodanige ruis en tegenstrijdigheid op in de berichtgeving tussen diverse gremia, dat het 

nagenoeg onmogelijk lijkt vanavond een besluit te nemen. Ik constateer dat we van-

avond geen publiekelijk debat voeren over de kern van de problematiek en dat terwijl we 

een openbaar besluitvormend orgaan zijn en de burger het recht heeft om alle ins en 

outs die aan de beoordeling van het masterplan ten grondslag liggen te kunnen beoorde-

len. Hoe kunnen we in openbaarheid vergaderen, terwijl majeure zaken in de commissie 

worden besproken, gerelateerd aan dit agendapunt, waarover vanavond niet mag worden 

gedebatteerd. Dat is onrecht doen aan de transparantie van bestuur. 

Mijn fractie doet daarom het volgende voorstel aan de raad. Gezien de brieven en mails 

die we hebben gehad van zowel de vertegenwoordigers van de buitensportaccommoda-

ties alsmede van binnensportaccommodaties, respectievelijk Sportclub Emmeloord, Flevo 

Boys, Theo Jorna en de reactie die we deze week ontvingen van Clemens Overmars, 

waarin de hele procesgang wordt afgekeurd, stelt mijn fractie de raad het volgende voor. 

Behandel voorgenomen punt niet. Geef de wethouder de komende veertien dagen de 

ruimte. Koppel het resultaat terug in de of een extra commissievergadering in april a.s. 

De overige betrokken partners hebben dan ook met hun besturen overleg gehad en het 

college kan werken aan een eenduidig convenant. De geheimhouding kan dan van de 

laatst gehouden vertrouwelijke commissievergadering af en de ruis is dan weggenomen. 

De wethouder kan dan in de raad van april a.s. gefundeerd met overeenstemming van de 

partners de plannen aanbieden. Ik wil u vragen dat aan de andere fracties voor te stellen 

en indien dat noodzakelijk is, de vergadering te schorsen. 
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De voorzitter: U stelt het zo aantrekkelijk voor dat als je dat doet, de raad akkoord 

gaat. Ik weet niet of u voldoende informatie hebt voor dit ordedebat. 

 

De heer Kalk: Mijnheer de Voorzitter. Wij hebben in de commissie uitgebreid over het 

masterplan gesproken. We hebben daarna de besloten commissie gehad, waaraan is ge-

refereerd. Ik denk dat dit elkaar niet hoeft te bijten. Het CDA is vóór bespreking van dit 

plan. Het zijn de richtinggevende uitgangspunten die we nu aan het college meegeven. 

Dat is het bespreken waard, sterker nog, we wachten al sinds mei 2007 op dit master-

plan. 

 

De heer Blauw: Mijnheer de Voorzitter. We hebben het voorstel gehoord. Ter ondersteu-

ning haal ik aan, op 25 februari jl. was er een persbericht, waarin stond dat Emmeloord 

een nieuw sportpark zou krijgen en dat de velden allemaal bij elkaar kwamen te liggen. 

 

De voorzitter: Het gaat nu om een ordedebat. We gaan het nu niet behandelen. 

 

De heer Blauw: Ik ga het niet behandelen. Gezien de uitlatingen van de sportverenigin-

gen en de voorzitters die 3000 sporters vertegenwoordigen en waar een opmerkelijke 

onduidelijkheid is over de richting en overeenstemming die er al dan niet zijn, zijn wij 

dan ook van mening dat dit onderwerp op dit moment niet zou moeten worden behan-

deld en dat de wethouder de gelegenheid zou moeten nemen de komende maanden om 

daarin duidelijkheid te scheppen, waarna we dan alsnog over het Masterplan Sportac-

commodaties kunnen besluiten. 

 

Mevrouw Van Elk: Mijnheer de Voorzitter. Wij willen graag aansluiten bij het verzoek 

van ONS Noordoostpolder. Een maand uitstel zal waarschijnlijk niet zoveel doen. 

 

De heer Simonse: Mijnheer de Voorzitter. Wij zitten op de lijn van de heer Kalk. Wij zien 

geen beletsel om dit vanavond te behandelen, omdat het gaat over een kader dat wordt 

geschetst en waaraan we onze goedkeuring moeten geven. Het gaat om de uitgangspun-

ten. We gaan niet tot in detail. Als dat laatste het geval zou zijn, zou ik ook zeggen: stel 

het uit. Nu zeg ik, stel het alsjeblieft niet uit. 

 

De heer Boundati: Mijnheer de Voorzitter. Ook wat onze fractie betreft kunnen we dit 

vanavond bespreken. Het gaat om een richtinggevende uitspraak en de wethouder kan 

die altijd nog meenemen. Wij willen het vanavond bespreken. 

 

De voorzitter: Heeft het college behoefte aan overleg? 

 

Wethouder de heer Van der Est: Ik heb geen behoefte aan overleg, voorzitter. 

 

De voorzitter: Het college wil het ook bespreken. 

 

De heer Lammers: Ik constateer dat de meerderheid van de raad dit op de agenda wil 

houden. 

 

De voorzitter: Andere opmerkingen over de agenda? Nee. 

 

De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld. 

 

III.  Notulen van de vergadering van 26 februari 2009 

 

De voorzitter: Er zijn twee opmerkingen gemaakt met betrekking tot de notulen, zowel 

van de heer Tuinenga als van de heer Blauw. 

Op pag. 43 staat dat de heer Blauw spreekt over de ‘sociale toer’. Dit moet zijn de ‘socia-

listische toer’. 
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Op pag. 46 staat dat de heer Kreeft heeft gezegd : “Wij hebben wat dat betreft toch wat 

gemengde gevoelens, enz. Dit is echter niet door de heer Kreeft gezegd, maar door de 

heer Tuinenga. 

 

De notulen worden met inachtneming van de wijzigingen vastgesteld. 

 

IV.  Ingekomen stukken 

 

Mevrouw Geluk: Mijnheer de Voorzitter. Het gaat om de eerste brief. Namens de VVD 

kan ik zeggen dat dit de toon en strekking is die we graag zien in onze gemeente. 

 

De heer Haagsma: Mijnheer de Voorzitter. Dit gaat over het stuk van RECRON. U zult 

zich herinneren dat de Politieke Unie in januari jl. in de raad heeft gevraagd om actie in 

de zin van reageren op de economische situatie. Hier doet de RECRON een sterk beroep 

op het college om de toeristenbelasting af te schaffen in verband met de economische si-

tuatie. Tot nu toe hebben het college en de raad niet willen luisteren naar voorstellen van 

ONS Noordoostpolder, de VVD en de Politieke Unie, maar nu de RECRON zich ook zo uit-

spreekt, had ik gedacht dat het college eens erover zou nadenken en dat u daarop in de 

voorjaarsrapportage zult terugkomen. In de reactie staat echter voor kennisgeving aan-

nemen en dan heb ik niet zoveel vertrouwen erin. Wat gaat u hiermee doen? 

 

Wethouder de heer Van Meijel: Mijnheer de Voorzitter. Het voorstel is om het voor ken-

nisgeving aan te nemen. We maken de afweging straks bij de voorjaarsrapportage. Het 

lijkt het college niet handig om er nu stukjes uit te pakken. We nemen het in een totaal-

pakket mee en daarbij horen ook deze brief en andere signalen. 

 

De heer Haagsma: Dat betekent dat u daarop positief reageert? 

 

Wethouder de heer Van Meijel: Ik kan me niet herinneren dat te hebben gesteld. Wij 

wegen dat af in een totaalpakket. Dat bestaat uit onderdelen en het is niet handig om op 

onderdelen positief of negatief te reageren. 

 

De heer Torenbeek: Begrijp ik de heer Haagsma goed dat hij vraagt aan het college om 

buiten de voorjaarsrapportage om en zonder financiële onderbouwing toch positief op de-

ze vraag in te gaan? 

 

De heer Haagsma: Ik denk dat het college zo bij machte is dat op de juiste manier te 

definiëren en om in te schatten dat dit helemaal geen schande zou zijn. 

 

De heer Torenbeek: Ik ben blij met uw eerste opmerking dat u dat vertrouwen hebt in 

het college. Ik denk dat het verstandig is om te doen wat het college zegt, namelijk dit af 

te wegen aan de hand van de voorjaarsrapportage. 

 

De heer Haagsma: Daar hebben we een verschil van mening. Als je een brief krijgt van 

een dergelijke instantie en je reactie is: we nemen het voor kennisgeving aan en dan ga 

je in de voorjaarsrapportage nog eens zeggen: we gaan er wat mee doen, dan vind ik dat 

je ze een hele periode op een verkeerd been hebt gezet. 

 

De heer Wassink: Mijnheer de Voorzitter. Het voorstel om het nu voor kennisgeving aan 

te nemen, komt van de griffier. De suggestie van de Politieke Unie zou kunnen zijn dat 

het college zegt: neem dat voor kennisgeving aan. Zo werkt het niet. 

 

De heer Haagsma: Mijnheer de Voorzitter. Ik wil nog een opmerking maken over het 

derde ingekomen stuk. U zult zich herinneren dat wij een aantal jaren geleden een motie 

hebben ingediend voor vermindering van de lokale regelgeving met ongeveer 25%. Het 

college is daarmee een aantal jaren bezig geweest. Ik vind het een compliment en een 

felicitatie waard dat u op deze manier met uw actie wordt gefeliciteerd. 
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De voorzitter: Dank u wel. 

 

Zonder hoofdelijke stemming wordt over de afdoening van de ingekomen stukken beslo-

ten als is voorgesteld. 

 

V.  Mededelingen 

 
Er zijn geen mededelingen. 

 

VI.  Spreekrecht 

 

De voorzitter: Er zijn geen insprekers. 

 

VII.  Vragenuur 

 

Mevrouw Geluk: Mijnheer de Voorzitter. Het gaat om de prioritering van de bestem-

mingsplannen, een plan van aanpak en mogelijk een verfijning daarvan. Ik wil even toe-

lichten, waarom ik daarom vraag. In de laatste commissie Woonomgeving zijn we gecon-

fronteerd met hetgeen het college ons heeft verteld over de prioritering van bestem-

mingsplannen met de ontwikkeling van een aantal dorpen en dus de hele gemeente en 

om de ontwikkeling van sommige bestemmingsplannen niet zo voortvarend ter hand te 

nemen als gewenst zou zijn. De uitbreiding van een paar dorpen zou dan weer drama-

tisch ver naar achteren worden geschoven. Na ons jarenlang aan het lijntje te hebben 

gehouden, nu dit bericht en geen mededeling over de consequenties van dit voornemen. 

De leefbaarheid in sommige dorpen staat al langer zwaar onder druk. Door de inzet van 

vrijwilligers en veel bewoners vinden veel initiatieven plaats en blijft het bewoonbaar en 

leefbaar. Zonder gestage uitbreiding van het aantal woningen loopt het aantal inwoners 

heel sterk terug en daarmee ook het draagvlak voor de voorzieningen. 

Waarom is het college wel bereid om zoveel tijd te besteden aan de groei en uitbreiding 

van voornamelijk Emmeloord en niet voor een aantal dorpen dat het zo hard nodig heeft? 

Dan noem ik bijvoorbeeld Kraggenburg, vijftien jaar geen nieuwbouw, Nagele al vijf jaar 

geleden de grond aangekocht, archeologisch onderzoek en dan nu de zaak op slot. In 

Marknesse, eindeloos wachten op daden. De vertragingen zijn voor een deel veroorzaakt 

door gebrek aan gekwalificeerd personeel maar ook door inefficiëntie. 

 

De voorzitter: kunt u tot de vraag komen? 

 

De heer Hermus: Dit is volgens mij de commissie. 

 

Mevrouw Geluk: Dat had ik van de heer Hermus verwacht. Inefficiëntie, waarvoor u ver-

antwoordelijk bent, terwijl u met die voorstel de rekening bij de dorpen legt, die hiervoor 

geen schuld treffen. Hoe verhoudt dit voorstel zich tot het collegeprogramma, bijvoor-

beeld punt 15, ten aanzien van de ambities? Daarmee moet u ten aanzien van die priori-

tering wel rekening hebben gehouden. 

College kunt u ons uitleggen, legt u ons deze prioritering en keuzes voor bij de aankon-

diging van het meer gedetailleerde plan van aanpak. Kunnen we dan nog erover meepra-

ten? Overigens staat dit gedetailleerde plan van aanpak niet op de eerstvolgende agen-

da. Of hebben we als raad hierover niets meer te zeggen en zijn we met elkaar van me-

ning dat dit ook niet nodig is? De VVD wil dit in ieder geval graag terugzien, of in de 

commissie of in de raad om met elkaar te kijken, hoe is de prioritering, waar het zwaar-

tepunt ligt en hoe moet de ontwikkeling van de dorpen en wijken niet alleen kwantitatief 

maar ook kwalitatief? De bestemmingsplannen die moeten worden gemaakt, moeten tij-

dig en correct worden aangeleverd. Dat is een van de kerntaken van de gemeente. 

 

De heer Hermus: Ik dacht dat u net een vraag zou afronden. Ik denk dat dit nog steeds 

een herhaling van de commissie is. 
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Mevrouw Geluk: Dit was de laatste zin. De vraag aan het college en de raad is: bent u 

met ons van mening dat wij hierover met elkaar moeten praten, want dit betekent alles 

voor de gemeente. 

 

De heer Haagsma: Mijnheer de Voorzitter. De inleiding is ongeveer hetzelfde. De com-

missie was verbaasd en geschokt, maar vooral de dorpsbesturen waren verbaasd en ge-

schokt. In de commissie heeft een aantal commissieleden van verschillende fracties al 

aangegeven dat zij hierover iets willen zeggen. 

Uit de antwoorden van het college blijkt dat pas eind 2008 het college de conclusie heeft 

getrokken dat het allemaal wat opstroopte. Voor onze fractie is het duidelijk dat we een 

extra inspanning op dit onderdeel zullen moeten leveren. Het gaat ons daarbij niet om 

plannen die nu op een stapel zouden worden geschoven, want dan zou je een pikorde 

opstellen en dat kan niet de bedoeling zijn. Het gaat erom samen te kijken of we extra 

inzet kunnen plegen. 

Daarom de volgende vraag aan het college. Waarom heeft het college niet eerder inge-

zien dat extra inzet nodig is. Werkt het interne controlemechanisme wel afdoende? Kan 

het college binnen een week aangeven op welke manier het denkt dat de raad een rol 

kan spelen in de planning, bijvoorbeeld door extra krediet beschikbaar te stellen? Ook wij 

willen graag dat dit onderwerp in de komende commissie Woonomgeving opnieuw aan de 

orde komt en dan het liefst voorzien van een A4'tje van het college, op welke manier zij 

denkt dat de raad in deze planning nog een rol kan spelen. 

 

Wethouder de heer Schutte: Mijnheer de Voorzitter. Ik wil best nog een keer in de 

commissie uitleggen hoe wij tot deze volgorde, prioritering en werkwijze zijn gekomen. 

Maar volgens mij heeft de commissie voldoende informatie gehad. Het college heeft een 

volgorde en die is niet zomaar bepaald. 

Ik heb moeite met de opmerking van mevrouw Geluk dat we wel aandacht hebben voor 

Emmeloord en niet voor de dorpen. Dat is flauwekul. In Creil is onlangs gebouwd, Espel 

heeft een buitengewoon groot bouwprogramma, Rutten heeft een grote wijk gekregen, 

Bant kan jaren vooruit, Luttelgeest, Tollebeke idem dito. Ook in Marknesse hebben we 

inbreiding gehad. Het is niet zo dat niets is gebeurd. U hebt het altijd over de zaken die 

niet gebeuren. Ik heb het over de zaken die wel gebeuren. Ik ben het met u eens dat wij 

een probleem hebben met de bemensing. Het is geen kwestie van een blik geld open-

trekken of een blik ambtenaren. Je moet de mensen wel kunnen vinden die ook proces-

sen aankunnen, die ook zelfstandig bestemmingsplannen kunnen schrijven. Daarover heb 

ik in de commissie informatie verstrekt. 

 

De voorzitter: Ik wil de discussie niet nu. De vraag van twee fracties is: wilt u hierover 

de commissie praten? U hebt gezegd, ja. 

 

Wethouder de heer Schutte: Er moet nog een vrij ruwe tijdsbalk worden gemaakt, een 

kwartaaltijdsbalk. Die gaan we verfijnen. Die tijdsbalk wordt voortdurend bijgesteld. 

Daarmee wil ik naar de commissie komen. Ik heb op dit moment er niet direct behoefte 

aan, behalve als de commissie mij oproept om in discussie te gaan. 

 

De heer Haagsma: Mijnheer de Voorzitter. Het lijkt me verstandig, als het college het 

niet doet, dat we het als raad, als fracties doen. Ik zou toch het college willen vragen of 

het bij machte is een voorzetje te geven. Ik denk dat het een gezamenlijk probleem is. 

Het is niet zo dat wij proberen over het college heen te rollen. Ik heb van veel fracties 

gehoord dat ze vinden dat op sommige plekken iets extra’s moet gebeuren. Laten we 

daarover samen nadenken. Als u daarvoor een voorstel kunt geven, hoeven wij daarover 

alleen maar te praten. Anders krijgt u uiteenlopende voorstellen. 

 

Mevrouw Geluk: Ik moet de heer Schutte gelijk geven dat ik niet de zaken heb genoemd 

die goed gaan, maar dan was ik nog langer aan het woord geweest tot groot ongenoegen 

van de heer Hermus. Vandaar dat ik me heb beperkt. 
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Als het college uitleg in de commissie wil komen geven, is dat iets anders dan waar twee 

fracties om hebben gevraagd in de vergadering en andere fracties buiten de vergadering 

om, namelijk dat we daarover willen meepraten, dat we meer willen weten. We zijn nu 

geconfronteerd met het eind van de denkweg van het college, de conclusies en zo wordt 

het. Maar de waaroms kennen we niet en die willen we meenemen in het debat. We zul-

len het op de agenda van de commissie zetten en verwachten van het college hierover 

een positieve houding en ik ga ervan uit dat dit komt. Het gaat ons allemaal aan en we 

willen met elkaar goede zaken doen voor deze gemeente en daarvoor willen we aandacht 

hebben. 

 

Wethouder de heer Schutte: Mijnheer de Voorzitter. Ik wil die verfijning graag met de 

commissie bespreken, maar ik wil niet de illusie wekken dat we het programma zoals we 

dat in gedachten hebben, dat geen willekeurige volgorde heeft, overhoop halen. Dan 

trappen we in een val, we gooien al het werk over de schutting bij de ambtenaren en die 

weten dan niet waarnaar ze het eerst of het laatst moeten grijpen. Wij hebben aangege-

ven waarnaar ze het eerst moeten grijpen. Met die werkwijze hopen we zo efficiënt mo-

gelijk met de middelen en de menskracht om te kunnen springen. Als de verfijning er is, 

hoort u die, of in de commissie of per memo. 

 

De voorzitter: Het onderwerp komt terug in de commissie. Dan ga ik naar de vraag van 

de heer Haagsma over de woningbouw in Kraggenburg. 

 

De heer Haagsma: Mijnheer de Voorzitter. De afgelopen week heeft wethouder de heer 

Schutte in Kraggenburg uitleg gegeven over de vertraging van de woningbouw en toege-

geven dat een fout lag bij het gemeentebestuur, maar hij schoof de fout ook gedeeltelijk 

naar de provincie en bij de inwoners van Kraggenburg die gebruikmaken van hun demo-

cratisch recht om een zienswijze in te dienen. Dat vond ik niet sterk. 

Bij het vaststellen van een bestemmingsplan hoort inspraak en als het college met sterke 

voorstellen komt die juridisch gecontroleerd zijn, moet ze niet voor dergelijke inspraak 

weglopen. 

Onze vraag gaat over het feit dat de wethouder heeft aangegeven dat het college heeft 

besloten om een nieuw plan bij Kraggenburg te ontwikkelen. Een van de kenmerken van 

dat plan is, ik probeer de wethouder te citeren: het college zal geen bouwplannen maken 

in de buurt van bezwaarmakers om problemen te voorkomen. Als dit werkelijk de bedoe-

ling van het college is, dan is dat een bestuurlijke misser van formaat. Dat betekent dat 

het college de bezwaarmakers in de gemeente het gelijk aan hun zijde geeft en voortaan 

om de hete brij heen loopt in plaats van de weg van rechten en plichten die bij zienswij-

zen horen gewoon te bewandelen. Bezwaarmakers kunnen dan bepalen wat er gebeurt. 

