
2009 N.94 

Notulen van de openbare vergadering van de gemeenteraad, gehouden op 23 april 2009 

om 19.30 uur in het gemeentehuis te Emmeloord. 

 

Aanwezig zijn: de dames, M.T.B. Droog-Smit (CDA), E. van Elk (PU), J. Faber-Slootheer 

(PvdA/GroenLinks), A.J. Geluk-Geluk (VVD), en S.J. Schrijver-Brouwer (PvdA/Groen-

Links) en de heren 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), H.H. Suelmann (CDA),  

H. Torenbeek (CDA), T. Tuinenga (PU), J. Visser (CU-SGP), R.F. Wassink (CU-SGP) en 

H.A.J.G. Kreeft (fractie Kreeft) 

 

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), F.K. Zeilstra (PvdA/GroenLinks)  

Griffier:  de heer J. Even 

Gemeentesecretaris: de heer H. van Boven 

Afwezig: de dames H. van Mook (PvdA/GroenLinks), H. Binksma-

Martens (VVD) en de heren J. Simonse (CU-SGP),  

J.J. van der Velde (CDA), G.J. Veldkamp (CU-SGP) 

 

 

I. Opening 

 

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

van verhindering ontvangen van de heren Simonse, Van der Velde en Veldkamp en de 

dames Van Mook en Binksma. 

 

II. Vaststelling agenda 

 

De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld. 

 

III.  Notulen van de vergadering van 26 maart 2009 

 

De voorzitter: Er zijn enkele opmerkingen gemaakt met betrekking tot de notulen. 

Op pagina N.65 is de tweede spreker niet de heer Kamp, maar de heer de heer Kalk. 

Op pagina N.78 moet de tweede zin van de tweede alinea: Die is in een lang traject… 

zijn: Die is in een lang traject in staat om de problemen… 

De eerste regel op pagina 85 moet worden geschrapt. 

Op pagina 88 wordt de vijfde alinea van onderen: We hebben fractieoverleg gehad en we 

hebben dat na moeilijk beraad besloten. 

 

De notulen worden met inachtneming van de wijzigingen vastgesteld. 

 

IV.  Ingekomen stukken 

 

De heer Kalk: Mijnheer de Voorzitter, dank u wel. De CDA-fractie wil graag even stil-

staan bij de brief van dorpsbelang Nagele. Daar zit een oplossing van het college bij over 

hoe ze daarmee om wil gaan, maar we wilden toch de andere fracties vragen om daar 

nader naar te kijken. De fractie ziet de brief als een noodbrief en in feite legt Nagele het 

college over de knie, want het college is bepaalde afspraken niet nagekomen. Wij willen 

Nagele niet in de put, sterker nog we willen dat er binnenkort zoiets zal zijn als een 

bouwput. We hebben op de jaarvergadering begrepen dat een aantal belangrijke ontwik-

kelingen wat het college betreft nu in een Plan van Aanpak worden vastgelegd. Wij noe-

men de discussie rondom het MFC, de ontwikkelingen rondom de kop van Nagele en de 

nieuwbouw. Die nieuwbouw mijnheer de Voorzitter, hebben we ook vastgelegd in het col-
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legeprogramma over de resultaatsverplichting. Wij willen dus het college verzoeken: één: 

Het Plan van Aanpak, dat ze kennelijk binnen vier weken met Nagele wil bespreken, zo 

snel mogelijk in de reguliere commissie aan de orde te stellen, dus of in die van mei of in 

die van juni a.s. Twee: De nieuwbouwplannen hebben al jaren geduurd, wij vinden dat 

daar vaart achter moet worden gezet en dan moet je wellicht ook creatief zijn dus. Bin-

nen de randvoorwaarden zoals die nu in het collegeprogramma staan, denken wij er toch 

aan dat er op heel korte termijn wordt doorgepakt en we willen bij dat Plan van Aanpak 

deze discussie graag met het college aangaan en college, denk niet alleen aan de bond 

van Nederlandse architecten, want het duurt maar en het duurt maar, maar kijk ook 

eens of er architectenbureaus zijn, die gewoon aan de slag kunnen gaan en met een plan 

kunnen komen dat waardig is voor Nagele. 

 

De heer Kreeft: Wij onderschrijven de woorden van de heer Kalk volledig. Wij onder-

steunen in ieder geval de oproep aan het college om daar vaart mee te maken. 

 

De heer Haagsma: Ook de fractie van de Politieke Unie ondersteunt de woorden van de 

heer Kalk. Ik vind het ook fijn dat het CDA dit naar aanleiding van een dorpsvergadering 

nadrukkelijk op de agenda zet, terwijl het ook toen de planning bekend werd, gewoon in 

de commissie Woonomgeving had gekund. Toen hebben we er met een aantal partijen al 

behoorlijk pittig over gesproken. 

 

De heer Kalk: Ik wil er even aan herinneren dat mijn fractiegenoot in de commissie al 

het een en ander over Nagele heeft gezegd, dit komt dus niet uit de lucht vallen. 

 

Mevrouw Geluk: Mijnheer de Voorzitter, wat heerlijk dat al die mensen nu gaan vechten 

over Nagele. Ik wil graag ondersteunen wat er is gezegd, want Nagele is er echt van ge-

schrokken en we rekenen erop dat het antwoord van het college en de voorstellen van 

het college ook in de commissie zullen worden behandeld voordat ze definitief zijn en 

naar het dorp gaan. 