Is dit werkelijk een collegebesluit en wat is de achtergrond van dit besluit? 

 

Wethouder de heer Schutte: Mijnheer de Voorzitter. Ik heb wat moeite met het beant-

woorden van een vraag die op deze manier is gesteld. Ik vind de vraag dusdanig sugges-

tief dat ik daarmee moeite heb. 

 

De heer Haagsma: Mag ik de heer Schutte vragen op welke manier de vraag suggestief 

is? Ik citeer wat u in Kraggenburg hebt gezegd. 

 

Wethouder de heer Schutte: U suggereert dat het college voor problemen met ruimtelij-

keordeningsprocedures wegloopt. 

Ik heb daar het volgende gezegd: we gaan zodanig een plan ontwikkelen dat we zo wei-

nig mogelijk bezwaren kunnen verwachten. Dat heeft met een aantal zaken te maken, 

bijvoorbeeld met de geluidscontour op de Zuiderringweg. Dat heb ik gezegd. Als u vindt 

dat ik de problemen moet opzoeken, we zijn met vier, vijf colleges in Kraggenburg bezig 

geweest, deze wethouder zoekt een weg om zo weinig mogelijk problemen te krijgen 

daar en anders doet hij het niet. Dat wil niet zeggen dat daar geen woningen komen, 

maar wij moeten faseren en dat kun je op een heel slimme manier doen. 
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De heer Haagsma: Ik heb het idee dat uw woorden nu anders klinken dan in Kraggen-

burg. Ik ben benieuwd naar hetgeen er uiteindelijk uitkomt. 

 

Wethouder de heer Schutte: Ik hoop dat ze niet anders klinken, maar dat u ze anders 

wilt uitleggen. 

 

De heer Haagsma: U hebt in Kraggenburg nagenoeg woordelijk gezegd dat het college 

geen bouwplannen zal maken in de buurt van. 

 

De voorzitter: We gaan het niet overdoen. Ik ga naar de vraag over de Ketelbrug. 

 

De heer Haagsma: Mijnheer de Voorzitter. De afgelopen dagen werden we weer met on-

ze neus op de feiten gedrukt. Onze gemeente is bij het minste of geringste en in dit ge-

val was het harde wind, moeilijk te bereiken en te verlaten. Rijkswaterstaat was niet in 

staat de vastgestelde planning door deze weersomstandigheden te halen. We kunnen al-

leen maar concluderen dat doordat ze de werkzaamheden niet binnen de vastgestelde 

termijn kon afwerken, alles vastliep en de frustraties liepen hoog op. Vooral om het rede-

lijk alternatief, bijvoorbeeld de ventweg, niet langer gebruikt mocht worden. 

Natuurlijk weten we dat het college niet verantwoordelijk is voor deze planning of voor 

het afsluiten van, maar burgers weten snel de weg te vinden naar raadsleden. Ik denk 

dat het goed is dat het college aangeeft op welke manier het zich hiermee eventueel 

heeft bemoeid. Ik vind ook dat het college moet proberen proactief met Rijkswaterstaat 

vooruit te kijken om ervoor te zorgen dat wanneer er weer onderhoud aan deze brug 

moet worden gepleegd, dit soort problemen niet opnieuw ontstaat. Daarop graag een re-

actie. 

 

De heer Veldkamp: Mijnheer de Voorzitter. We hebben allemaal kunnen merken hoeveel 

verkeer ’s morgens de polder uitgaat en er ’s avonds inkomt. De lange reistijden nemen 

met twee uur toe, als er wat gebeurt. We weten ook het college hierover niet gaat. We 

willen verzoeken bij Rijkswaterstaat erop aan te dringen dat in het vervolg en gezien het 

jaargetijde waarin we zitten, een minder kwetsbare onderhoudsmethode te gebruiken of 

te kiezen voor een ander tijdstip van uitvoering. Het duurt nu in plaats van een weekein-

de een week. En wilt u navraag doen bij Rijkswaterstaat, waarom na het uitstellen van 

de werkzaamheden aan de onderzijde de afzetting van de rijbanen is blijven bestaan, zo-

dat we een hele week last hebben van de afzetting die voor één weekeinde was bedoeld? 

Die had misschien een ander weekeinde kunnen worden teruggeplaatst. 

 

Wethouder de heer Voorberg: Mijnheer de Voorzitter. Wij zijn niet geïnformeerd, voor 

zover mij bekend, ik althans niet. Ik heb ook van de ambtelijke dienst niets gehoord over 

de uitvoering. Het uitstel heeft ons dus evenzeer verrast. Ik ga wel ervan uit dat Rijkswa-

terstaat als beheerder van de autosnelwegen probeert vanuit haar verantwoordelijkheid 

voor het doorgaande verkeer zo goed mogelijk te handelen. Ik ga ervan uit dat als men 

mogelijkheden had gezien om de afzettingen tussentijds weg te halen, men dit ook zou 

hebben gedaan. Ik weet het niet. Ik ga dus puur uit van de verantwoordelijkheid die de 

wegbeheerder daarvoor heeft. Ik wil wel toezeggen dat ik de vragen die hier zijn gesteld 

aan Rijkswaterstaat zal stellen en dat we zullen vragen om in het vervolg, gezien de ver-

keersintensiteit tijdens de spitsperiode, deze situatie niet te vaak krijgen. 

Ik ben het eens met de constatering van de raadsleden dat het heel jammer is dat dit 

heeft plaatsvonden. 

 

De voorzitter: Mag ik één opmerking maken? Ik heb er vandaag ook vijf kwartier over 

gedaan om van Lelystad hier te komen Ik wil wel vragen: laten we nu problemen waar-

over we echt niet gaan hier niet breed onderwerp van gesprek te maken. Het is niet zo 

dat Rijkswaterstaat het expres langer laat duren. Iedereen vindt dat vervelend, Rijkswa-

terstaat als eerste. Laten we proberen dit soort onderwerpen niet te veel op de agenda te 

zetten. 
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De heer Veldkamp: Mijnheer de Voorzitter. Het is mijn werk en ik weet er wel wat van 

af. 

 

De voorzitter: Doe er daar wat aan. 

 

Mevrouw Schrijver: Ik denk dat we blij mogen zijn dat we hier wonen. We hebben er nu 

één week in het jaar last van en normaal gesproken kunnen we altijd filevrij naar huis. 

 

De voorzitter: Mevrouw Schrijver, ik blijf bij u, want u hebt een vraag over het millen-

niumprobleem. 

 

Mevrouw Schrijver: Mijnheer de Voorzitter. We hebben een paar weken geleden een 

uitnodiging gehad voor een avond over het millenniumproject. Tot mijn teleurstelling wa-

ren er ontzettend weinig raadsleden. We hebben een goed avond gehad. 

Uit het gesprek bleek dat er wat tegenslag was bij de bouw van de school en dat op dit 

moment het dak niet kan worden gelegd. Wij denken met de projectcommissie dat het 

van groot belang is dat het geld dat nodig is voor het dak ter beschikking wordt gesteld, 

zodat het dak vóór het regenseizoen erop kan. Ik zou graag van u willen weten of dit 

wordt geregeld. 

 

De heer Blauw: Ik vind dat dit hier niet thuishoort. 

 

Wethouder de heer Voorberg: Mijnheer de Voorzitter. Er waren inderdaad weinig raad-

sleden en bij dit soort bijeenkomsten is de opkomst vaak laag. We proberen alles eraan 

te doen om die te vergroten. 

Binnen de kaders van het budget is het mogelijk het aanbrengen van het dak te betalen. 

Dat gaat ook gebeuren. 

 

De voorzitter: Dat waren de vragen. We gaan naar het eerste agendapunt. 

 

VIII. Agendapunten 

 

 1.  Masterplan Sportaccommodaties 

 

De heer Kalk: Mijnheer de Voorzitter. Uit het feit dat we in de commissie lang hebben 

gesproken over het masterplan kun je afleiden dat we het over een belangrijk plan heb-

ben. En dat is als je het masterplan bestudeert ook daadwerkelijk het geval. Neem alleen 

maar de hoeveelheid geld die we ervoor uittrekken. Een flinke investering van € 11 mil-

joen en dan heb ik het nog niet over de infrastructuur die ermee te maken heeft. Volgens 

het CDA leidt het tot een geweldige impuls voor de sport. Daarop hebben we allemaal 

lang gewacht. Er is een periode geweest, waarin de sport veel minder prioriteit kreeg. 

Daarom ook onze hartenkreet bij het ordedebatje, mei 2007 lag er een vlekkenplan en 

we zitten inmiddels al in 2009. We wachten dus met smart op tastbare resultaten in de 

sportwereld. Ik neem aan dat dit bij de verenigingen ook het geval is. 

Conclusie: wij zijn blij dat er nu een richtinggevend document ligt. Ik denk dat dit ook 

een belangrijk les uit de commissie was. Het plan is zorgvuldig in een aantal fasen ge-

knipt en vanavond moeten we een aantal richtinggevende uitgangspunten bediscussiëren 

en uiteindelijk vaststellen.  

Het CDA heeft ook een aantal kanttekeningen. Ik wil een aantal daarvan bij de collega-

raadsleden in beeld brengen. 

Ik zei net dat met de financiering een geweldig bedrag is gemoeid. Dit is tegelijkertijd 

ook een zorgpunt. We weten dat we met de crisis hebben te maken en dat we keuzes 

moeten maken. Je ziet ook dat er met name aan de inkomstenkant nog wat onzekerhe-

den zijn. We vragen dan ook aan het college voor de verdere uitwerking, als de concrete 

deelplannen bij ons komen: onderbouw ze met goede en duidelijke exploitatieplannen. 

Wees zorgvuldig en maak keuzes. 
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Dan de planning. We hebben inmiddels al twee jaar op dit plan gewacht. Als je in het 

masterplan kijkt voor de komende planning, dan is daarmee ook nog enige tijd gemoeid. 

Het valt ons op dat de planning vrij ruim is geformuleerd. Het college realiseert zich ken-

nelijk dat sommige processen moeilijk kunnen gaan, dat met de onderhandelingen met 

de verschillende clubs met ledenvergaderingen tijd kan zijn gemoeid. Het CDA wil aan-

dringen op snelheid en zorgvuldigheid. Er zijn ook signalen dat enige snelheid maken en 

tastbare resultaten behalen van belang zijn. 

Opvallend in dit masterplan is verder de discussie rondom het Bosbad. We hebben ver-

kend wat dat allemaal betekent voor de binnensport. Als je de verdubbeling van het Bos-

badhal realiseert, zie je in onze gemeente een sportcentrum neer, waar grootschalige 

sportevenementen kunnen plaatsvinden, waar 1000 mensen samen een sportevenement 

beleven. Dat kan een aanzienlijke verrijking van het verenigingsleven zijn. 

Dit sportcentrum heeft ook keerzijde. Dat is een politieke keuze en die heeft met de 

spreiding van de activiteiten te maken. Het minpunt is de spreiding, het pluspunt is dat 

we voor de binnensport een heel aantrekkelijke accommodatie krijgen, dat we met be-

trekking tot beheer en de horeca daar ook het een en ander zouden kunnen realiseren en 

daarnaast ligt ook het zwembad het Bosbad. Dit zit niet in het masterplan, maar het CDA 

kan zich voorstellen dat je wat synergie zou kunnen bereiken, waardoor je een win-

winsituatie krijgt, waarvan én het Bosbad profijt heeft én de sportwereld. Leeft die ge-

dachte ook bij het college? 

Verder hebben we gezien, als het gaat om concrete invullingen van de plannen, dat we 

dat nog op ons bordje krijgen. Hoe het er precies uitziet, ik noem de discussie bij de 

Meeuwen, daarover leeft nog verontrusting. U hebt een intentieverklaring van de korfbal-

vereniging,u hebt bijna een rode kaart van de Meeuwen gekregen. Dus er moet nog een 

flinke discussie plaatsvinden over hoe je uiteindelijk tot een invulling komt. Dat geeft ons 

als fractie toch enige zorgen en we vragen het college om daarmee in de onderhandelin-

gen zorgvuldig om te gaan en het gesprek met de verenigingen aan te gaan. 

Ik wil eindigen met een citaat uit het ons allen bekende sportjournaal. De heer Ger-

branda zegt daar: “Het masterplan is een uitgelezen kans om het sportpark Ervenbos om 

te vormen tot een voetbalsportpark met een uitstraling voor Noordoostpolder maar ook 

ver daarbuiten. Flevo Boys wil graag samen met Sportclub Emmeloord gesprekspartner 

zijn om het maximaal mogelijke te realiseren.” Daarbij hoort natuurlijk de kanttekening 

dat we ons nog moeten buigen over die open eindjes, denk onder andere aan de ver-

keerssituatie. Het CDA vindt het uitgangspunt over het verkeer en het proces dat daarbij 

wordt beschreven, interactief met alle belanghebbenden, een uitstekende uitgangssitua-

tie. 

 

Mevrouw Binksma: Mijnheer de Voorzitter. De VVD hecht veel belang aan goed onder-

houden en passend bij deze tijd, over de hele breedte, voorzieningen ten aanzien van 

sport en onderwijs. Vooral anno 2009, waarin sport en bewegingen een must zijn voor 

ieders gezondheid, dient dit op allerlei manieren ruimte te krijgen. Wat dat betreft zijn 

wij blij dat het Masterplan Sport er ligt. Daarover geen verschil van mening en daar kun-

nen we achter staan. Maar er moet eerst meer duidelijkheid en afstemming met de ver-

enigingen komen. De heer Kalk zegt dat we een uitgebreide commissievergadering heb-

ben gehad, maar ik vond het niet zo uitgebreid, want er waren vijf insprekers en de ver-

gadering heeft hooguit twee uur geduurd. Dat had dus wel wat uitgebreider gekund. 

 

De heer Kalk: Mijnheer de Voorzitter. Pleit mevrouw Binksma voor nog een extra com-

missievergadering? Dat lijkt me overdreven. Ik heb proberen uit te leggen in welke fase 

we zitten. Volgens mij onderscheidt de VVD die fasen niet voldoende. 

 

Mevrouw Binksma: Dat mag u denken, maar ik heb wel gehoord wat u hebt gezegd. Het 

is een ingewikkeld proces. Daarover zullen we allemaal wel eens zijn. Het heeft veel 

raakvlakken met veel inwoners van onze gemeente. Voor ons zijn nu te veel zaken niet 

helder en onzeker. Over en weer moet men eerst weten waaraan men toe is. Wat heeft 

de gemeente te bieden? Voor- en nadelen van een aantal scenario’s, daarna kan men pas 

verdere stappen zetten. Er is teveel ruis; juist omdat het zoveel inwoners raakt, moet het 
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heel zorgvuldig plaatsvinden. Ik zeg niet dat er niet over wordt gecommuniceerd of niet 

zorgvuldig wordt gedaan, maar we zijn nog niet ver genoeg om nu achter de uitgangs-

punten te kunnen gaan staan. Het college heeft daaraan zelf meegewerkt door verwar-

ring te zaaien. Zo blijkt uit brieven en inspraakreacties. 

Als ons wordt gevraagd een budget te geven om bepaalde stappen te zetten, zullen we 

daar op zich niet tegen zijn. 

 
De VVD heeft de grootste moeite met de keuze voor locaties binnensportaccommodaties 

die ook in de uitgangspunten zijn genoemd. Daarmee zijn we het niet eens. Het onder-

zoek dat door de Grontmij is uitgevoerd, heb ik nog eens goed nagelezen. U had ook 

kunnen kiezen voor scenario 4, waarin de sportzaak aan de Van Diggelenstraat wordt 

meegenomen. Het is voor de VVD dan ook onbegrijpelijk en niet aanvaardbaar dat de 

waarde van een raadsbreed genomen raadsbesluit, punt 3 op 21 februari 2008 op zo’n 

wijze wordt genegeerd. Ook in de notulen en argumenten voor dit besluit wordt de gym-

zaal aan de Van Diggelenstraat steeds genoemd. Wat onderdeel was van de onderhande-

ling tussen het onderwijs en de gemeente, wordt zomaar door dit onderzoek van tafel 

geveegd. Het is al zo dat er minder gymzalen hoeven te worden gebouwd. Dat is uit het 

onderzoek gebleken. Daarom begrijpt de VVD niet dat het college deze keuze heeft ge-

maakt. Kan het college deze keuze nog herzien? 

Ook de heer Jorna heeft in de commissie ingesproken met voldoende duidelijke argumen-

ten waarom een school voor voortgezet onderwijs een sportzaal nodig heeft. Andere 

scholen voor voortgezet onderwijs hebben er een en die worden ook voor andere doel-

einden gebruikt. We moeten daar bouwen waar hij het meest wordt gebruikt. Eigenlijk 

kan de VVD zich voorstellen dat ook andere fracties dat vinden. Wij willen het college 

vragen om dit te herzien of dat u zwart-op-wit wilt zetten dat u het budget dat uit het 

bouwfonds is gehaald, wilt reserveren voor een sportzaal aan de Van Diggelenstraat. 

 

De heer Kalk: Mijnheer de Voorzitter. Ik heb een vraag. Het rapport schetste inderdaad 

vier scenario’s. Ik gaf net al aan dat als je voor een ontwikkeling rondom de nieuwe 

sporthal kiest voor clustering, je een inbreuk maakt op het spreidingsprincipe. Mag ik af-

leiden uit het betoog van de VVD dat deze fractie optimaal wil inzetten op spreiding en 

tegen de ontwikkeling van de clustering is? Je moet een keuze maken. Of roept de VVD 

dat we iedereen moeten kunnen bedienen? Dan hebt u ook een probleem, want dan loopt 

u tegen de financiële randvoorwaarden aan. 

 

Mevrouw Binksma: Misschien kan de VVD aan het college vragen om daarmee ruimhar-

tig om te gaan. In die zin is het heel belangrijk voor een school voor voortgezet onder-

wijs, waar meerdere scholen in de buurt zijn. Nu is gekozen voor een MFA aan de Lijster-

besstraat, waar een gymzaal wordt afgebroken en waar eerst geen gymzaal zou komen. 

U kunt zeggen dat u voor een heel grote Bosbadhal bent. Dat heeft ook voor- en nade-

len. Ik zeg niet dat we daartegen zijn, maar je kunt ook zeggen dat die hal misschien iets 

kleiner moet worden. 

 

De heer Kalk: Het CDA wil het signaal geven dat dit richtinggevende uitgangspunt de 

moeite van het onderzoeken waard is. Ik constateer dat de VVD zegt: eerst zien wat het 

college wil. De VVD kiest niet en dan schep je voor jezelf een probleem. Als je alles wilt 

bedienen in de gemeente op de gebieden van onderwijs en sport, heb je een groot pro-

bleem. 

 

Mevrouw Binksma: Het CDA heeft toch ook ingestemd met het raadsbesluit van 21 fe-

bruari 2008? Hierin staat dat het budget wordt gereserveerd voor onderwijs in beweging 

voor een sportzaal aan de Van Diggelenstraat. Ook in de notulen zijn de argumenten van 

het college genoemd. 

 

De heer Kalk: In 2008 hebben we met de gegevens die er toen waren, die keuze ge-

maakt. Maar we kunnen onze ogen niet sluiten voor een nieuw rapport van de Grontmij 

dat ook een aantal nieuwe feiten geeft met betrekking tot de bevolkingsprognose van de 
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gemeente. We moeten met hulp van deze nieuwe gegevens een aantal keuzes maken. 

Daar staan we nu voor en het is jammer dat de VVD alle ballen in de lucht houdt. 

 

De heer Boundati: Mijnheer de Voorzitter. Ook onze fractie is verheugd dat na een lange 

tijd van voorbereidingen treffen nu eindelijk de eerste stappen worden gezet om te ko-

men tot een kwaliteitsimpuls voor zowel de binnensport als de buitensport. 

Inmiddels is wel gebleken dat het een complex en dynamisch plan is. Er blijkt heel wat 

ruis te zijn bij de betrokken partijen. Dat is wel logisch, want het is een veelomvattend 

plan. Gezien de fase waarin we ons nu bevinden, is het niet nodig dat er al overeen-

stemming is bereikt met de partijen, maar er zal zeker heel goed naar elkaar moeten 

worden geluisterd. Met betrekking tot de ontwikkelingen die er op dit moment zijn, wor-

den nog gesprekken gevoerd. We vragen de wethouder goed te kijken en te zoeken naar 

een passende oplossing waarmee het onderwijs goed uit de voeten kan. We zijn be-

nieuwd, als de plannen straks doorgaan aan de Van Diggelenstraat, of dit iets kan bete-

kenen voor het realiseren van een dubbele sporthal. 

Ten aanzien van Emmeloord-West moet er een zaaldeel bijkomen. Het lijkt me verstan-

dig dat hierbij de binnensport wordt betrokken om bepaalde zaken met elkaar te kunnen 

combineren. 

 

De heer Lammers: Mijnheer de Voorzitter. Ik heb een vraag aan de PvdA/GroenLinks. 

Hoe kijkt deze fractie tegen de vraag aan die de VVD aan het CDA heeft gesteld? Vorig 

jaar is een raadsbesluit genomen. Ik vind het van belang, als we hier een jaar geleden 

een raadsbesluit nemen en door een of ander Grontmijrapportje het anders gaat. Blijk-

baar is dat Grontmijrapport voor u maatgevend om raadsbesluiten zomaar naast je neer 

te leggen. 

 

De heer Torenbeek: Mijnheer Lammers, wilt u dat verkleinwoord onderbouwen? 

 

De heer Lammers: Het waren vijftien of zestien pagina's. Dat is blijkbaar voor het CDA 

en de PvdA/GroenLinks maatgevend om een raadsbesluit dat u in 2008 hebt genomen 

naast u neer te leggen. Wat vindt u daarvan? 

 

De heer Boundati: De heer Kalk heeft daarop antwoord gegeven en zo kijk ik ook er-

naar. Het besluit is in 2008 genomen op basis van onderwijs in beweging. Het afgelopen 

onderzoek is gebaseerd op de actualiteit en ook op de bijgestelde leerling- en bevol-

kingsprognose. 

 

De heer Lammers: We gaan straks een traject in, waarin de eerste steen niet direct zal 

worden gelegd. Er moet nog veel worden uitgekristalliseerd. Het kan toch niet zo zijn dat 

als we acht, negen maanden verder zijn en er weer iets verandert, zeker nu gezien het 

veld dat zich in Nederland afspiegelt, uw plannen weer worden bijgesteld? 

 

De heer Boundati: Wij stellen op dit moment de kaders voor. De wethouder gaat straks 

de onderhandelingsfase in met andere partijen. We geven de wethouder mee om zo veel 

mogelijk te luisteren. Het is jammer dat we niet kunnen citeren uit de commissieverga-

dering van 23 maart jl., maar die was zo verhelderend. 

 

De heer Lammers: Dat deel ik met u. 

 

Mevrouw Binksma: Mijnheer Boundati, zijn de leerlingenprognoses in een jaar tijd dan 

zo veranderd dat uw visie nu zo veranderd is? 

 

De heer Boundati: Dat heeft onderzoek uitgewezen. 

 

Mevrouw Van Elk: Mijnheer de Voorzitter. Ik wil het nog niet over mijn bijdrage hebben. 

Ik heb nog een vraag. Er wordt ons gevraagd in te stemmen met de uitgangspunten van 

het Masterplan Sportaccommodaties. Voordat wij ons standpunt duidelijk maken, hebben 
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we nog een vraag aan het college. De sportverenigingen staan positief tegenover het 

plan, maar… en mits… Er zijn nog veel wensen en voorwaarden. We hebben vaak te ho-

ren gekregen tijdens de commissievergadering dat nog veel moet worden onderhandeld 

en gepraat om alle betrokkenen op één lijn te krijgen. Daar komen we wel uit en meer 

van dergelijke uitdrukkingen. Wat gebeurt er, als men er niet uitkomt? 

 

De heer Simonse: Mijnheer de Voorzitter. Voor ons ligt het Masterplan Sport, waarover 

in de commissie al het nodige is gezegd. Inmiddels is er al weer heel wat gepasseerd. 

Het leek te zitten in de toegezegde zaal aan de Van Diggelenstraat voor de Bonifatius-

mavo, maar inmiddels is duidelijk geworden hoe de stand van zaken nu is. Een zeer te-

vreden Zuyderzee College, een minder tevreden Bonifatiusmavo. Wat zou het mooi zijn, 

als de Bonifatiusmavo ging denken in de lijn van het Zuyderzee College. Gymmen in een 

grote sporthal, waar ambities op sportgebied kunnen worden verwezenlijkt. En natuurlijk, 

we begrijpen de teleurstelling voor de Bonifatiusmavo. Het is dan ook wijs om het raads-

besluit van februari 2008 overeind te houden. Niemand van ons hoeft te menen dat te 

incorporeren in het huidige besluit, want we lijden niet aan geheugenverlies. En als er 

ontwikkelingen in het voortgezet onderwijs zijn die daarom vragen, komt er misschien 

toch nog een opening. 

Een voorlopig tevreden wethouder, een wethouder die in ieder geval steeds weer voor 

nieuwe zaken wordt geplaatst. Een fluctuerend dossier, ook dat dient te worden vermeld. 

Dit kan erop duiden dat het plan te vroeg het licht heeft gezien. Is het voldoende voldra-

gen en gedragen? 

De ChristenUnie/SGP, is die tevreden? Ik begin met de Bosbadhal. We hebben bedenkin-

gen gehad over de noodzaak van de verdubbeling, maar inmiddels lijkt zich af te tekenen 

dat het toch noodzakelijk is, want over de grootte ervan zullen we nog praten. Dat zal 

ook afhankelijk zijn van de ontwikkelingen bij de Bonifatiusmavo die momenteel nog 

goed te overzien zijn. Nog een open eind dus. Als het gaat om de plannen voor de bui-

tensport, denken we dat we de goede kant opgaan, maar ik ben voorzichtig, want er be-

reiken ons steeds meer geluiden dat de clubs en de gemeente nog niet op één lijn zitten. 

Er is ook hier nog een wereld te winnen. Ik noem alleen maar de situering van de hoc-

key- en korfbalvelden. Belangrijk vinden we dat in het vervolgtraject goed wordt nage-

dacht over welke stappen in welke volgorde nodig zijn om zo min mogelijk communica-

tiestoring te krijgen. Er is al te veel ruis rond het plan geweest. Draagvlak is en blijft 

noodzakelijk. Zorgvuldigheid is belangrijk. De heer Kamp had het over snelheid en zorg-

vuldigheid. Ik zou het willen omdraaien, zorgvuldigheid en snelheid. 

De infrastructuur, ook daarvoor moet groen licht worden gegeven. Ik kan u alvast mel-

den dat wij daarvoor heel duidelijke plannen hebben. U hoort vast nog van ons. 

En dan hebben we ook nog Emmeloord-West. Uit de commissie hebt u kunnen horen dat 

wij met een motie zouden komen, maar we willen de wethouder eerst vragen of hij de si-

tuatie in west eens goed in kaart wil brengen. Kijk nog eens goed naar de behoefte, 

vooral ook op langere termijn. Naar ons gevoel liggen er twee opties open, een zaal erbij 

tussen Reijdersant, Revelsant en Vogelsant of zo u wilt, tussen de scholen Triangel, 

Klimboom en Eben Haëzer, of een gymzaal bij voorkeur met extra voorzieningen voor de 

gymverenigingen op de plaats waar de Prins Willem-Alexanderhal straks wordt afgebro-

ken, vooral gevoed door de gedachte dat op korte termijn ook de zaal Skagerrak is afge-

schreven. 

 

De heer Kalk: Mijnheer de Voorzitter. Ik heb een vraag aan de heer Simonse over de in-

vulling van de gymzaal in Emmeloord-West. U noemt daar een aantal voorbeelden. Ook 

het CDA bereiken signalen dat er vanuit het onderwijs specifieke wensen zijn. Ik wil de 

Triangel noemen, de situatie met betrekking tot het speciaal onderwijs, wat ook een punt 

was in het rapport van de Grontmij. Ik vind en ik hoop dat u die mening deelt, dat we 

moeten kijken naar al die opties die in het onderwijsveld leven. Daarin passen ook de op-

ties die u noemt, maar ik vind dat het onderwijs zelf hier ook nadrukkelijk aan bod moet 

zijn. 

 

De heer Simonse: U bedoelt te zeggen én én. Ik deel uw mening. 
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De heer Lammers: Mijnheer de Voorzitter. Tijdens de verkiezingen hebben meerdere 

partijen aangegeven dat zij sport een warm hart toedragen. Ook Ons Noordoostpolder 

steunt de sportboulevard en het masterplan. Nu ligt er een prachtig Masterplan Sportac-

commodaties op hoofdlijnen. Deze heeft inderdaad richtinggevende uitgangspunten, een 

visiestellend document, kaderstellend. En in de basis is het ook een goed visiedocument. 

De noodzaak zullen we allemaal ook wel onderkennen. 

Dat neemt niet weg dat nauwkeurigheid en overleg met de partners belangrijke gege-

vens zijn om de realisatie hiervan te doen verkrijgen. Dat hebben we ook 25 maart jl. in 

het kabinet gezien. Zorg dat u met uw partners tot overeenstemming komt. Zorg dat u 

draagvlak krijgt voor uw plannen. 

Er is veel onrust geweest de afgelopen tijd bij dit college aangaande deze portefeuille. En 

alles is terug te voeren op de communicatie tussen het college en de partners. Nogmaals, 

succes hangt af van draagvlak bij de participanten, ook met de uitvoering van de door-

steek, waar ook de bevolking achter zal moeten staan. Soms moet water bij de wijn wor-

den gedaan, want dat is namelijk het resultaat van onderhandelen, in het zakenleven, bij 

de semioverheid en bij de overheid. 

Wat gaat in de ogen van ONS Noordoostpolder niet geheel naar wens? Dat is de commu-

nicatie. Daarover heeft de wethouder zijn mea culpa reeds uitgesproken. Dat is een sterk 

wapenfeit van deze wethouder. Ook laten zien waar het niet goed gaat en trachten zaken 

te verbeteren 

 

De heer Boundati: Over welke communicatie heeft u het precies? 

 

De heer Lammers: U kunt hierover net zo slecht spreken als ik erover kan spreken. 

 

De heer Boundati: Als u het heeft over de buitensportverenigingen en de wethouder, die 

vraag is in de commissie aan ze gesteld. Ze hebben allen geantwoord dat er voldoende is 

gecommuniceerd. Daarom vraag ik over welke communicatie u het hebt. 

 

De heer Lammers: Over de communicatie waarover ik hier nu niet kan spreken. Ik heb 

niet bepaald wat de status van die vergadering is geweest. Wij hebben ook tegen de 

wethouder gezegd, ja mits. Die mitspunten zijn tot op heden nog niet volledig ingevuld. 

Dat staat weliswaar in dit richtinggevende document met betrekking tot de besluitvor-

ming, maar het is wel een feit dat voor de toekomst het college de garantie aan mijn 

fractie zal moeten geven: wij gaan dat redden. Wij zorgen dat de ruis met de partners 

volledig is weggenomen. Is er een mogelijkheid dat het college dit middels een conve-

nant kan vastleggen, gemeenschappelijk met een persverklaring? Laat zien, wethouder, 

dat u draagvlak heeft gekregen en dat niet in de pers, in andere berichtgevingen continu 

ruis ontstaat, wie heeft er nu weer gelijk. 

 

De heer Kalk: Mijnheer de Voorzitter. Ik heb hierover een vraag. Dit is een interessant 

punt, want kennelijk overweegt ONS Noordoostpolder de plannen van het college nog 

meer ondersteuning te geven. Ik wil van de fractie weten wat u precies verstaat onder de 

ruis. Wees concreet en geef aan wat volgens u moet worden opgelost, waardoor ONS 

Noordoostpolder kan zeggen: dit zijn goede plannen. 

 

De heer Lammers: Ik vind dat moet worden geluisterd naar hetgeen de insprekers heb-

ben gezegd. Ik heb aan het begin van de vergadering bij de agendavaststelling een aan-

tal gremia genoemd die beduidend terughoudend zijn in het akkoord, althans, als ik hun 

informatie zelf lees, zie ik dat er nog niet op alle hoofdlijnen een akkoord is. Mijn verzoek 

is om een schitterend convenant te maken. Kom daarmee naar buiten in een persbericht. 

Dan weten we ook dat er volledig draagvlak is. 

 

De heer Kalk: Qua regelzucht lijkt me dat niet zo verstandig. Het college heeft zelf er-

voor gekozen intentieverklaringen te ondertekenen. Zou dat kunnen volstaan? 
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De heer Lammers: What is in a name, mijnheer Kalk? Ik zie heel graag dat de wethou-

der met de topmensen van de sport die hier als gesprekspartner aansluiten in gesprek is 

en dat zij hieraan hun volledige fiat geven. 

 

De heer Boundati: Mijnheer Lammers, dat wilt u toch, nadat de kaders zijn vastgesteld? 

 

De heer Lammers: Ik ben nog niet zover. Voorzitter, hoe moet u mijn fractie overtui-

gen? Door een toezegging te doen dat het eerder genomen raadsbesluit van 21 februari 

2008 invulling en gestalte gaat krijgen. Natuurlijk is er voortschrijdend inzicht en natuur-

lijk, mijnheer Kalk, moet je plannen soms aanpassen. Voor mijn fractie geldt, om dit bin-

nen een jaar op deze wijze om te gooien, waardoor er toch ruis ontstaat, wethouder zie 

een schone taak om dat weg te nemen en ik wil ook graag van het college weten of het 

raadsbesluit dat op 21 februari 2008 is genomen, kan worden gerespecteerd. 

Ik wil graag van het college horen of het met een convenant kan instemmen en daarmee 

naar buiten wil treden. 

 

Wethouder de heer Van der Est: Mijnheer de Voorzitter. Ik begin met de heer Kalk die 

de hele context weergeeft en het een belangrijk plan vindt. Ik heb aan de andere fracties 

ook kunnen merken dat zij het een belangrijk plan vinden, dat goed is voor onze inwo-

ners. Ik citeer mevrouw Geluk die zei: we zitten hier natuurlijk de goede zaken te doen 

voor onze eigen inwoners. Dat onderschrijf ik en ik ben blij dat u dat ook onderschrijft. 

Wij hebben natuurlijk in dit masterplan onze ambities en uitgangspunten willen vastleg-

gen met de kaders in onze binnenzak, met de sportverenigingen en het onderwijs. We 

hebben in dit masterplan een aantal problemen geschetst en we hebben ook de oplossin-

gen gegeven die het college ziet. Wij vragen u of u de uitgangspunten die we in het mas-

terplan hebben beschreven wilt onderschrijven. U hebt het allen over ruis, terecht. De 

communicatie komt van twee kanten. We hebben ook partners die communiceren en dat 

soms op momenten waarop ik het niet verwacht, maar ik heb er behoefte aan om die 

uitgangspunten te formaliseren om dan verder te kunnen gaan. 

Mevrouw Binksma zegt: het is nog niet concreet genoeg. Dat is de volgende fase. Samen 

met u wil ik graag die uitgangspunten en ambities vastleggen. Ik heb wat geld nodig om 

verder te kunnen gaan. Dat is wat ik u vraag. Als die richting is geformaliseerd, kan ik 

met concrete voorstellen komen. Als de heer Lammers vraagt: kunt u dit toezeggen, 

kunt u dat toezeggen en kunt u een convenant sluiten. Een convenant komt in mijn ogen 

op het moment dat ik met een concreet voorstel bij u kom. Als partners daartegen nee 

zeggen, gaat die concretisering niet door. Je moet dus draagvlak hebben voor die concre-

te plannen. Iemand zei dat er in het proces nog veel ruimte zit. Dat klopt. Ik moet steeds 

terug naar de raad en dus is er in het proces ruimte gecreëerd. Als ik bij u kom, krijgt u 

ook een concreet voorstel. Dit is wel gelukt en dat is niet gelukt. 

 

De heer Lammers: Wat u zegt, is een belangrijk punt, maar wij hebben geen inzicht. 

Stel nu dat de betreffende partners teruggaan naar hun vereniging en naar hun bestuur 

en zeggen: we kunnen hiervoor geen draagvlak creëren, dan hebben we een majeur pro-

bleem. 

 

Wethouder de heer Van der Est: Dat klopt, of die vereniging. Mevrouw Van Elk zei, als 

de verenigingen nu nee zeggen tegen de onderhandelingen die op dit moment ook de 

ruis veroorzaken, dan hebben we natuurlijk een terugvaloptie, waarvoor het college ove-

rigens niet kiest. Die terugvaloptie is alles te laten zoals het is. Sportclub Emmeloord la-

ten we op haar voetbalcomplex, maar die zes velden hebben ze niet nodig en dus gaan 

we met drie velden iets anders doen. We geven de Meeuwen een kunstgrasveld en dan 

kan deze vereniging niet meer groeien. We gaan de nood bij Flevo Boys opheffen door 

daar nog één kunstgrasveld neer te leggen. Dat is de nuloptie. Daarvoor kunnen we ook 

kiezen. Daarvoor kiezen we echter niet. We hebben een bepaalde ambitie, om daar kwa-

liteit toe te voegen, om de sportnota waartegen u ook ja hebt gezegd, namelijk multi-

functioneel gebruik van sportvelden, te realiseren. 
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U hebt gelijk, als u zegt dat we een probleem hebben, als die concretisering niet lukt. 

Dan moeten we dat niet onder stoelen of banken schuiven. Dan kom ik daar ook mee. 

Wij zijn er niet uit met die sportvereniging, we zijn er wel uit met die sportvereniging. 

Dat is de concretisering waarop u zit te wachten en waarvan de buitensportverenigingen 

zeggen: daar komen we met elkaar wel uit. U hebt meerdere malen van diezelfde sport-

verenigingen en van de voetbalclubs gehoord dat het constructieve gesprekken zijn. Ik 

moet u daarbij wel zeggen dat de financiële kaders daarbij natuurlijk een belangrijke rol 

spelen. Daarover heeft de heer Kalk iets gezegd. Onze polsstok gaat niet tot aan de wol-

ken. Daarover moet ook een deal zijn. Dit is het geld dat we hebben, dit kunnen we in-

zetten en waar gaan we het inzetten. Het kan zijn dat het bij de ene vereniging een klein 

polsstokje is en bij de andere een heel lange. Dat is een kwestie van goed naar elkaar 

luisteren, elkaar serieus nemen en proberen met elkaar tot een oplossing komen. 

Waar iedereen het meeste over zegt, dat begrijp ik, maar ik vind het voor het masterplan 

jammer, want het is een heel breed plan, waarin binnensport, buitensport en infrastruc-

tuur een plaats hebben gekregen. Ik begrijp dat de Van Diggelenstraat en de afspraken 

die daarover ooit zijn gemaakt, een heet hangijzer zijn. De heer Lammers vraagt om het 

besluit van 2008 te respecteren. Ik geloof dat ik dit kan toezeggen. Ik heb met de dage-

lijks bestuurders van de besturenfusie Zuyderzee College en Bonifatiusmavo rond de tafel 

gezeten. Ik heb daarnaast een bevestiging gekregen van de Raad van Toezicht van deze 

twee scholen dat die zich conformeert aan standpunt om in eerste instantie een nieuwe 

gymzaal voor het voortgezet onderwijs te realiseren bij de uitbreiding van de Bosbadhal. 

De heer Kalk heeft dat keurig gezegd. Daar voegen we kwaliteit toe, als we daar zalen 

realiseren en dan maken we een robuust sportcomplex. Dat is er ook synergie naar het 

zwembadcomplex, waarmee we toch ook de nodige problemen hebben. Ik denk dat we 

dan een aanwinst hebben op sportgebied binnen onze gemeente en dat het ook een uit-

straling heeft naar buiten onze gemeente. De Raad van Toezicht conformeert zich in eer-

ste instantie aan de uitbreiding van de Bosbadhal. Ik heb tegen de twee dagelijks be-

stuurders gezegd: u bent een school waar sporters (regionaal en NOC*NSF) op een be-

paalde wijze les kunnen krijgen, zodat ze meer trainingsuren kunnen maken. Ze willen 

sportklassen formeren, ze willen bovenformatief sport aanbieden. Waar kun je dat nu be-

ter dan in zo’n prachtige outillage dan die we daar willen realiseren? Dat onderkennen ze 

ook wel. 

 

De heer Lammers: Deze mededeling is dus vers van de pers. Dat betekent dat het be-

toog van de inspreker van twee weken geleden, de heer Jorna, dat toen nog contrair was 

aan de uitspraak die u nu doet, dus eigenlijk daarmee van tafel is. 

 

Wethouder de heer Van der Est: Ja, ik had de zin nog niet afgemaakt. De dagelijks be-

stuurders gaan akkoord met het voorlopig niet realiseren van de gymzaal aan de Van 

Diggelenstraat. De Raad van Toezicht is daarmee op een bepaalde manier omgegaan en 

wij kunnen ons prima vinden in de opstelling van de Raad van Toezicht. Die zegt: op 

termijn willen wij wel een gymzaal realiseren. Prima. Wij hebben ook niet gezegd en dat 

bent u ook nergens tegengekomen, dat het besluit van 2008 weg is. De reserves laten 

we daar staan, de gelden zijn er dus. In mijn optiek is het op dit moment niet nodig om 

in het masterplan wijzigingen aan te brengen, temeer omdat wij ook voor Emmeloord-

West heel driftig zullen nadenken over welke zaaldelen daar exact nodig zijn. Hetzelfde 

geldt voor Van Diggelenstraat, Bonifatiusmavo. Dat is een combinatie. Het kan zo zijn 

dat in de Bosbadhal vijf of zes zaaldelen worden gerealiseerd. In de oude Bosbadhal zijn 

twee zaaldelen. Misschien kunnen we nog een zaaldeel toevoegen aan de eerste Bosbad-

hal. Dat zijn allemaal gegevens die we nog moeten onderzoeken. Het kan zijn dat wij 

moeten besluiten om maar vijf zaaldelen in de twee Bosbadhallen te realiseren door an-

dere ontwikkelingen binnen het onderwijs. Ik noem er één. Een locatie voor de Optimist, 

cluster 4-school, is nog niet bekend, maar die neemt gymuren van de gemeente af. 

Wanneer we die ergens anders een plek geven, betekent dat iets voor de gymuren. Dan 

krijgen we waarschijnlijk in het Skagerrak of de Zeevaarder hiaten in de gymuren, terwijl 

ze ergens anders gymuren willen opsouperen. 
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De heer Kalk: Ik begrijp dat de wethouder en het college enthousiast zijn. U geeft in fei-

te aan dat het een dynamisch dossier is. Er zijn kennelijk ook nieuwe ontwikkelingen. Ik 

had het netter gevonden, als we deze informatie aan het begin van het debat hadden ge-

kregen. Dan hadden wij daarover in onze eerste termijn van gedachten kunnen wisselen. 

Dat vind ik iets eleganter. 

 

Wethouder de heer Van der Est: Mijnheer Kalk, ik geef een voorbeeld. Wij zijn op zoek 

naar een locatie voor de cluster 4-school. Ik weet die locatie nog niet. Ik geef aan hoe 

dynamisch het proces is en hoe de gegevens waarop je iets zou moeten neerzetten, ver-

anderen. De heer Simonse zegt: denk eens aan Emmeloord-West en zo kwam ik erop. 

Doe dat bij die drie scholen of zet een sportzaal neer op de plek van de verdwenen Prins 

Willem-Alexanderhal. Dat hebben we ook in het masterplan gezegd, dat zijn voor ons 

onderzoeksopdrachten en wij komen naar u toe, als we die opdracht hebben vervuld en 

weten waarover we het hebben. 

 

Mevrouw Van Elk: Mijnheer de Voorzitter. Mag ik even interrumperen? Als er nog zoveel 

openligt en met name hoeveel zalen al dan niet bij de Bosbadhal moeten worden ge-

bouwd, waarom moeten wij dan besluiten over een verdubbeling van de Bosbadhal? Dat 

staat toch letterlijk in de stukken. 

 

Wethouder de heer Van der Est: Er is altijd sprake van een verdubbeling en nu gaat het 

om vijf of zes zaaldelen, maximaal zes. 

 

Mevrouw Binksma: Het college heeft op vragen van mevrouw Van Elk duidelijk aange-

geven dat de gymzaal aan de Van Diggelenstraat komt te vervallen. Wat is het nu pre-

cies? Komt hij er nu of niet? 

 

Wethouder de heer Van der Est: Mevrouw Binksma, het dagelijks bestuur bij monde van 

twee bestuurders en de Raad van Toezicht hebben zich geconformeerd aan de oplossing 

die we met elkaar hebben besproken. Dat betekent dat op termijn de gymzaal aan de 

Van Diggelenstraat een feit zal zijn, maar dat we daarmee nog niet starten. Wij starten 

met de Bosbadhal. 

 

Mevrouw Binksma: Welke termijn? 

 

Wethouder de heer Van der Est: Geen idee. 

 

De voorzitter: U werd geïnterrumpeerd, toen u sprak over het zaaldeel in Emmeloord-

West. Hebt u daarover gezegd wat u wilde zeggen? 

 

Wethouder de heer Van der Est: Ik wacht de tweede termijn af of ik alle vragen heb be-

antwoord of aandacht eraan heb besteed. 

 

De voorzitter: De beantwoording van het college is ten einde. De raad is weer aan zet 

met de kennis van de antwoorden van de wethouder. Het is een complex onderwerp. We 

zijn het over een aantal zaken niet eens en over een aantal zaken wel eens. Als een frac-

tie het woord neemt, wilt u dan zeggen met welk beslispunt u het eens bent? Dan kun-

nen we dat afvinken. Dan blijft over, waarover we van mening verschillen. Dat is goed 

voor de duidelijkheid van het vervolg. 

 

De heer Kalk: Mijnheer de Voorzitter. Ik dank het college voor de beantwoording van de 

vragen. Wij hebben antwoord op alle vragen gekregen. Ik wil de tweede termijn benutten 

om het belang van het draagvlak te onderstrepen. In deze fase is vooral gemerkt, dat je 

optimaal moet communiceren en we geven het signaal af dat dit vooral richting het on-

derwijs voor het vervolg nadrukkelijk zal moeten gebeuren. Ook kijkend naar de uit-

gangspunten die er nu ter invulling liggen en dan gaat het om de gymzalen maar ook om 

het gebruik van sportaccommodaties. 
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Ik wil richting ONS Noordoostpolder, want die het heeft het vrij fel aangezet, het volgen-

de nog opmerken. U hebt de ruis concreet gemaakt door te zeggen dat goed naar alle in-

sprekers moet worden geluisterd. Ik vind dat u zichzelf een kans ontneemt. Wij zitten op 

dit moment in de fase om juist richting te geven en het college voor de komende onder-

handelingen die richting te duiden. En ik vind dat u zich daarin iets onderscheidt van het 

CDA en anderen, u blijft in kringetjes ronddraaien. U kiest niet en dat doen wij wel, want 

wij geven met deze uitgangspunten een bepaalde richting aan. 

 

Mevrouw Binksma: Mijnheer de Voorzitter. Veel vragen zijn beantwoord, maar voor de 

VVD is het nog niet volledig duidelijk of misschien willen we het niet zien. Ik heb ook ge-

vraagd of het college wil overwegen om naar een ander scenario te kijken vanuit dat on-

derzoek en daarover heeft de wethouder niets gezegd. 

We blijven met de vraag zitten: als je een raadsvoorstel aanneemt, je moet ook doen 

wat je belooft. We zouden graag dat zwart-op-wit komt te staan dat het budget dat toen 

uit het bouwbudget van de Bonifatiusmavo is gehaald, gereserveerd blijft voor die gym-

zaal. 

 

Mevrouw Schrijver: Mevrouw Binksma, volgens mij heb ik de wethouder dit horen zeg-

gen. 

 

Mevrouw Binksma: Het is nu eenmaal zo dat in een jaar tijd veel kan veranderen. Ik wil 

die garantie. 

 

Mevrouw Schrijver: In 2008 hadden we ook nog geen kredietcrisis. 

 

Mevrouw Binksma: Dat heeft er niets mee te maken, want zelfs de VVD heeft er meer 

geld voor over om die sportzaal te bouwen. Daar gaat het niet om. 

 

Mevrouw Schrijver: Ik geef aan wat er in een jaar kan veranderen. 

 

Mevrouw Binksma: Dat is de eerste vraag. 

Wij moeten kijken of we kunnen instemmen met de uitgangspunten. Daarmee zijn we 

nog niet klaar in die zin dat we dan even willen schorsen. 

 

De voorzitter: Ik bedoelde het volgende. Het voorstel bestaat uit een aantal onderdelen. 

Het gaat in feite over concentratie en kwaliteitverbetering voor de binnen- en bui-

tensportaccommodaties. Bij de gevraagde beslispunten zit de herschikking bij de bui-

tensportaccommodaties, komen tot één voetbalcomplex en tot één multifunctioneel hoc-

key- en korfbalcomplex. Kunt u zeggen of u die deelt of niet? 

 

Mevrouw Binksma: Daarover wil ik graag nog even met mijn fractie overleggen. 

 

De voorzitter: Dan maken we eerst het rondje af, want dan kunnen we dat erin betrek-

ken. 

 

De heer Boundati: Mijnheer de Voorzitter. Voor mijn fractie is het belangrijk dat er basis 

ligt, zoals die nu voorligt. Wij hebben geen bezwaren. 

 

Mevrouw Van Elk: Mijnheer de Voorzitter. Wij hadden graag bij punt 1a en 1b dat er iets 

concreets op papier komt te staan, dat alles afhankelijk is van het jawoord van de ver-

enigingen. Dat heeft de wethouder toegezegd en nu kan het wat ons betreft min of meer 

ermee door. 

Aan punt 2 hadden we graag een punt d toegevoegd gezien, de bouw van de gymzaal 

aan de Van Diggelenstraat. Dat willen we ook graag zwart-op-wit zien. 

Over punt 3, de infrastructuur van het Emmelerbos, hebben we voldoende eigen ideeën, 

maar dat komt in de verdere uitvoering. 
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De heer Simonse: Mijnheer de Voorzitter. Het gaat natuurlijk om de gevraagde beslis-

punten. De vragen zijn beantwoord, de open einden niet, maar dat kan niet. Het kader 

ligt er, de precisering volgt, wij gaan akkoord. 

 

De heer Lammers: Mijnheer de Voorzitter. Ik wil de heer Kalk nog even van repliek die-

nen. Wij hebben een visie als fractie. Eerst de piketpalen slaan en dan onderhandelen. 

Dat is wat nu gebeurt en wij zeggen: eerst onderhandelen en dan de piketpalen slaan. 

Het is een andere benadering. 

 

De heer Kalk: Eerst de vloer leggen en dan kijken waar die hoort. 

 

De heer Lammers: Mijn fractie deelt hetgeen de Politieke Unie zegt. Wij zien graag in dit 

masterplan de bevestiging dat de Van Diggelenstraat wordt gehandhaafd als optie voor 

de sporthal. Als dat een probleem is, hoor ik dat graag van het college. Dan maakt het in 

ieder geval deel uit van dit masterplan. 

 

De voorzitter: U bent het eens met hetgeen u niet noemt? 

 

De heer Lammers: Daarmee ben ik het eens. 

 

De heer Kalk: Mijnheer de Voorzitter. Ik zit toch even met een punt, ook in reactie rich-

ting ONS Noordoostpolder. De Van Diggelenstraat komt hier nu aan de orde. Het college 

geeft daarover informatie en u valt terug op de oude situatie, terwijl u hier te horen 

krijgt hoe de scholen erin zitten en hoe het verdere traject loopt en hoe het college 

daarmee aan de slag gaat. Is het dan niet wat gek dat u compleet terugvalt? U lijkt wel 

doof wat dat betreft. 

 

De heer Lammers: Ik zou bijna zeggen, dat is ook voortschrijdend inzicht, mijnheer 

Kalk. Ik wil dat graag bevestigend zien. Dat lijkt me ook geen probleem, want de wet-

houder heeft een toezegging gedaan. Dan is het toch prima? Zet het in het masterplan. 

 

De voorzitter: Ik heb de heer Van der Est iets anders horen zeggen, maar misschien 

kan hij het zelf toelichten. 

 

Wethouder de heer Van der Est: Ik wil het preciseren, als de heer Lammers en de da-

mes Van Elk en Binksma het niet helemaal juist hebben gehoord. Ik heb gezegd dat ik 

overeenstemming heb met de Raad van Toezicht en de twee dagelijks bestuurders. Het 

besluit dat u in 2008 hebt genomen, was in het kader van onderwijshuisvesting, onder-

wijs in beweging heette dat. Je zou je kunnen voorstellen dat de gymzaal aan de Van 

Diggelenstraat weer terugkomt. Dat heb ik volgens mij in de commissie ook zo gezegd. 

In het programmaoverzicht van 2009-2010, wanneer er meerdere ontwikkelingen zijn, 

dan zou je kunnen zeggen: we gaan aan de Van Diggelenstraat een gymzaal bouwen. 

Dan is het een integraal onderdeel van het programma voor onderwijshuisvesting, 2009, 

2010, 2011, dat kan ik niet precies zeggen. Dat is de manier waarop je de zaken van el-

kaar moet loskoppelen. Wij komen niet aan het besluit dat u in 2008 hebt genomen. Dus 

het zit in onderwijshuisvesting. Het komt eruit op het moment dat het nodig is. 

 

De voorzitter: Hebt u nog steeds behoefte aan schorsing? Ja? Dan schors ik de vergade-

ring en gaan we om 21.30 uur verder. 

 

De heer Wassink: Mag ik één opmerking maken? Er is gemopper geweest op onderde-

len. Ik verwacht van die partijen dat ze met concrete voorstellen komen, waarover we 

het straks kunnen hebben, niet alleen mopperen en afwijzen. Laat ze met concrete voor-

stellen komen en anders gewoon stemmen. 

 

De voorzitter: Ik schors de vergadering. 
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Schorsing 

 

De voorzitter: Ik heropen de vergadering. Alle fracties hebben in tweede instantie gere-

ageerd. De VVD had behoefte aan overleg en ik geef mevrouw Binksma het woord. 

 

Mevrouw Binksma: Mijnheer de Voorzitter. Wij hebben nog even overleg gehad in de 

fractie. U vraagt ons te kijken naar de beslispunten. Het is wel duidelijk wat ons heikele 

punt was. Wij willen graag van de wethouder duidelijk hebben dat het geld voor de gym-

zaal aan de Van Diggelenstraat is geoormerkt en dat u daarover op korte termijn duide-

lijkheid geeft, gerelateerd aan het voorstel van de Raad van Bestuur van de samenwer-

kingsgroep, dat we kunnen starten met de bouw van een gymzaal op die locatie. Wilt u 

dat nog even aangeven? Wij willen ook graag betrouwbaar overkomen in die zin dat het 

niet nog een keer weer verandert. 

Voor de uitgangspunten wil ik nog even zeggen dat we de denkrichting in grote lijnen po-

sitief benaderen. We weten dat er nog veel overleg moet plaatsvinden en dat er nog veel 

water door de Rijn moet. We delen de richting die we kiezen en de ambities die het colle-

ge heeft, maar we zouden graag bij beslispunt 2, uitbreiding en vervanging binnensport-

accommodatie, de bouw van de gymzaal aan de Van Diggelenstraat erbij hebben. We 

vinden dat het noodzakelijk is dat daar een gymlokaal komt. Graag antwoord op mijn 

vraag. 

 

Mevrouw Van Elk: Mijnheer de Voorzitter. Het college heeft duidelijk aangegeven dat het 

jawoord van de verenigingen bepalend is voor de verdere gang van zaken. Wij wensen 

het college succes bij de gesprekken. En ten aanzien van de gymzaal aan de Van Digge-

lenstraat zegt u toe dat het geld gereserveerd blijft en dat de zaal zo spoedig mogelijk 

zal worden gerealiseerd, als de leerlingenaantallen dat vereisen. Op die manier kunnen 

wij instemmen met het voorstel. 

 

De heer Lammers: Mijnheer de Voorzitter. De laatste opmerking van de Politieke Unie is 

natuurlijk een opmerking die houtsnijdt. Dat is belangrijk. Dan is dat gat ook gedicht wat 

ons betreft. 

Wij hechten wel veel waarde aan geen ruis meer in de toekomst. Dat heeft de wethouder 

ook toegezegd. Graag dat bekrachtigen via een intentieverklaring of een convenant met 

de partners. 

 

Wethouder de heer Van der Est: Mijnheer de Voorzitter. Geoormerkt, ja. Ik vond de 

formulering van mevrouw Van Elk een heel goede formulering. Dat zeg ik. Het staat nog 

niet in de agenda, maar we hebben wel afgesproken dat we binnenkort met de dagelijks 

bestuurders van de twee scholen weer om de tafel zitten. Als mevrouw Binksma van mij 

verwacht dat ik direct start met de bouw: dat kunt u niet van mij verwachten. Dat niet. 

Dat heeft te maken met de zinsnede die mevrouw Van Elk eraan toevoegt. Daarmee zult 

u tevreden moeten zijn, want dat is de lijn die wij hebben gekozen. 

 

De voorzitter: Dit is een mooi moment om te constateren dat het voorstel unaniem is 

aangenomen. Voor de duidelijkheid wil ik zeggen: u hebt hiermee de randvoorwaarden 

en uitgangspunten vastgesteld, waarmee het college op pad gaat. Dat komt in uitwer-

kingsvoorstellen terug. Wat dat betreft is het kaderstellend. Het is geen spoorboekje, 

waarin u vertrek- en aankomsttijden van de trein kunt opzoeken. Het college gaat hier-

mee op stap en probeert het in deze zin te volbrengen. 

 

De heer Wassink: Mijnheer de Voorzitter. Ik wil de conclusie trekken dat al het gepraat 

dat we hier hebben gedaan en ook het negatieve dat we hebben gedaan nul komma nul 

voorstel heeft opgeleverd. De informatie die nu boven water is, was al boven water. De 

zaken die u wilde veranderen, daarvoor zijn geen voorstellen gekomen. Ik vind dit wel 

heel mager. Ik wens de heer Van der Est heel veel succes met het traject dat hij nu moet 

gaan lopen. Ik wil vooral de positieve kant benadrukken. 
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De heer Blauw: Een opmerking ter interruptie. Het was ons tot vanavond niet bekend 

dat er overeenstemming was met de Raad van Toezicht en het bestuur van de beide 

scholen. Die informatie kregen we vanavond en hadden we niet eerder. Als we die wel 

eerder hadden gehad, hadden we een andere discussie gehad. 

 

De voorzitter: Het glas is halfvol. Als we zeggen dat het een majeur onderwerp is, is het 

belangrijk om raadsbreed de uitgangspunten vast te stellen. Er is een mooie doorstart 

voor de volgende fase. 

 

Zonder hoofdelijke stemming besluit de gemeenteraad overeenkomstig het voorstel. 

 

2. Kredietvoorstel Wellerwaard 

 

De voorzitter: Ik denk dat mevrouw Geluk als eerste een ordevoorstel wil doen. 

 

Mevrouw Geluk: Mijnheer de Voorzitter. Ik wil voorstellen om dit agendapunt terug te 

nemen, aan te houden, breder te onderbouwen dan wat we nu hebben, met een nieuw 

voorstel te komen en in dat nieuwe of gewijzigde voorstel ook de geplande Woonvisie 

mee te nemen en de herziene plannen voor Emmelhage en mogelijk nog meer. 

Voorzitter, als u dat goedvindt, wil ik dit onderbouwen en motiveren, maar dit is de 

hoofdlijn. 

 

De voorzitter: Ik begrijp wat u zegt. U zegt: er is een aantal ontwikkelingen en onze 

fractie vindt dat je op dit moment geen besluit moet nemen, omdat je dan vooruitloopt 

op een aantal andere ontwikkelingen die u erbij wilt betrekken. 

 

Mevrouw Geluk: Precies. We nemen binnenkort een aantal standpunten in met betrek-

king tot Emmelhage, de Woonvisie, hoofdlijnen rondom de structuurvisie, het plan van 

aanpak ten aanzien van de bestemmingsplannen speelt ook mee. Dit zijn zaken die te 

maken hebben met dit voorstel en we krijgen de Woonvisie waarschijnlijk op korte ter-

mijn voor ons. Als we dat erin kunnen meenemen, hebben we een logische volgorde. Ik 

weet niet wat de andere fracties en het college hiervan vinden. 

 

De voorzitter: Ik vraag niet aan het college wat het ervan vindt. Het college heeft het 

op de agenda gezet en zal vast vinden dat het door moet. Ik vraag de andere fracties: 

wie heeft behoefte om het voorstel van de VVD te steunen? 

 

De heer Haagsma: Mijnheer de Voorzitter. Ik wil wel een paar woorden eraan wijden. Ik 

zou graag eerst de discussie willen voeren en bij de besluitvormende ronde kijken waar 

we staan. 

 

De heer Hermus: Mijnheer de Voorzitter. Ik wil de VVD hierover en vraag stellen. Ze wil 

dit, maar wat zijn de echte overwegingen? Als je dit een of twee maanden uitstelt, zet je 

het stil. 

 

De voorzitter: Ik stel voor mevrouw Geluk als eerste het woord te geven. Dan kan ze 

haar argumenten uiteenzetten. Dan is het voorstel op tafel met de besluitvorming, zoals 

het college heeft voorgesteld. 

 

Mevrouw Geluk: Mijnheer de Voorzitter. Dan duurt het iets langer en misschien bereiken 

we niet wat we willen. We zien het wel aan het eind van de avond. 

Op de vraag naar de afgesproken kaders heb ik geen antwoord gekregen. Wel een heel 

helder inzicht hoe de oorspronkelijke plannen tot op het bot zijn uitgekleed. Om de on-

derbouwing van de rechtvaardiging van de voorgestelde nieuwe woonwijk heb ik geen 

antwoord gekregen ondanks de toezegging. Op de vraag om inzicht te krijgen op tot nu 

toe geregistreerde bedragen hebben we vanmiddag een antwoord gekregen. Maar op de 

eerste vraag kwam dus geen antwoord en geen antwoord is dus ook een antwoord. Kort 
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en zakelijk besturen was mogelijk geweest, wanneer we concreet hadden kunnen kijken 

naar de destijds gemaakte afspraken. En als het college zich daaraan had gehouden, 

hadden wij niet anders gekund dan daarmee instemmen. In plaats van recreatie voor de 

eigen inwoners bijvoorbeeld, wat één van de kaders was, komt het college met het voor-

stel voor weer een nieuwe woonwijk bij Emmeloord. Een andere afspraak met de raad 

was dat na Emmelhage de dorpen een extra impuls zouden krijgen. 

We hebben om te besluiten voor deze nieuwe woonwijk in de Wellerwaard geen Woonvi-

sie ter ondersteuning, terwijl we die binnenkort zullen bespreken. We hebben ook nog 

geen structuurvisie, alleen een voorstel waaruit blijkt dat de Wind Groep toch de krenten 

uit de pap mag halen. Niets is nog zeker en van de overeenkomst met de Wind Groep is 

nog maar de vraag in hoeverre die nog geldig is. Zijn we daaraan nog gebonden of heb-

ben we onze handen al vrij om een andere partner te kiezen? Is de overeenkomst nog 

wel zo zeker en is in die overeenkomst wel zeker dat de te maken kosten worden ver-

goed? 

Het idee dat de golfbaan mogelijkheden heeft om uit te groeien tot een volwaardige 

baan, wordt tegengesproken door een groep actieve vrijwilligers. Is er met hen overleg 

over dit voorstel geweest? Kan het allemaal nog plaatsvinden, wanneer we dit voorstel 

aannemen? Waar en hoe kan de golfclub uitgroeien tot een volwaardige baan? Is dit uw 

keuze of is het een keuze die in overeenstemming is bereikt? 

Ook de golfbaan heeft economische dragers nodig voor de financiering van de uitbrei-

ding. Welke economische dragers ziet de gemeente voor de golfbaan bij een uitbreiding, 

als woningbouw als gevolg van de plannen waarover we nu praten niet meer mogelijk is? 

Het voorstel van de VVD om een golfrésidence in te richten, vond het college niet eens 

de moeite van het overwegen waard. We hadden erbij gedacht om een contingent wo-

ningen van Emmelhage hiernaar over te hevelen. U gaat nog steeds voor uitbreiding en 

realisatie van Emmelhage. 

We blijven erbij dat het voorstel van de VVD meer mogelijkheden biedt en eenvoudiger 

te realiseren is dan uw voorstel en dan zouden we wel een volwaardige golfbaan hebben. 

Beter ten halve gekeerd dan ten hele gedwaald. 

Nogmaals, neem het voorstel terug en laten we kijken naar een bredere onderbouwing, 

waarbij we ook de Woonvisie en de plannen voor Emmelhage kunnen betrekken. 

 

De heer Hermus: Mag ik mevrouw Geluk iets vragen? 

 

De heer Haagsma: Mijnheer de Voorzitter. Mag ik eerst in de ordeprocedure iets vragen 

aan ons allemaal? Ik verbaas me steeds erover dat terwijl we hebben afgesproken om in 

eerste termijn vragen te stellen die we nodig hebben om in tweede termijn in debat te 

komen, we in eerste termijn al onze pijlen afschieten. Zo krijgen we twee heel troebele 

discussierondes: een eerste termijn met antwoorden van het college en een tweede ter-

mijn, waarin we nog maar eens herhalen wat we hebben gezegd, omdat we niets nieuws 

te zeggen hebben. Dat maakt het niet duidelijker. Mag ik vragen of we in eerste termijn 

alleen vragen stellen en in tweede termijn het debat met elkaar aangaan? 

 

De heer Hermus: Mijnheer de Voorzitter. De VVD geeft nu aan dat ze tegenover de ont-

wikkeling van de Wellerwaard niet meer zo negatief staat als in de commissie, alleen dat 

ze van de Wind Groep af wil. 

 

De heer Veldkamp: Dat hoort in de tweede termijn. 

 

De heer Hermus: Ik vraag om een uitleg over deze wending ten opzichte van de com-

missievergadering. 

 

Mevrouw Geluk: Ik zal het beschouwen als een informatieve vraag. Het is ook niet de 

VVD die hierover gaat, maar de VVD-fractie van Noordoostpolder. Ons standpunt ten 

aanzien van de Corridor is niet veranderd, alleen wij willen best meegaan en ook bij ons 

bestaat de mogelijkheid mee te gaan met voortschrijdend inzicht, als daarvoor goede ar-

gumenten zijn en die missen we, juist in breder verband. Als we met elkaar bepalen dat 
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we alleen maar gelukkig worden, als we alleen woningen bouwen in de Wellerwaard, met 

goede argumenten kunt u ons ook overtuigen, maar dan moet het wel op een iets andere 

manier gebeuren dan dat we nu hebben gezien en gekregen. Nu hebben we te weinig 

houvast om daarin te kunnen meegaan. 

 

De voorzitter: Ik stel voor dat de fracties de structurele lijn van de heer Haagsma vol-

gen en in eerste termijn informatieve vragen stellen. We houden van debatjes, maar het 

kost zoveel tijd. Ik wil even door. 

 

De heer Veldkamp: Mijnheer de Voorzitter. De ChristenUnie/SGP heeft enkele bedenkin-

gen bij dit voorstel en heeft daarom een aantal vragen. Hoe gaat het nu verder met de 

recreatieve ontwikkelingen in de Wellerwaard en met de raakvlakken met de Wind 

Groep? Dat vinden we een belangrijk punt. Is het college bekend hoe de Wind Groep 

hiertegenover staat gezien de huidige marktsituatie? 

Wat wij veel belangrijker vinden, is dat nog steeds geen samenwerkingsovereenkomst is 

opgesteld. Kan de wethouder toezeggen, als we nu Trompa als ontwikkelingsrichting 

vaststellen, dat er dan vóór 1 september een samenwerkingsovereenkomst is, want dan 

kunnen we verder en hebben we een contract, waaraan we elkaar kunnen houden. En 

dan wordt het misschien wat. 

 

De heer Haagsma: Mijnheer de Voorzitter. De basale vraag die ik aan het college wil 

stellen is: had de Wind Groep in 2006 bij de prijsvraag met het model Trompa de handen 

van het college op elkaar gekregen? Zou het model Trompa toen als winnaar uit de bus 

zijn gekomen? Vindt u werkelijk dat met deze voorgestelde woonwijk, die financieel ge-

zien niet voor iedereen bereikbaar is, een recreatieve invulling aan de Corridor wordt ge-

geven? Wat is de oorzaak van het feit dat we na het vaststellen van de intentieovereen-

komst in 2006 nog steeds geen samenwerkingsovereenkomst met de projectontwikkelaar 

hebben op basis van de winnende plannen? 

 

De heer Bakker: Mijnheer de Voorzitter. Veel vragen zijn in de commissie al aan de orde 

geweest. Ik heb nu nog één vraag. Ik neem aan dat het college op de hoogte is van een 

brief die de leden van de gemeenteraad hebben gekregen van de voorzitter van de golf-

club. Ik wil het college vragen, of wat daarin wordt gesteld, namelijk dat er geen ruimte 

meer is voor de golfclub om de tweede negen holes aan te leggen, een correcte constate-

ring is van de golfclub. 

 

De heer Pausma: Mijnheer de Voorzitter. We hebben in de krant kunnen lezen dat Em-

melhage wordt afgeslankt voorlopig. Ik heb de wethouder een paar keer horen zeggen 

dat we niet moeten bouwen voor leegstand. Conflicteert dat niet met Trompa? Of krijgen 

we straks ook een afgeslankt Trompa? 

 

De heer Hermus: Mijnheer de Voorzitter. We willen de afspraken met de Wind Groep op 

korte termijn omgezet zien in een contract. Voor ons is het ook een belangrijke recrea-

tieve ontwikkeling in de toekomst. Wij zien de ontwikkeling met veel belangstelling te-

gemoet. 

 

Wethouder de heer Schutte: Mijnheer de Voorzitter. Ik begin met de laatste vragenstel-

ler en dan zijn de vragen van de eerste vragenstelster misschien ook voor een deel be-

antwoord. 

Snel een contract. Het duurt inderdaad lang, dat geef ik toe. Ik heb voor ogen en dat wil 

ik u ook toezeggen: als wij vóór de zomer geen overeenstemming over een ontwerpcon-

tract hebben, uitgewerkt in september 2009, moeten we misschien eens nadenken of het 

wel goed komt. Ik heb mezelf ervan overtuigd dat wij in september 2009 een contract 

aan u kunnen voorleggen en daar wil ik voor gaan. Die afspraak wil ik ook maken. Als het 

dan niet lukt, is of het einde oefening of ik heb verdraaid goede argumenten. 
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De heer Blauw: Mag ik even interrumperen? U zei: voor de zomer een concept en in 

september 2009 een contract of alleen in september 2009 een contract? 

 

Wethouder de heer Schutte: Dat is mijn werkplanning. Als ik in augustus 2009 niet iets 

heb om over na te denken, kan ik in september 2009 niet met een contract bij u terug-

komen. 

Emmelhage afgeslankt en niet bouwen voor leegstand. Dat klopt, maar ik heb ik de 

commissie uitgelegd dat er duidelijk verschil zit in het woningbouwtype en de plek waar 

ja gaat bouwen ten opzichte van welke wijk, welk appartement en waar dan ook in onze 

gemeente. Oftewel, het college kiest voor een woonvorm, een verblijfplek die uniek is in 

onze gemeente en waar wij geen of nauwelijks concurrentie verwachten richting andere 

woningbouwprojecten. 

 

Mevrouw Geluk: Mijnheer de Voorzitter. Mag ik interrumperen of hebt u dat liever niet? 

 

De voorzitter: Als het voor de helderheid nodig is, prima, maar niet om het politieke 

debat te beginnen. 

 

Mevrouw Geluk: De heer Schutte herhaalt wat hij in de commissie heeft gezegd, name-

lijk dat hij met een ander woningtype op een andere doelgroep mikt en daarom geen 

concurrentie verwacht, maar u zou dat onderbouwen met onderzoeken die zijn gedaan, 

met informatie van elders. Dat hebt u ons niet kunnen leveren. Waarom niet, is die er 

niet of is dat vergeten of hebt u dat niet? 

 

Wethouder de heer Schutte: Volgens mij heb ik aangegeven dat het doen van onderzoek 

een verantwoordelijkheid van de ontwikkelaar is en dat we het onderzoek op zich van de 

ontwikkelaar niet willen overdoen en dat er een aantal checks is van Oranjewoud. Dat 

moet voldoende zijn. Als een ontwikkelaar dit ziet zitten, gaan wij dat onderzoek niet 

overdoen. Het is heel belangrijk welk type woning je er neerzet. Als je daar een stan-

daardwoning neerzet, is dat heel anders dan dat je daar iets neerzet wat bijzonder is. 

Brief golfclub, die heb ik tot mij genomen. Ik betreur die brief. De raad heeft vastgelegd 

dat als wij de golfbaan aanleggen, de negen holes, we dat tegen een redelijke prijs willen 

doen en dat we kwalitatief gezien geen concessies doen en we daar een superbaan neer-

leggen, maar dat de volgende negen holes voor rekening en risico van de golfclub zijn. 

Daaraan wil ik de golfclub, in opdracht van u, houden. Nu staat er in de brief: wij vrezen 

echter dat met het voorliggende voorstel geen ruimte meer is voor de golfclub om op 

economische basis... Wat ze daarmee precies bedoelen? Als ze bedoelen dat zij ook nog 

een contingent huizen kunnen wegzetten… Nee, dat kan dus niet. Als ze bedoelen: is er 

ruimte, dan zal de golfclub zelf, en daarin wil de gemeente ondersteunen, met de agrari-

sche ondernemers in overleg moeten om gronden te verwerven. Als je de kaart goed be-

kijkt, kunnen ze alle vier windrichtingen uit. Dan kun je zeggen dat er ruimte genoeg is. 

 

Mevrouw Geluk: Huizen bouwen is één ding, maar er zijn ook nog andere economische 

dragers. Kennelijk denkt het college aan andere economische dragers. Welke zijn dat? 

Anders is het niet te realiseren. 

 

Wethouder de heer Schutte: Ik denk nergens aan. De golfclub komt met voorstellen en 

die zullen we dan beoordelen. Als die het financieel haalbaar wil maken door een extra 

woningcontingent ertegenaan te zetten, kan de raad daarop geen ja zeggen, als men 

consistent is. bovendien, we moeten reëel zijn. Ook die markt van landelijk wonen zal 

ook in de gemeente Noordoostpolder haar beperkingen kennen. Ik begrijp dat de VVD 

niet tevreden is. Maar fysiek is het goed mogelijk en er zijn verschillende ontwikkelingen. 

Stel voor dat we op basis van Trompa nu een keuze zouden maken, zouden we hem dan 

ook kiezen? Dan maak je die keuze ook weer ten opzichte van anderen. Een van de re-

denen dat de raad in 2005/2006 heeft gekozen voor de Wind Groep, heeft met een aan-

tal factoren te maken, bijvoorbeeld dat we niet het hele gebied in willen, niet het hele 

gebied diffuus en extra woningen neerzetten. 
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De golfclub is niet tot winnaar gekozen, omdat die vooral dacht aan de golfsport. Daar-

mee is vanuit zijn perspectief niets mis, maar de raad heeft anders geoordeeld. De raad 

heeft gezegd: als wij het aan het consortium van de golfclub geven, wordt heel veel ge-

dacht aan de golfclub, maar heel weinig aan de andere inwoners van Noordoostpolder. 

Dat zijn er toch een paar meer. Je kunt nu niet stellen dat het een-op-een hetzelfde is, 

maar als het college zegt: wat waren toen de uitgangspunten om tot de Wind Groep te 

komen, denk ik dat veel van die uitgangspunten weer leiden tot de Wind Groep en dan 

hebt u zelf aangegeven dat Trompa een fijn model is. 

Waarom nu nog geen overeenkomst? Ik heb toegezegd wanneer die overeenkomst komt. 

Dat er geen overeenkomst is, heeft te maken met een complex van zaken. Je moet 

enigszins duidelijk hebben waar en hoe en welk model je kiest. Daarover is nu duidelijk-

heid en daarvoor is veel werk verzet. De onderhandelingen lopen. 

Recreatieve ontwikkelingen van de Wind Groep. Ik heb in de commissie gezegd dat we 

een fors gebied inrichten als uitloopgebied voor de eigen bewoners. We leggen daar een 

recreatiepark/plas neer, waaraan de inwoners veel kunnen hebben. Het hele gebied moet 

in haar totaliteit worden bezien. Zonder het geheel zouden we geen waterberging hebben 

gehad, waar 33 ha recreatief en natuurgebied is gecreëerd en waarschijnlijk zouden we 

ook geen golfbaan op de Terp gehad en zouden we de Terp als een puist in het landschap 

hebben gezien. Ik denk dat er wel degelijk verband is tussen hetgeen de Wind Groep 

doet en de gemeente Noordoostpolder. 

Van de marksituatie kan ik evenveel zeggen als u. Die baart mij ook zorgen. Ook in Em-

melhage en andere projecten merk je dat het onder druk staat, maar als we ons daar-

door laten leiden, zouden we niets meer doen. Ik hoorde dat sinds januari jl. bijvoorbeeld 

de woningverkopen in Amsterdam weer aantrekken. Dat wil niet zeggen dat bij ons de 

lente weer gloort, maar het wil zeggen dat de woningmarkt grillig is en ik heb er ver-

trouwen in, dat als we daar unieke woningen neerzetten, we daar wat mee kunnen. 

Ik heb iets gezegd over de termijn. Daaraan kunt u mij houden. 

De kaders, u wilt graag de kaders van mij hebben. Volgens mij is een aantal raadsleden 

bij de keuze geweest en de keuze is gemaakt op basis van een aantal uitgangspunten, 

door de raad vastgesteld. De Wind Groep heeft daarop een rapport gemaakt en wij blij-

ven in grote lijnen binnen die kaders, maar niet alles wat daarin staat, het zijn ook sug-

gesties geweest, wordt uitgevoerd, maar een fors aantal wel. 

Per abuis is een onvolledige brief naar u gekomen met de investeringen. Die hadden 

vooral betrekking op de golfclub. Die heb ik vandaag nog nagezonden. Wel wat laat, dat 

geef ik toe. Volgens mij heb ik nu de meeste vragen van de VVD ook beantwoord. 

 

De voorzitter: Ik wil erop attenderen dat de heer Tuinenga niet aan de beraadslagingen 

deelneemt, omdat hij bij het gebied zelf betrokken is. Hij zal dus ook niet aan de besluit-

vorming deelnemen. 

 

De heer Haagsma: Mijnheer de Voorzitter. De Politieke Unie is absoluut niet tegen een 

geleidelijke recreatieve ontwikkeling van de Corridor. En mevrouw Geluk, krenten uit de 

pap is volgens mij de slogan, waarmee de Politieke Unie al meerdere malen discussies 

over dit onderwerp heeft benaderd. Wij hebben meerdere keren gewaarschuwd uit te kij-

ken dat de projectontwikkelaar de krenten uit de pap haalt en ons met een waterige, niet 

te pruimen substantie laat zitten. Vandaag moet dat nog eens nadrukkelijk worden her-

haald. 

Bij eerdere voorstellen konden we nog de schijn ophouden dat de projectontwikkelaar la-

ter zou investeren in allerlei publieksvoorzieningen, maar nu blijkt dat zij slechts voor de 

winstgevende zaak van huizenbouw gaat. Waar blijven de boskamers, het grootschalige 

recreatieve attractiepark, het evenemententerrein, waar zijn het amfitheater en al die 

andere aantrekkelijke voorstellen die het projectplan van de Wind Groep in 2006 tot win-

nend voorstel maakten? Het is buitengewoon vervelend en in onze ogen onverstandig dat 

we als gemeente opnieuw een verbond met deze projectontwikkelaar aangaan. Die be-

looft gouden bergen om binnen te komen en zodra ze binnen is, realiseert ze slechts de 

meest winstgevende projecten, zodat ze zelf binnenloopt. 
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De gemeente Noordoostpolder heeft eerdere ervaringen met dergelijke projecten opge-

daan. Ik wil in herinnering roepen het project Van der Valk. Wij zijn blij dat het restau-

rant er is, maar u weet waarschijnlijk ook nog wat die firma beloofde, toen we ermee in 

onderhandelingen gingen. Ze kregen voor één gulden het Gat van Steijaart, we ver-

wachtten een subtropisch zwembad, een evenementenhal, een evenemententerrein voor 

allerlei manifestaties. U weet wat er is gebeurd; de grond is als woningbouwgrond be-

stemd en verkocht. Tel uit je winst. 

De oorzaak van het probleem ligt volgens ons in het feit dat we ons uitleveren aan een 

projectontwikkelaar. Die is in een lang traject de problemen steeds meer af te wentelen 

op een ander, haar beloften uit een winnend concept naar normale proporties bij te stel-

len om vervolgens met de financiële eer te gaan strijken. Als de raad van Noordoostpol-

der hierin vanavond meegaat, zullen ze ongetwijfeld in Drachten gniffelen. Nu er, nadat 

er in 2006 al een intentieovereenkomst had moeten liggen, nog steeds geen samenwer-

kingsovereenkomst ligt, ontbreekt het ons aan vertrouwen om tot een goede afloop van 

de samenwerking met de Wind Groep te komen. Ook zo meteen in september 2009, 

waarvan de heer Schutte nu zegt dat het dan voor elkaar zal zijn, zullen allerlei smoezen 

te bedenken zijn, noem de economische situatie, de verslechterende markt, nog een 

aantal zaken, waarmee de Wind Groep zal zeggen: we wachten nog even tot het econo-

misch tij keert en wij de winst kunnen opstrijken. 

Extra signaal zou voor het college en de raad moeten zijn: de manier waarop de profes-

sionele organisatie die zichzelf had belast met het in het leven roepen van Vilavie heeft 

gezegd: we doen even kalm aan, dat moet nu niet gebeuren. Wij zien dat de markt er 

niet naar is en dat die ontwikkeling niet kan worden gegarandeerd. Ook de gemeente zou 

op dit moment tot dat inzicht moeten komen. Nogmaals, dit is geen pleidooi om de kan-

sen van de Corridor om zeep te helpen. Het is een pleidooi om de kansen van woning-

bouw te realiseren op plaatsen waar de leefbaarheid een extra impuls kan gebruiken. In 

Emmelhage en met name bij de dorpen is extra woningaanbod, in welke variant dan ook, 

uiterst belangrijk. Daar zou het college zich op moeten richten. Zodra er weer kansen 

zijn voor de verbijzondering, zouden we de woningbouw in de Wellerwaard zelf weer 

kunnen oppakken en dan natuurlijk op een manier die past bij het fysiek uitbreiden van 

de golfbaan. Die oplossing is wat de Politieke Unie betreft doeltreffend, omdat we op dit 

moment geen extra middelen hoeven in te zetten, geen extra energie in het project hoe-

ven te steken en in het overleg met de ontwikkelaar en daarmee de handen vrij houden 

om op het juiste moment zelf tot actie over te gaan. Het bedrag van die € 215.000,00 

zouden we ook prima kunnen gebruiken om extra capaciteit in te zetten voor andere be-

stemmingsplannen. 

Dit betekent dat de fractie van de Politieke Unie tegen het voorstel van het college is om 

model Trompa tot kader voor de Wellerwaard te verheffen. Wij willen dat niet op die ma-

nier vaststellen en we vragen aan de raad en het college om met een nieuw voorstel te 

komen, waarin ze aangeven hoe ze voor eigen lust en rekening dit project in de toekomst 

als recreatief ontwikkelingsgebied willen vormgeven. 

 

De heer Hermus: Mag ik de heer Haagsma iets vragen? U zegt: door het verbond met 

de Wind Groep en de krenten uit de pap, maar hoe wilt u de ontwikkeling, u wilt nu geen 

woningbouw plannen, de financiële situatie op een of andere manier van de grond krij-

gen? Er is grondpositie, er zijn toezeggingen richting de golfclub vanuit deze optie. Hoe 

denkt u deze en verdere ontwikkelingen van de grond te krijgen? Of u moet zeggen: de 

gemeente steekt er enkele miljoenen extra in om iets los te krijgen of een andere oplos-

sing. Ik zou het graag van u horen. 

 

De heer Haagsma: Ik heb niet gezegd dat de Politieke Unie niet voor op termijn ontwik-

kelen en bouwen van huizen is. Ik heb gezegd dat de meerwaarde die de projectontwik-

kelaar op haar moment ertussenuit haalt, voor ons ook geld kan zijn, waarmee je die re-

creatieve ontwikkeling zelf zou kunnen betalen. Op dit moment weer met een project-

ontwikkelaar in zee gaan, betekent weer een onderhandelingstraject, dat absoluut niets 

meer te maken heeft met het oorspronkelijk winnende plan. Om het aanschouwelijk te 

maken, de Wind Groep beloofde dit, ongeveer 1 m² papier en waarover we het nu gaan 
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hebben, is niets meer dan dit. Dat spreekt de Politieke Unie niet aan. Wij leveren gewel-

dig veel in. 

 

Wethouder de heer Schutte: Welke schaal heeft u daarbij? 

 

De heer Haagsma: Als ik u die zo laat zien, mijnheer Schutte, heeft het dezelfde impact. 

Dit is beloofd en dit gaan we nu doen. Het gaat niet om de schaal. 

 

Wethouder de heer Schutte: Ik vind dat u eerst de goede schaal erbij moet halen. 

 

De heer Haagsma: Het gaat niet om de schaal. Ik zou u het projectplan van de Wind 

Groep kunnen voorlezen met prachtige pagina's en als je het op dezelfde schaal terug-

brengt, betekent dit dat er niets over is van hetgeen de Wind Groep heeft beloofd. In 

omgekeerde volgorde: waar is op dit moment Pampa siësta, 1001 nacht, Indian delight, 

Wil west, Corridor, amfitheater. 

 

De heer Bakker: Mijnheer Haagsma, u weet toch ook dat een aantal van de zaken die u 

noemt, de Wind Groep wel heeft opgenomen, maar ze zouden door andere projectont-

wikkelaars moeten worden opgenomen. 

 

De heer Haagsma: Dat was inderdaad zo in tweede instantie bij de intentieovereen-

komst. 

 

De heer Bakker: Wij hebben als raad bij de opdracht voor de onderzoeken gezegd: houd 

rekening met een mogelijke ontwikkeling in de richting van een recreatiepark met attrac-

tiepark. Daaraan hebben alle opdrachtnemers wel of niet voldaan. Dat was onze op-

dracht. 

 

De heer Haagsma: Dat klopt inderdaad, maar bij het winnend concept is dat in principe 

niet gezegd. Dat is pas naar voren gekomen bij de intentieovereenkomst. Waarvoor ik 

heb gepleit, is: zorg ervoor dat jezelf, op de manier die de raad toen wilde en passend bij 

de huidige economische situatie, op het juiste moment die ontwikkeling ter hand neemt, 

misschien zelfs met betaalbare woningen. 

 

De heer Hermus: Mijnheer Haagsma, u hebt geen antwoord gegeven op mijn vraag. Hoe 

wilt u dat financieel van de grond krijgen? 

 

De heer Haagsma: Nee, u suggereerde dat de woningbouw daar voor de Politieke Unie 

niet meer hoefde. De Politieke Unie heeft gesuggereerd dat we op dit moment verder 

moeten gaan met de recreatieve ontwikkeling en vanuit deze raad, met name door de 

PvdA/GroenLinks, zijn er voorstellen gedaan om extra krediet te steken in fietspaden en 

dergelijke zaken. Die huizenbouw kan op het moment dat de boel is genormaliseerd in 

het economisch tij door de gemeente zelf alsnog worden ontwikkeld. Dan heb je zelf de 

financiële winst. Dat is een van de weinige punten waarmee je als gemeente geld kunt 

maken. 

 

De heer Hermus: Op dit moment hebben we een financieel verhaal liggen. 

 

De heer Haagsma: U weet ook wat in het voorstel staat? Kopje financiën: het streven is 

om alle tot nog toe gemaakte kosten en de nog te maken kosten van Noordoostpolder 

voor dit project vergoed te krijgen van de projectontwikkelaar. Het streven, het staat er 

niet voor niets nadrukkelijk. De Politieke Unie doet het voorstel ervoor te zorgen dat je 

van de projectontwikkelaar afscheid neemt, want die kan niet waarmaken waarmee ze 

heeft gewonnen en om je te bezinnen op welke manier je als zelfstandige, zelfbewust 

gemeente dit project zou kunnen ontwikkelen. 
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De heer Pausma: Mijnheer de Voorzitter. Mag ik een vraag aan de heer Haagsma stel-

len? Ik heb de wethouder horen zeggen dat er nog geen contract is, maar er zijn wel 

mondelinge afspraken gemaakt. Heeft de heer Haagsma informatie over welke claims er 

richting gemeente kunnen zijn, als we dit plan nu op sterk water zetten? 

 

De heer Haagsma: De intentieovereenkomst is in 2006 gesloten en op dat moment 

stond in de intentieovereenkomst dat er binnen een halfjaar of sneller een samenwer-

kingsovereenkomst moest zijn. Op welk moment hadden wij dan een claim moeten neer-

leggen bij de Wind Groep om ervoor te zorgen dat zij haar belofte waarmaakte? Dat heb-

ben we ook niet gedaan. Ik heb het idee dat als we dit traject ingaan, we juridisch verder 

in de val trappen. Dat moeten we niet willen. 

 

De heer Pausma: We hebben nu de handen nog vrij. 

 

De heer Veldkamp: Ik heb een vraag over de intentieovereenkomst. Hebben jullie juri-

disch laten onderzoeken wat de risico’s zijn? Als we nu zeggen: we doen het niet, waar 

staan we dan? 

 

De heer Haagsma: Als de raad niet bereid is om Trompa als kader te verheffen, is er 

toch weer een blanco situatie? Dat vraagt het college samen met de Wind Groep. Ik heb 

de intentieovereenkomst niet opnieuw juridisch laten toetsen. Ik heb het idee dat het col-

lege aan u als raad vraagt: kan dit het kader worden? Wat ons betreft moeten we dat 

niet doen. 

 

De voorzitter: Ik ga naar de andere fracties. 

 

De heer Bakker: Mijnheer de Voorzitter. Zoals ook de vorige spreker heeft gezegd en 

het college ook heeft aangegeven: de plannen voor recreatieve ontwikkeling in het ge-

bied hebben al een behoorlijke periode achter zich. We hadden het 12,5-jarig jubileum al 

kunnen vieren, want in 1996 is reeds door de provincie een initiatief genomen om een 

gebiedsgericht project te starten. Vanaf die periode zijn diverse rapporten en ideeën aan 

de raad en commissies voorgelegd. Stap voor stap werd vooruitgang geboekt en zo is 

door het Waterschap inmiddels een wateropvang met natuurontwikkeling gerealiseerd, 

heeft de Terp haar bestemming als openbaar toegankelijk golfcentrum gekregen, maar, 

zoals ook gememoreerd, we zijn er nog lang niet. 

Om tot verdere uitbouw van dit recreatieve uitloopgebied voor de inwoners van de ge-

meente te kunnen komen en onder andere aantrekkelijke fiets-, wandel- en ruiterroutes 

tussen Emmeloord en Kuinderbos te kunnen komen en de ontwikkeling van een recrea-

tieve vijver met zwemstrand mogelijk te maken, moet vandaag een voortgangsbesluit 

worden genomen. 

Pessimisten zien alleen beren op de weg en noemen risico’s, zoals het niet kunnen reali-

seren van voorgenomen woningen of belemmeringen voor de landbouw. Anderen zijn 

bang in een fuik te zwemmen, waar de visser een lekker hapje kan vangen en de ge-

meente als slachtoffer het leven laat. Vanuit die gedachten komt dan ook de suggestie 

om te stoppen met deze ontwikkeling. De vorige spreker was daarvan woordvoerder. 

 

De heer Haagsma: U hebt het niet goed verstaan. Om te stoppen met de ontwikkeling 

met de projectontwikkelaar. Ik heb twee keer gezegd dat de Politieke Unie voorstander is 

van het op een rustige manier recreatief ontwikkelen van de Corridor. 

 

De heer Bakker: Dat klopt, maar ik trek daaruit de conclusie, omdat we namelijk ook als 

gemeente – en dat zou een verandering van beleid zijn – steeds hebben gezegd: we 

gaan zelf geen projecten ontwikkelen. Die suggestie doet u nu wel, om dit terrein zelf als 

projectontwikkelaar te ontwikkelen en dat lijkt ons vooralsnog geen goede gedachte. 

De PvdA/GroenLinks hoort niet bij deze pessimisten en heeft nog steeds vertrouwen dat 

dit college en de samenwerkingspartner de Wind Groep tot een goed resultaat kunnen 

komen. 
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De afgelopen periode heeft het college terecht stappen gezet om de mogelijke risico’s 

voor de gemeente verder te beperken. In dat verband ligt er nu een voorstel om eerdere 

besluiten te herzien. Zo komt het recreatiepark te vervallen en wordt dit vervangen door 

woningen aan het water. Ook de vorm van wonen in het groen is niet meer in cluster-

groen, maar krijgt een ruimere opzet in de vorm van landschappelijk wonen. Ook door 

verdere temporisering en het realiseren van deelplannen worden de financiële risico’s be-

perkt. Wij kunnen instemmen met deze werkwijze om risico’s te beperken. 

De risico’s die er nog zijn, moeten ook worden genoemd. Natuurlijk, er is mogelijk sprake 

van onvoldoende marktmogelijkheden voor de woonvormen. Er zijn mogelijkheden van 

concurrentie voor de woningen in de bestaande woonwijken. Mogelijk dat de projectont-

wikkelaar er met de winst vandoor gaat en de gemeente met de lasten opzadelt. Mogelijk 

risico dat we een ontwikkeling uit handen geven en dat er stilstand komt, omdat de pro-

jectontwikkelaar het project geen voortgang wil geven. En risico’s dat de kosten die wor-

den gemaakt, niet zullen worden terugverdiend. 

Uiteraard is de PvdA/GroenLinks niet blind voor deze risico’s, maar we zijn van mening 

dat op dit moment die risico’s nog onvoldoende kunnen worden gecalculeerd of inge-

schat. Een belangrijk deel van die risico’s moet juist worden ondervangen in de op te 

stellen samenwerkingsovereenkomst, waarover het college heeft gerept. En om tot die 

samenwerkingsovereenkomst te kunnen komen, moet vandaag de stap worden gezet. 

Als we deze stap niet zetten, ziet de PvdA/GroenLinks andere risico’s, zoals het uitblijven 

van financiering voor de reeks in ontwikkeling genomen golfbaan, een financieel gat voor 

de gemeente in verband met reeds gemaakte kosten. We zien geen ontwikkeling van een 

recreatieplas in de nabijheid van Emmeloord, we zien geen recreatieve verbindingszone 

tussen Emmeloord en Kuinderbos en we zien ook geen aanvullende subsidiemogelijkhe-

den voor extra mogelijkheden. Denken in kansen en niet in risico’s dient naar de mening 

van de PvdA/GroenLinks de basis te zijn van verdere besluitvorming. En die kansen zien 

wij. 

Samen met de Wind Groep zien wij kansen voor de ontwikkeling van een recreatieplas, 

de realisering van bijzondere woonvormen in het groen en de ontwikkeling van recreatie-

ve verbindingszones voor fietsers, ruiters en wandelaars en met eventueel toekomstige 

partners kunnen nog ontwikkeling worden gerealiseerd met een verdere uitbouw van de 

golfbaan, verdere ontwikkeling van meer groen en bos in de vorm van klimaat- of com-

pensatiebos en er is nog steeds ruimte voor een recreatief themapark. 

Door de stappen vandaag te zetten en hiervoor een beperkt krediet van ruim 

€ 200.000,00 beschikbaar te stellen krijgt het college de ruimte deze ontwikkeling verder 

te plannen. Uiteraard zal de PvdA/GroenLinks bij de definitieve plannen een aantal ele-

menten afwegen, voordat goedkeuring zal worden gegeven. Zo zullen we goed kijken 

naar de ontwikkeling van de recreatieplas in relatie tot de bouw van de woningen, het 

gemeentelijke risico, de financiële bijdrage die uit de ontwikkeling van het gebied moet 

komen voor de financiering van de golfbaan en andere recreatieve elementen en we zul-

len ook moeten kijken naar de kosten en financiering van infrastructurele zaken en even-

tueel moeten we beperkingen voor de toekomst in wenselijke gedachten en ontwikkelin-

gen tegengaan. 

De vorm waarin het college het project wil gieten onder de naam Trompa kan onze in-

stemming krijgen. Samenvattend kan ik concluderen dat de PvdA/GroenLinks instemt 

met het voorstel van het college om Trompa als uitgangspunt te stellen, € 215.000,00 

beschikbaar te stellen en hiervoor de begroting gewijzigd vast te stellen. 

 

De heer Pausma: Mijnheer de Voorzitter. Mag ik de heer Bakker een vraag stellen? Hoor 

ik u nu zeggen dat de risico’s niet zijn in te schatten? 

 

De heer Bakker: Op dit moment zijn de risico’s nog onvoldoende in te schatten, omdat 

nog een stuk onderzoek moet plaatsvinden. Daarvoor gaan we vanavond geld geven, om 

dat onderzoek verder uit te werken. 

 

De heer Pausma: U zegt ook dat u kansen ziet. 
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De heer Bakker: Kansen en risico’s moet je altijd naast elkaar leggen. Je zult eerst de 

risico’s moeten inschatten. 

 

De heer Pausma: U zei net dat die niet in te schatten zijn. 

 

De heer Bakker: Op dit moment niet. Daarom is dat onderzoek nodig. 

 

De heer Haagsma: Mijnheer de Voorzitter. Mag ik ook een vraag stellen? Ik heb voor mij 

liggen een reactie van de PvdA/GroenLinks, toen het college ons bijeenriep op 30 sep-

tember 2008 om te zeggen wat we van de plannen vonden. Toen was het economisch tij 

nog redelijk stabiel. Toen zei de PvdA/GroenLinks dat ze voordat ze een besluit over het 

geheel zou kunnen nemen, eerst antwoord wilde hebben op de vraag: kunnen er ook 

goedkope woningen worden ingepland? U hebt ook gezegd, wordt de recreatieplas als 

eerste ontwikkeld? U hebt zich toen afgevraagd: is er een markt voor dit type woningen? 

Ik ben benieuwd of u al antwoord hebt op die vragen nu het economisch tij heel anders 

eruitziet dan in september 2008. 

 

De heer Bakker: De vragen die ik toen heb gesteld en die u nu namens mij opnieuw 

stelt, komen pas in de volgende fase aan de orde. Dat heb ik mijn betoog nadrukkelijk 

aan de orde gesteld. Ik heb vijf punten opgenoemd, waarvan u er nu twee citeert. Die 

goedkope woningen is uiteraard ook een ontwikkeling die we moeten meenemen in de 

overeenkomst met de Wind Groep. Daarin moeten dergelijke zaken worden meegenomen 

en daar zal de afweging moeten plaatsvinden. 

 

De heer Haagsma: Ik heb één zin nog niet voorgelezen. Daar staat: binnen een deel van 

de fractie leeft dan ook de gedachte dat we eigenlijk eerst antwoord op deze vragen zou-

den moeten hebben om groen licht te kunnen geven. 

 

De heer Bakker: Dat heet voortschrijdend inzicht. Het is de kip-of-het-eidiscussie. Op 

welk moment ga je welke stap zetten? Wij zijn met het college van mening dat om goed 

inzicht te krijgen in de mogelijkheden eerst deze stap nog moet worden gezet. Het finan-

ciële risico is daarin beperkt tot ruim € 200.000,00. Wij vinden dat risico verantwoord en 

we vinden het financieel risico om nee te zeggen en te stoppen en uw lijn te volgen, nu 

veel groter. 

 

De heer Haagsma: Dan weet ik nu in ieder geval in welk deel van de fractie de verte-

genwoordiger van de PvdA/GroenLinks zit, namelijk in het deel van de fractie dat geen 

antwoord op de vragen nodig heeft, voordat het ja zegt. 

 

De heer Bakker: Ik weet niet waaruit u die conclusie trekt dat er een deel PvdA en een 

deel GroenLinks zou zijn. Er is een fractie PvdA/GroenLinks en ik verwoord de mening 

van die samengestelde fractie. 

 

Mevrouw Geluk: Mijnheer de Voorzitter. Mijnheer Bakker, toen we destijds een aantal 

kaders hebben vastgesteld, toen ging het om de Corridor. Een van de kaders was dat het 

budgettair neutraal zou moeten zijn. Ik heb u daarover vandaag niet gehoord, integen-

deel. Op welk moment hebt u dit losgelaten en waarom is dit geen item meer voor de 

PvdA/GroenLinks? 

 

De heer Bakker: Ik begrijp de vraag niet, want ik heb gezegd: als we het hebben over 

de samenwerkingsovereenkomst met de Wind Groep is een punt het gemeentelijk finan-

ciële risico en het uitgangspunt is uiteraard nog steeds dat het budgettair neutraal moet 

zijn voor de gemeente. Dat is een van de kaders. 

 

Mevrouw Geluk: Dat is helder, want een financieel risico wel of niet kunnen inperken is 

iets anders dan budgettair neutraal. Uw antwoord is heel helder. De PvdA/GroenLinks 

gaat nog steeds voor budgettair neutraal, hetgeen destijds is afgesproken. 
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Een ander punt is dat u samen met het CDA, ik zal het die fractie straks ook vragen, een 

pleidooi hebt gehouden voor een laagdrempelige golfbaan. Die ligt nu op de bult, maar 

neemt u ook de volle verantwoordelijkheid voor het feit dat de golfclub geen kans krijgt 

om uit te groeien tot een volwaardige golfbaan? Een van de leden van uw fractie heeft 

altijd gepleit voor voldoende vestigingsfactoren voor bedrijven en nieuwe inwoners. Als 

wij het voorliggende besluit nemen blokkeren we de uitbreiding en doorgroei van de golf-

baan. 

 

De voorzitter: Ik heb de wethouder horen zeggen dat de golfbaan vier kanten op kan. 

Ik zou niet weten waar die belemmering moet liggen. Laten we die discussie niet over-

doen en zeker niet met de heer Bakker. 

 

Mevrouw Geluk: Voorzitter, u hebt het over iets anders dan waarover ik het heb. Ik heb 

het niet over ruimte in de zin van has, ik heb het over de ruimte, de mogelijkheid om je 

te ontwikkelen en uit breiden. Daarvoor zijn economische dragers nodig. 

 

De voorzitter: Daarop heeft de wethouder schriftelijk antwoord gegeven. Die discussie 

wil ik niet overdoen. 

 

Mevrouw Geluk: De heer Schutte heeft alleen gezegd dat ze niet mogen bouwen en dat 

er verder geen mogelijkheden zijn. Als u met de kaders instemt dat de golfbaan geen 

mogelijkheden krijgt om economische dragers te vinden. 

 

De voorzitter: Dat is geen vraag aan de heer Bakker. U hebt een vraag gesteld en daar-

op hebt u antwoord gehad. Ik vind het nu geen onderwerp. Dus die vraag kap ik af. 

 

Mevrouw Geluk: Waarvan akte. 

 

De heer Pausma: Ik wil nu horen of we voor of tegen zijn. 

 

De voorzitter: Ik wil niets horen, maar ik neem aan dat u een standpunt heeft over het 

voorliggende. 

 

De heer Pausma: Wij hebben een standpunt. Volgens de wethouder was er geen verge-

lijking met bouwen voor leegstand. Ik zie die vergelijking wel, want in de krant hebt u 

kunnen lezen dat wonen aan het water ook is geschrapt, misschien om ruimte te geven 

aan Trompa. Schijnbaar is er toch een link. Ik ben het met de Politieke Unie eens dat het 

niet zinnig is om de krenten uit de pap te laten halen. Laten we eerst een goede afspraak 

met een goede projectontwikkelaar hebben, voordat we geld steken in zaken waarvan we 

niet weten waar ze eindigen. 

 

De heer Hermus: Volgens mij was dat ook de voorliggende vraag in het raadsvoorstel. 

Het CDA kijkt positief naar de voorgenomen ontwikkelingen, Trompa. Wij kijken anders 

dan sommige oppositiepartijen, die alleen maar bezig zijn met de risico’s, naar de recrea-

tieve ontwikkelingen die voor onze bevolking in dit gebied ontstaan, bijvoorbeeld de golf-

baan voor iedereen. 

Wel hechten we aan de afspraak met de Wind Groep om op korte termijn tot een con-

tract te komen. Het CDA vindt de recreatieve mogelijkheden die de Wellerwaard biedt 

voor de inwoners van onze gemeente heel belangrijk. De Wellerwaard in deze vorm voor 

de gemeente budgettair neutraal te laten doorgaan, is een uitstekende basis voor verde-

re ontwikkeling rond de Wellerwaard. De verdere ontwikkeling van de golfbaan staat ook 

in verband met de ontwikkeling van de Wellerwaard. 

Een aantal partijen heeft erover gesproken dat de woningbouw in deze hoek concurre-

rend zou zijn met de dorpen. Dat zien wij niet. Wij vinden ook dat woningbouw in de 

dorpen moet doorgaan en hierdoor niet moet worden beïnvloed. 
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De heer Pausma: Mijnheer Hermus, bent u bereid om € 215.000,00 uit te geven zonder 

dat er zicht is op een contract? Zelfs de wethouder geeft al een beetje het gevoel van: 

september 2009 en dan trek ik de stekker eruit. 

 

De heer Hermus: Wij zijn al lang met deze ontwikkeling bezig. We hebben has aange-

kocht, we hebben de waterbuffer aangelegd samen met het Waterschap. Veel zaken zijn 

doorlopend bezig. De investeringen lopen al langer. Wij vinden deze kredietverstrekking 

om de zaak af te wikkelen, vóór er duidelijkheid is, noodzakelijk. Wij willen die zaak on-

derhandeld hebben met de Wind Groep en wij zijn het ermee eens dat als het in septem-

ber 2009 niet kan worden afgerond, het dan ook finaal is. We moeten tot die tijd echter 

wel volledig in het pak gaan. 

 

Mevrouw Geluk: Ik heb een vraag aan het CDA, waar het gaat om de woningen. Ik vond 

het interessant, zoals het gebracht werd. Woningen zijn belangrijk, stelt u. Ik denk dat 

dit voor ons allen geldt. Het mag niet af van het contingent woningen van de dorpen. We 

moeten doorgaan. Gaat het dan af van het contingent woningen in Emmelhage of vindt u 

dat we dit voorstel kunnen aannemen en dat het bovenop het af te spreken contingent 

komt dat mogelijk in de Woonvisie staat? En waarop baseert u uw optimistische geloof 

dat daarvoor wel een markt is, terwijl het op dit moment niet eenvoudig is om woningen 

te verkopen? 

 

De heer Hermus: Wij zien dat je woningaanbod in de dorpen moet hebben. Je moet 

streven naar zoveel mogelijk aanbieden van woningbouwmogelijkheden in de dorpen. Of 

dat in een bepaald dorp die woningbouw dan in een keer veel vlotter loskomt, is dan ge-

woon een mooie ontwikkeling. 

 

Mevrouw Geluk: We hebben afgesproken dat we hier een bepaald aantal woningen bou-

wen. Dat aantal is naar beneden bijgesteld, omdat we deze raadsperiode te enthousiast 

zijn ingegaan. Gaat u deze Trompawoningen optellen bij het aantal woningen dat we van 

plan zijn te bouwen, of gaat u ze aftrekken en zo ja, waarvan? 

 

De heer Hermus: Als we het zien als een verbijzondering van het woningaanbod, we wil-

len in de polder voor nieuwe mensen een veelzijdiger aanbod van woningen hebben. 

Daarvan is dit een onderdeel. Net zoals in Emmelhage, als in de dorpen woningen komen 

is dit ook aanbod. 

 

Mevrouw Geluk: Geen antwoord. Wij weten niet waar het CDA staat. 

 

De heer Hermus: U wilt iets horen wat niet te verzinnen is. 

 

Mevrouw Geluk: Nee, het is een concrete vraag. Dit gebied kan een bepaald aantal wo-

ningen aan, dat we nieuw aanbieden. Komt dit aantal erbovenop of niet? 

 

De heer Hermus: Wij willen verbijzonderen om mensen van buiten aan te trekken. 

 

Mevrouw Geluk: Waarom zou dat niet in de dorpen en in Emmelhage kunnen? Ik snap 

het niet. 

 

De heer Hermus: Net zo goed. 

 

De voorzitter: Mevrouw Geluk, heeft u nog behoefte aan inbreng vanuit uw eigen frac-

tie? 

 

De heer Haagsma: Mijnheer de Voorzitter. Mag ik de heer Hermus een vraag stellen? Hij 

doet een pittige uitspraak. Hij zegt, het CDA zegt op het moment dat blijkt dat het in 

september 2009 niet van de grond is gekomen, nemen we afscheid van de projectont-

wikkelaar. En dan speelt de juridische vraag geen rol meer. 
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Ik lees een frase voor uit de intentieovereenkomst. 

 

De heer Hermus: Ik heb dat uit de beantwoording van de wethouder begrepen. Dat 

heeft iedereen gehoord. 

 

De heer Haagsma: In de intentieovereenkomst, waarover net vragen zijn gesteld, staat 

dat gemeenten en ontwikkelaar vervolgens het door de ontwikkelaar ingediende ontwik-

kelplan, bijlage 4, als uitgangspunt nemen om in een periode van zes maanden te komen 

tot uitwerking van de door de ontwikkelaar in het kader van de selectieprocedure ver-

vaardigde ontwikkelplan. Ondertekend op 20 juni 2006 door de heer Schutte namens het 

college. Wij zijn inmiddels tweeënhalf jaar verder en die ruimte hebben we ze gegeven. 

Denkt u dat dit nu in een halfjaar werkelijk van wal komt? 

 

De heer Hermus: Ja, wij gaan mee met de aankondiging van de wethouder, die zegt dat 

hij voor september 2009 daarin finaal is of dat het is afgelopen. 

 

Mevrouw Geluk: Mijnheer de Voorzitter. Ik wil graag nog een paar opmerkingen maken 

naar aanleiding van hetgeen door de heer Schutte is gezegd. 

Hij heeft gezegd dat we zeer binnenkort een contract krijgen, voor de zomer een ontwerp 

en in september 2009 een uitgewerkt plan. Ik vond het interessant wat hij toen zei. Als 

dat er niet is, is het einde oefening. Is dit einde oefening van deze wethouder of einde 

oefening van de Wind Groep? Daarop krijgen we ongetwijfeld een antwoord. 

Het woningtype dat in Wellerwaard wordt aangeboden, wordt heel anders dan in de rest 

van de gemeente. Dus komen er veel nieuwe inwoners naar dit gebied. Wat hebben we 

dan tot nu toe fout gedaan en waarom kunnen we elders niet doen wat we daar wel in 

één keer kunnen doen? Ook in de nieuw te bouwen wijken en in Emmelhage kunnen we 

bijzondere architectuur aanbieden? Zelfs in het collegeprogramma staat dat u dat zou 

gaan doen, maar zelfs een prijsvraag uitschrijven is nog te veel gevraagd. 

Als het gaat om de golfbaan moet ik nog een keer zeggen dat dit college en de raadsfrac-

ties die akkoord gaan met dit voorstel, per definitie de golfclub blokkeren in zijn verdere 

ontwikkeling. 

 

De heer Veldkamp: Mijnheer de Voorzitter. Ik wil interrumperen. Ze zegt het nu voor de 

derde keer, maar er ligt helemaal geen voorstel van de golfclub, waarover we iets kun-

nen zeggen. Die stuurt een brief, maar komt niet met een voorstel. Ik heb geen voorstel 

gehad van de golfclub. 

 

Mevrouw Geluk: Ik denk dat de club zijn voorstel, dat is ingebracht bij het college, moet 

overleggen met het college. Daar moeten ze samen uit komen. Daar moet dat gesprek 

plaatsvinden en daar moet de onderhandeling plaatsvinden. Die ruimte gaat dus niet 

over grond, de ruimte gaat over ruimte om hier te ontwikkelen en te groeien. 

 

De heer Torenbeek: Het is lastig om te discussiëren over een voorstel waarvan we niets 

weten. We hebben van het college ook niet gehoord dat dit er zou liggen. Ik weet niet 

waarover we het hebben. 

 

Mevrouw Geluk: Daarom heb ik ook voorgesteld om dit voorstel naar een volgende ver-

gadering te verschuiven. Dan had u het misschien wel geweten. 

 

De voorzitter: Wij hebben het over het voorliggende voorstel. Dat bespreken we. Wat 

betreft de golfclub: het standpunt van het gemeentebestuur is geweest, als het anders 

moet worden, moet daarover worden besloten. Uw fractie is wel heel consequent. We 

moeten oppassen dat we als gemeentebestuur geen verwachtingen wekken door hetgeen 

we in de raad uitspreken. Volgens mij is het standpunt van de gemeente met betrekking 

tot de golfclub: de gemeente legt de eerste negen holes aan op een financieel aantrekke-

lijke manier en vraagt daarvoor een uitermate redelijke pacht aan de golfclub. Dat geeft 

de golfclub de gelegenheid om in ledental te groeien, zodat die met een bepaald aantal 
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leden van die golfclub ervan gebruik kan maken, kan sparen, geld kan genereren om een 

uitbreiding te realiseren. Er is nooit een verwachting uitgesproken dat de golfclub van de 

gemeente faciliteiten zou krijgen om geld te verdienen met de gronden die hij daar heeft. 

Dat is de reden geweest dat de gemeente tegen een heel lage pacht een heel dure voor-

ziening heeft neergelegd. Dat is het verhaal en daarmee moet de golfclub het doen. We 

moeten oppassen dat we geen andere verwachtingen wekken door te praten alsof we iets 

anders beloven. Dit is tot nu toe het standpunt van de gemeente Noordoostpolder ge-

weest. Misschien vindt u dat het anders moet, maar we moeten wel de werkelijkheid ver-

tellen. 

 

Mevrouw Geluk: Ik zal het woord golfclub vanavond niet meer noemen. De consequen-

ties van dit besluit zijn duidelijk. Iedereen moet daarvoor zijn eigen verantwoordelijkheid 

nemen. 

Recreatie, we hebben destijds de Wind Groep gekozen vanwege andere recreatieve mo-

gelijkheden. Wat blijft nu juist niet over, heel veel wat betreft de recreatie. 

Ik heb het al gehad over het contingent woningen. De wethouder zegt te geloven dat we 

dat gemakkelijk kwijt zullen raken. Toen moest ik denken aan de woorden die mijn moe-

der destijds zei, als ik ergens in geloofde, waarin zij niet geloofde. Op een goed geloof en 

een kurken ziel drijf je licht. 

Volgens mij hebben we op dit moment geen intentieovereenkomst, omdat die verjaard is. 

Ik hoor het graag, als het anders is. Ik ben ook benieuwd naar een nieuw contract en 

hoe u daartegenaan kijkt. Op dit moment zijn wij buitengewoon somber over dit voorstel 

met de mogelijke consequenties, ten aanzien van woningen, woningcontingenten. Pro-

jectontwikkelaars krijgen in heel Nederland geen financiering rond, als ze niet minstens 

70% van de woningen hebben verkocht. Als het hier wel gaat lukken, heeft u een fantas-

tisch gebied. Nogmaals, mijn geloof is iets anders. Dat van de fractie waarschijnlijk ook, 

maar daarover zal ik straks even overleggen. 

 

De heer Veldkamp: Mijnheer de Voorzitter. We hebben veel mensen gehoord. Ik hoorde 

dat iedereen waarde hecht aan de samenwerkingsovereenkomst. Ik wil voorstellen een 

amendement in te dienen om de wethouder een steuntje in de rug te geven. Als we bij 

het besluit de voorwaarde stellen dat er vóór 1 oktober 2009 een samenwerkingsover-

eenkomst is met de Wind Groep, wij stellen dat als raad vast, heeft de wethouder een 

betere onderhandelingspositie dan wanneer hij zegt dit te hebben toegezegd aan de 

raad. Dan heeft de raad gezegd: we willen dat vóór 1 oktober 2009 hebben. Ik wil graag 

van de andere partijen horen wat ze daarvan vinden. 

 

Mevrouw Geluk: Moet het per se de Wind Groep zijn? 

 

De heer Veldkamp: Ja, want we hebben daarmee een intentieovereenkomst. 

 

De voorzitter: Wethouder Schutte, waarop wilt u reageren? Een aantal fracties uit re-

serves ten aanzien van deze projectontwikkelaar en het plan. Ik heb niet de indruk dat u 

ze vanavond nog kunt overtuigen. Dus we kunnen ook kijken, waar we qua besluitvor-

ming uitkomen. Misschien kunt u iets zeggen over het amendement van de heer Veld-

kamp. 

 

Wethouder de heer Schutte: Mijnheer de Voorzitter. Een aantal mensen is vrij uitvoerig 

aan het woord geweest. Ik vind dat u het college de kansen moet geven om een paar za-

ken toe te voegen. 

Eerst het voorstel van de heer Veldkamp. Ik ben geen jurist, maar om nu een amende-

ment in te dienen… Ik denk dat het een erg zwaar middel is. Ik vind dat u mij moet hou-

den aan de woorden die ik heb uitgesproken over de fasering. Ik heb daarover nage-

dacht. U hebt mij wel eens erop betrapt dat ik in mijn enthousiasme zei: tegen die tijd 

heb ik wel een rapport of een onderzoek en dat loopt wel eens uit. Laat dat jeugdige on-

bezonnenheid zijn. Ik heb hierover echt nagedacht. Ik denk dat het verstandig is, als wij 



2009 N. 87 

met elkaar afspreken dat wij in september 2009 tot een afronding moeten komen van de 

onderhandelingen. Ik heb daarvoor geen amendement nodig. 

Wij hebben ons voorgenomen een ontwikkeling in de Corridor te doen. Daarvoor hebben 

we een aantal redenen. Een daarvan is dat we in die hoek een recreatieve verbinding wil-

len maken en dat we daarmee zeggen dat we het elders met de ontwikkelingen wat rus-

tiger aandoen. Dit is ons kerngebied. Als we nu zouden stoppen, betekent dat we die 

ontwikkeling stopzetten. Dat betekent ook dat we afscheid nemen van de zaken die we 

wel krijgen. Ik denk dat we ook voor de ontwikkeling moeten willen gaan. Tegen degene 

die zegt, stoppen: zeg ik, jammer dan, want dan hebben we geen ontwikkeling meer. De 

ontwikkeling is misschien niet naar ieders tevredenheid, omdat we een klein stukje –

 sommigen zeggen, een groot stuk – van het oorspronkelijke plan zijn afgedwaald. Daar-

van wil ik iets zeggen, anders doen we het college tekort. 

Als wordt gezegd: de krenten uit de pap, suggereer je daarmee dat de winstpuntjes uit 

het gebied worden gehaald en dat daarvoor niets terugkomt en dat is niet waar. We heb-

ben voorlopige afspraken over de bijdrage aan de golfclub, over het ontwikkelen van een 

recreatiepark. Als het doorgaat, staat er aantal woningen waarvan het college zegt: die 

zijn dusdanig onderscheidend dat deze bovenop het aantal van 250 woningen komt dat 

de komende jaren kan worden weggezet, zoals we inschatten. Dus niet ten koste van 

iets. 

Er wordt gezegd dat een aantal zaken niet zal gebeuren. Genoemd worden de boska-

mers, die komen er even niet. Ik heb in de commissie aangegeven dat die boskamers 

een eigen commercieel traject moeten hebben. Die moeten zichzelf bedruipen. We zijn 

met andere ontwikkelaars bezig, die daarover ook het een en ander zeggen. De tuinval-

lei, of groenvallei, is een van die spelers. Of dat wat wordt, weten we niet en zeker niet 

in deze barre tijden. Dat zijn zaken die vergelijkbaar zijn met de boskamers en ze heb-

ben ook dezelfde eigenschap, dat ze hun eigen exploitatie hebben. Ik wil benadrukken 

dat de boskamers geen cadeautje zijn. 

Als we het hebben over het attractiepark, we hebben indirect onderzoek gedaan naar be-

paalde attractieparken, andere grootschalige recreatieve objecten. Dat is in deze ge-

meente niet gemakkelijk. Je hebt daarvoor behoorlijke bewonersconcentraties nodig. We 

onderzoeken dit wel, maar het is moeilijk en ik doe daarover dus ook geen uitspraak. 

Het bedrag van € 215.000,00 is niet bedoeld om nu te investeren maar om te investeren 

in het ontwikkelen van het bestemmingsplan met alles wat daarmee samenhangt. Als we 

dat niet doen, hebben we aan het eind van het jaar helemaal niets. Stelt dat u besluit dat 

we het zelf ontwikkelen en u hebt geen bestemmingsplan, ben je weer achter de meet. 

Ik denk wel, als de ontwikkelingen met de Wind Groep niet goed lopen, dat we heel goed 

moeten nadenken welk bestemmingsplan we dan willen hebben. 

Ontwikkeling voor rekening en risico van de gemeente, als de gemeente projectontwikke-

laar zou zijn, raadt het college af. We zijn geen ontwikkelaars en dat word je ook niet 

zomaar. Ik denk dat je te veel risico’s loopt. 

Voorzitter, u hebt zelf iets over de golfclub gezegd. Ik heb gezegd dat er voldoende fy-

sieke ruimte is. Die andere afspraak hebt u duidelijk aangegeven. 

Ik wil nog één opmerking maken. Als wij bij u komen en we hebben een contract, is het 

aan u of het contract voldoende is. Die slag zullen het college en de projectontwikkelaar 

altijd om de arm houden. 

Als wij nu stoppen, zetten we de ontwikkeling stil, leggen we de kansen diep in een la, 

als het gaat over het ontwikkelen van een recreatieve zone dichtbij Emmeloord en ten 

behoeve van alle inwoners van Noordoostpolder. Ik wil u oproepen om lef te tonen om 

deze ontwikkeling aan te gaan. Wat betreft termijnen, ruimtelijkeordeningsprojecten lo-

pen over het algemeen heel erg lang, maar we hebben een duidelijke afspraak over sep-

tember 2009. Laten we nu het lef tonen om die ontwikkeling aan te gaan en de kansen te 

benutten. 

 

De voorzitter: Ik kijk naar de heer Veldkamp, want die heeft een amendement inge-

diend, waarvan de wethouder heeft gezegd: u moet het doen met mijn toezegging, geen 

behoefte aan. 
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De heer Veldkamp: Wij dienen het in. Wij voegen aan het besluit toe de voorwaarde dat 

vóór 1 oktober 2009 een samenwerkingsovereenkomst met de Wind Groep wordt gete-

kend. 

 

De voorzitter: Nu is nog een rondje over het amendement aan de orde. 

 

De heer Hermus: Wij hebben geen behoefte aan dit amendement. Wij hebben vertrou-

wen in de woorden van de wethouder en wij gaan erin met die woorden. 

 

De heer Veldkamp: Wilt u geen extra waarde toevoegen? U zegt zelf in uw betoog veel 

waarde eraan te hechten. Nu kunt u iets eraan doen en zegt u, toch maar even niet. 

 

De heer Hermus: De toezegging van de wethouder is voor ons hard genoeg. 

 

Wethouder de heer Schutte: Mijnheer de Voorzitter. Mag ik even interrumperen? Het 

lijkt net of ik veel moeite zou hebben met het amendement, maar dat is niet zo. Wat mij 

betreft hoeven we daarover niet lang te discussiëren. 

 

De voorzitter: Nu maakt u het ingewikkeld. Ik zat op mijn stoel te draaien, zeg er ja te-

gen. Je hebt het zelf gezegd, dus kop hem in, maar de wethouder zei nee, ik heb er geen 

behoefte aan. Op dat signaal reageert de fractie. Als de wethouder zegt: prima, als u dat 

een versteviging vindt, zet maar een stok achter de deur, dan willen we zekerheid heb-

ben. Zo begrijp ik de heer Veldkamp. De wethouder heeft hetzelfde streven. Dan beleg je 

dat in een amendement. Dan maak je het wat steviger. Dan krijg je misschien voor het 

amendement een aantal mensen mee die misschien tegen de rest zijn en misschien vin-

den ze het wel zo mooi dat meer mensen instemmen. De wethouder kan zich dus vereni-

gen met het amendement. De rest van het college knikt ook. 

 

De heer Hermus: Ik heb net een stemverklaring gegeven. Wij hebben geen behoefte 

aan dit amendement. Wij hechten veel waarde aan de woorden van de wethouder en 

daaraan zullen we hem houden. 

 

Mevrouw Geluk: Het staat in het verslag en de wethouder is zo enthousiast. Hij haalt het 

vast voor september 2009, misschien wel eerder. Dat komt goed. We vinden het amen-

dement overbodig. Wilt u de rest met betrekking tot het raadsvoorstel ook weten? 

 

De voorzitter: Ik heb sterk de indruk dat u niet vóór bent. 

 

Mevrouw Geluk: We hebben fractieoverleg gehad en we hebben na moeilijk beraad be-

sloten. 

 

De heer Haagsma: De Politieke Unie heeft gepleit voor een doorgaan van een zelfstan-

dige ontwikkeling van het recreatieve gebied. Er is gepleit voor het afscheid nemen van 

de Wind Groep, omdat ze haar belofte niet wil en kan waarmaken en de pijlen te richten 

op de woningbouw op de plekken, waar we dat broodnodig hebben. Wij stemmen niet in 

met punt 1 van het besluit. De punten 2 en 3 zijn op dat moment niet meer nodig. We 

spreken elkaar ongetwijfeld in september 2009 over dit onderwerp nog eens weer. 

 

De heer Pausma: Wij zijn het eens met het voorliggende voorstel. Het amendement 

geeft duidelijkheid maar heeft geen nut. Het gaat meer om het plan dan om de manier 

waarop het besloten wordt. We zijn tegen het beschikbaar stellen van € 215.000,00 op 

deze manier. 

 

De voorzitter: Ik hoorde u zeggen: wij steunen het voorstel zoals het er ligt. 

 

De heer Pausma: We zijn tegen het voorstel Trompa. Dan is het amendement niet no-

dig. 
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De voorzitter: Helder, u bent tegen. 

 

De heer Veldkamp: Ik ben voor mijn eigen amendement, maar ik kan tellen en ik zie 

dat er geen meerderheid is. Ik vind dat jammer. Iedereen zegt: we gaan hiervoor, we 

willen dat. En dan kun je het onderstrepen en dan zeggen ze: dat doen we niet. En de 

wethouder zegt: ik vind het wel leuk. Nee, dat doen we niet. Jammer, kans gemist. 

We steunen de rest van het voorstel met de toezeggingen van de wethouder. 

 

De heer Bakker: Mijnheer de Voorzitter. Wij vonden het ook, voordat en nadat de wet-

houder zich uitsprak over het amendement, overbodig, omdat de wethouder klip-en- 

klaar toezeggingen heeft gedaan. En als dat het geval is, hoef je zo’n amendement niet 

meer in te dienen. Ik verbaas me dat de ChristenUnie-SGP het amendement nog steeds 

steunt. Het is volstrekt overbodig. 

 

De heer Veldkamp: Het is een drukmiddel richting de Wind Groep. 

 

De heer Bakker: Het college onderhandelt en wij stellen besluiten vast. Die rollen zijn 

aanwezig. Het college kan onderhandelen en wij besluiten straks. 

 

De heer Pausma: Ik vind het wel winst om dualisme bij het CDA te ontdekken. 

 

De heer Bakker: Wij stellen ons voor dat we het voorstel dat het college heeft gedaan 

volledig meegeven aan het college, om hard aan het werk te gaan om het te realiseren. 

 

De voorzitter: Ik concludeer dat het voorstel is aangenomen met de stemmen van de 

fracties van het CDA, ChristenUnie-SGP en PvdA/GroenLinks vóór en dat de heer Tuinen-

ga niet aan de stemming heeft deelgenomen. 

 

Zonder hoofdelijke stemming besluit de gemeenteraad overeenkomstig het voorstel met 

de stemmen van de fracties van het CDA, de ChristenUnie-SGP en de PvdA/GroenLinks 

vóór en de stemmen van de fracties van de VVD, de Politieke Unie en ONS Noordoostpol-

der tegen. 

 

 3. Verordening langdurigheidstoeslag Noordoostpolder 

 

De voorzitter: Dit waren twee belangrijke punten, waarvoor we lang de tijd hebben ge-

nomen. Ik verzoek u nu de kortheidstoeslag te betrachten als u over het volgende punt 

praat. Het is niet in de commissie geweest. Afgesproken is dat technische vragen ambte-

lijk worden gesteld. Ik sta geen technische vragen toe. Mag ik naar een soort stemver-

klaring? Dat gaat te snel? 

 

De heer Van der Velde: Mijnheer de Voorzitter. Het is jammer dat dit onderwerp voor 

de tweede keer in het gedrang komt, want ook nu speelt tijdsdruk weer een rol. 

Als we voorwaarden zouden moeten aanhouden, zoals de heer Haagsma voorstelde en 

waarin hij overigens volkomen gelijk heeft, zou ik nu eerst de vraag moeten stellen en 

dan het antwoord afwachten en dat zou veel tijd kosten. 

Ik wil om die tijd te besparen het in één termijn afronden, maar ik wil wel een vraag aan 

de wethouders stellen en verzoek daarop wel te antwoorden. 

Wij hebben als volgt geconcludeerd; wij gaan akkoord met de regels die op papier staan, 

alleen bij de totstandkoming van deze nota hebben we iets gemist. De vorige keer heb-

ben we bij de vaststelling van het nieuwe minimabeleid al geconstateerd dat we het op 

prijs zouden stellen, als de wethouder gebruik zou maken van de cliëntenraad. Ook in dit 

verslag vinden we daarvan niets terug. Wij gaan ervan uit, omdat de wethouder altijd 

goed luistert, dat hij dat wel heeft meegenomen en dat hij met de cliëntenraad heeft ge-

sproken, maar het staat er niet. Vandaar de vraag. We gaan wel akkoord, maar graag 

een antwoord. 
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Mevrouw Binksma: Mijnheer de Voorzitter. Ook een paar korte vragen. De motivatie van 

het college om de langdurigheidstoeslag van vijf naar drie jaar te brengen? Kan het bud-

get ook worden ingezet voor het stimuleren van een goede startpositie op de arbeids-

markt? 

 

De heer Lammers: Mijnheer de Voorzitter. Eigenlijk zijn we voor het afschaffen van de 

ld. De langdurigheidstoeslag wordt verstrekt aan personen die minimaal vijf jaar in de 

bijstand zitten en die geen arbeidsmarktperspectief hebben. Hoe ernstig is de enorme 

rompslomp om die toeslag aan te vragen en uit te voeren? Het aantal in te vullen formu-

lieren lijkt ons groot. Ook is onduidelijk wie precies arbeidsmarktperspectief heeft en wie 

niet. Dit zijn voldoende redenen om na te denken over hoe deze overheidsgelden zo goed 

mogelijk kunnen worden ingezet. Zo effectief mogelijk voor zowel degenen die de steun 

nodig hebben als voor degenen die de overheidsgelden opbrengen. ONS Noordoostpolder 

is van mening dat het inzetten van de gelden die nu worden besteed aan de langdurig-

heidstoeslag beter kunnen worden besteed aan de bijzondere bijstand. U bepaalt dan als 

college op individuele basis wie deze bijzondere bijstand krijgt en dat is beter dan een 

categoriale regeling zoals de langdurigheidstoeslag. 

Er zijn ook een paar kanttekeningen. Het is onduidelijk of dit extraatje ook voor beslag 

vatbaar is. Daarover vind ik niets in de verordening. Mensen die budgetteren, uiterst cor-

rect en onberispelijk, zijn altijd voorzichtig. U bepaalt nu zelf de norm die de gemeente 

kan aanleggen. Hebt u voldoende mogelijkheden om dit extraatje te vrijwaren van be-

slag? Het college erkent dat dit bedrag nodig is voor de algemene kosten van bestaan. 

 

De voorzitter: Technische vragen zouden we ambtelijk stellen. Ik vind dit een techni-

sche vraag. 

 

De heer Lammers: In de verordening is het niet opgenomen. Het gaat erom dat als 

langdurigheidstoeslag wordt verstrekt, eventuele schuldeisers beslag kunnen leggen. 

 

De voorzitter: Ik begrijp de vraag, maar die zouden we ambtelijk stellen. 

 

De heer Lammers: Uiteraard wijst mijn fractie erop dat het gaat om mensen die financi-

eel aan de onderkant zitten. Kan de persoon die in de ene gemeente aan het minimum 

zit op meer generositeit rekenen dan in een andere gemeente? Dat maakt het ondoor-

zichtig. 

Tevens vinden we dat in de verordening moet worden opgenomen vanaf welke termijn 

iemand in de gemeente woonachtig dient te zijn. Kan het zo zijn dat als iemand in een 

andere gemeente drie jaar woont, vervolgens verhuist naar Noordoostpolder, direct voor 

deze regeling in aanmerking komt? Wat is uw beleid in dezen? Dat staat niet in de veror-

dening? 

 

Wethouder de heer Van Meijel: Mijnheer de Voorzitter. We hebben advies van de cliën-

tenraad. Er staat zelfs nog een extra opmerking bij. Die gaat akkoord en vindt het een 

verbetering vergeleken met de vorige verordening en daarmee zijn we blij. 

 

De heer Van der Velde: Als u dat voortaan meteen meedeelt, was de vraag overbodig 

geweest. 

 

Wethouder de heer Van Meijel: U hebt nu een antwoord. 

Waarom de tijd korter maken? Uit onderzoek is gebleken dat vijf jaar een heel lange 

termijn is en dat mensen die langdurig in de minimale situatie zitten, na drie jaar echt 

problemen komen. Vandaar dat de periode naar drie jaar is gegaan. Tot 1 januari jl. was 

het vijf jaar, omdat dit wettelijk was voorgeschreven. 

Het budget inzetten voor een startpositie: wij hebben al diverse mogelijkheden om dat te 

doen. Dit is met name voor ondersteuning en dat is tevens een antwoord op de techni-
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sche vraag van de heer Lammer. Het staat er niet in, omdat dit in artikel 36, lid 1, van 

de WWB wordt geregeld. Dat hoeven we dus niet expliciet te regelen. 

Arbeidsmarktperspectief, dit begrip is verlaten, omdat het een moeilijk hanteerbaar be-

grip is. Het gaat veel meer om iets te doen aan de langdurigheid van een laag inkomen. 

Effectief inzetten, het is inkomensondersteuning. Vandaar artikel 36. 

Inzetten bij bijzondere bijstand, bijzondere bijstand is bedoeld voor aparte situaties. Dat 

is geen generiek beleid. Het gaat om een algemene benadering. Als je het allemaal voor 

bijzondere bijstand inzet, krijg je ongelijkheid. Daarvoor kiest de gemeente niet. 

Woonachtig in de gemeente, ik begrijp de vraag, maar in de WWB is het zo: ze zitten in 

een situatie en als ze in een andere gemeente komen, wordt dat meegenomen. Alleen als 

het in een andere gemeente vijf jaar is, komen ze in een andere situatie. Omgekeerd 

geldt het ook. Als ze naar een andere gemeente gaan, waar vijf jaar geldt, komen ze ook 

in die situatie. Dat is de individuele vrijheid van een gemeente. 

 

De voorzitter: Is er behoefte aan debat met elkaar. Nee? Wilt u in deze ronde ook de 

stemverklaring uiten? 

 

De heer Van der Velde: Wij hebben geen probleem met het voorstel. 

 

Mevrouw Binksma: We vinden toch dat er een prikkel moet zijn om werk te zoeken. Men 

voorkomt een ongewenste armoedeval niet door een eenmalige uitkering. Wij zijn tegen 

het voorstel. 

 

Mevrouw Van Elk: Wij hebben geen problemen met het voorstel. 

 

De heer Lammers: Wij zijn tegen, omdat wij vinden dat het in de individuele gevallen 

een toelage zou moeten zijn op de bijstand en niet categoriaal. 

 

De heer Wassink: Wij zijn vóór. Zeggen dat we niet tegen zijn, vind ik erg negatief en ik 

vind tegen zijn helemaal negatief, want ik heb de indruk dat beide fracties niet in de ga-

ten hebben over welke categorie mensen wij hier spreken. Het is ontzettend jammer dat 

ze zich daarin niet of nauwelijks verdiepen. 

 

De heer Lammers: Daarom vinden wij het van belang dat juist het individuele aspect 

naar boven komt, dat je gericht een toeslag kunt geven en niet categoriaal. 

 

De heer Wassink: En daar ligt willekeur op de loer. 

 

De heer Boundati: Mijnheer de Voorzitter. Ook onze fractie is tevreden met dit voorstel. 

We zijn wel benieuwd naar de trend op het niet-gebruik van dergelijke voorzieningen. Wij 

willen u dan ook vragen om aan het einde van dit jaar de gegeven over het aantal ge-

bruikers op een rij te zetten in vergelijking met voorgaande jaren en dan te kijken welke 

kant de grafiek opgaat. 

 

De voorzitter: U zegt ja en u spoort de wethouder aan. 

 

Zonder hoofdelijke stemming besluit de gemeenteraad overeenkomstig het voorstel met 

de aantekening dat de fracties van de VVD en ONS Noordoostpolder tegenstemmen. 

 

4, Richtlijnen voor het opstellen van de MER Glastuinbouwontwikkelingen Lut-

telgeest/Marknesse 

 

De voorzitter: U hebt nadere informatie van het college gekregen. Zijn er nog vragen 

op basis van de laatste informatie. Nee? Kunnen we dan meteen naar een standpuntbe-

paling? 

 



2009 N. 92 

Mevrouw Geluk: Mijnheer de Voorzitter. We hebben al diverse vertragingen gehad bij 

het glastuinbouw in Luttelgeest, in de ontwikkelingen in de vorige raadsperiode en in de-

ze raadsperiode onder andere door het vrije begroting. En ook nu weer door het overbo-

dig ter inzage leggen van de startnotitie hebben we zes weken kostbare tijd verloren. De 

VVD wil de voortgang niet vertragen of tegenhouden, maar full speed doorgaan en we 

vragen het college ervoor te zorgen dat de aangemelde glastuinders op tijd kunnen star-

ten met de bouw en het planten. De stichting Nieuwland heeft duidelijk gemaakt dat de 

tijd dringt en waarom een tandje moet worden bijgezet. College, laat geen vogels over 

het bed vliegen door onnodig lange procedures. Ik heb het niet over wettelijke procedu-

res maar over onnodig lange procedures en verdere vertragingen. Een paar weken te laat 

de procedures afgerond betekent een jaar verloren. 

Jammer dat het college de toegestane dakgoothoogte op 8 meter heeft gezet in plaats 

van op 9 meter, waar de stichting op basis van gesprekken met de ondernemers om 

heeft gevraagd. Deze meter verschil mag de voortgang niet in de weg staan. 

Conclusie, te laat, te langzaam en jammer van die goothoogte. Maar, tel uw zegeningen, 

de VVD gaat akkoord met het collegevoorstel en wenst u veel daadkracht de te verwach-

ten arbeidsplaatsen, die we hard nodig hebben, en investeringen binnen te halen. 

 

De heer Wassink: Dat noem je slagroom op zoutzuur. 

 

Mevrouw Geluk: Die opmerking wordt niet op prijs gesteld. 

 

De heer Suelmann: Mijnheer de Voorzitter. Wij zullen de commissie niet overdoen. Dit is 

voor ons een hamerstuk. 

 

De heer Bakker: Mijnheer de Voorzitter. Wij staan positief ten aanzien van de MER-

procedure. Wij willen het college wel meegeven voor de voorbereiding van het bestem-

mingsplan: wij hechten aan hetgeen ook in de tien stellingen van Visie 2030 staat, na-

melijk aan een groene beplanting. 

 

De heer Veldkamp: Dit is voor ons een hamerstuk. 

 

De heer Pausma: We staan hier positief tegenover, al was het maar om het tempo erin 

te houden. 

 

De heer Haagsma: Mijnheer de Voorzitter. Ik dank het college voor de extra uitleg die 

duidelijkheid heeft gegeven ten aanzien van de vragen die we hebben gesteld. Ik hoop 

dat het college over ruim een maand, de termijn die bij het eerste voorbereidingsbesluit 

in ogenschouw kwam, dat eerste toch gaat halen, want dat zou in het belang van het he-

le gebied zijn. 

 

Wethouder de heer Schutte: Mijn kompanen zeggen dat ik mij moet stilhouden, maar ik 

heb twee opmerkingen. 

Diverse vertragingen, zoals mevrouw Geluk zegt, vind ik bezijden de waarheid. Wij moe-

ten de procedures zorgvuldig doorlopen en wij nemen daarvoor alle veiligheid en zeker-

heid. 

De groene beplanting, mijnheer Bakker ik heb het in de commissie niet zorgvuldig ge-

noeg gezegd, maar daarin is voorzien. 

 

De heer Bakker: Wij zullen het bij de behandeling van het bestemmingsplan goed onder 

de loep nemen. 

 

Zonder hoofdelijke stemming besluit de gemeenteraad overeenkomstig het voorstel. 
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 5. Verordening gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens 

 

Zonder beraadslaging en zonder hoofdelijke stemming besluit de gemeenteraad overeen-

komstig het voorstel. 

 

 6. Deelname experiment 'Stemmen in een willekeurig stemlokaal' bij de ver-

kiezingen voor het Europees Parlement op 4 juni 2009, de verkiezing van 

de gemeenteraad en Tweede Kamer in 2010 

 

Zonder beraadslaging en zonder hoofdelijke stemming besluit de gemeenteraad overeen-

komstig het voorstel. 

 

IX. Sluiting 

 

De voorzitter: De vergadering is gesloten.  

 

 

Aldus vastgesteld in de vergadering van 23 april 2009. 

 

 

 

 

De griffier,        De voorzitter,  

 

 