 

Wethouder de heer Van Meijel: Mijnheer de Voorzitter, dan hebt u een van de zaken te 

pakken. De meeste fracties waren bij de dorpsvergadering in Nagele en die hebben ken-

nis kunnen nemen van dat wat door mij is verwoord namens het college en dat strookt 

met de vrij brede oproep vanuit de raad. Op korte termijn wordt er in het college over 

gesproken, anders had ik de toezegging niet gedaan om over een aantal weken richting 

dorpsbelang te gaan met een Plan van Aanpak of hoe wij de weg gaan bewandelen. In 

feite is dit de weg die het college wil gaan, dus wij onderschrijven dit gewoon. 

 

De heer Kalk: Mijnheer de Voorzitter, dat past in ons streven van geen woorden maar 

daden. 

 

Mevrouw Geluk: Ik wil aandacht vragen voor het feit dat Nagele nog steeds architec-

tuurdorp is. Er is door de dorpswethouder over gesproken dat het allemaal zoveel vertra-

ging had en er mogelijk een reguliere wijk bijkomt. Dat is iets wat toch wel heel zwaar is 

gevallen en ik wil u oproepen om u te houden aan het collegeprogramma, de toekomstvi-

sie en de structuurvisie, waarin iets anders staat vermeld. 

 

Wethouder de heer Van Meijel: Mijnheer de Voorzitter, daar wil ik toch graag op reage-

ren. Wat ik daar heb gezegd is: Als dat niet lukt, dan moeten wij misschien op de traditi-

onele wijze…., maar met die traditionele wijze heb ik niet gezegd, en zeker niet bedoeld, 

dat wij daar gewoon een wijk net als alle andere willen hebben. Het is de bedoeling om 

iets te doen wat passend is. Er zijn mogelijk ook andere wijzen om daar iets speciaals of 

bijpassends te maken. Dat punt uit het collegeprogramma zet het college zeker niet aan 

de kant, maar er kan worden gepraat over de manier waarop en daaraan kan ook, als 

het op een bepaalde manier niet lukt, een andere invulling worden gegeven. Dat heb ik 

geprobeerd te zeggen en dat is kennelijk niet helemaal goed overgekomen, ik heb nu de 

kans om dat recht te zetten. 
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De heer Kreeft: Mijnheer de Voorzitter, op punt 4 staat een brief van de actiegroep be-

houd Kometenbos. Er staan drie stellingen in en ik wil aan de wethouder vragen of hij dit 

of in de commissie beantwoordt of dit schriftelijk wil doen. Het zijn nogal wat zware pun-

ten die deze actiegroep hier neerlegt. 

 

Wethouder de heer Voorberg: Er is deze week contact geweest tussen de mensen die 

bestemmingsplantechnisch over het Kometenbos gaan en de schrijvers van deze brief. Er 

is mondeling contact geweest, maar ze zijn niet tot dezelfde conclusie gekomen. De brief 

ligt ter inzage in de leeskamer of is meegestuurd. 

 

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

ten zoals is voorgesteld. 

 

V.  Mededelingen 

 
Er zijn geen mededelingen. 

 

VI.  Spreekrecht 

 

Er wordt geen gebruikgemaakt van het spreekrecht. 

 

VII.  Vragenuur 

 

De voorzitter: De heer Haagsma en de heer Lammers willen vragen over de windmolens 

van de heer Knoppers stellen. Ik denk dat het niet de bedoeling is dat we het ieder vra-

genuur over de heer Knoppers gaan hebben. Het moet spoedeisend zijn willen we het nu 

bespreken, anders kap ik het af en gaat het naar de commissie. Ik zeg het even voor de 

helderheid, anders gaan we iets honoreren wat niet helemaal de bedoeling van het spel 

is. Ik luister even wat de vragen zijn en anders vraag ik u om in de commissie verder te 

gaan. Ik geef het woord aan de heer Haagsma. 

 

De heer Haagsma: Mijnheer de Voorzitter, wij hebben afgesproken dat de heer Lam-

mers mede namens de Politieke Unie de vragen stelt. 

 

De heer Lammers: Dank u wel voorzitter, en dat doe ik ook namens de VVD. Indien een 

raadslid een vraag over dit onderwerp stelt, lijkt het al snel dat je partij voor iemand 

kiest en daarmee iemand in een kwaad daglicht zou stellen en dat is op dit moment ab-

soluut niet het geval. Onze plicht als raadslid is natuurlijk om het handelen van het colle-

ge te controleren en in open communicatie tot een oordeel te komen. Mijnheer de Voor-

zitter de vraag. Wij weten dat er binnenkort een executoriale verkoop plaatsvindt en wij 

weten dat u een vordering heeft. Weliswaar veilt u de entiteit van deze vordering, u veilt 

de gronden en het woonhuis welke ons inziens meerwaarde vertegenwoordigt, maar de 

heer Knoppers heeft hoger beroep aangetekend tegen de uitspraak van de rechter en dit 

dient nog. Onze vraag is welk risico gaat u aan als u dit hoger beroep verliest? Immers 

de heer Knoppers kan zijn gronden en/of zijn woonhuis kwijtraken doordat er wordt ge-

veild en als hij het hoger beroep zou winnen, dan zou hij daardoor geen aanspraak meer 

kunnen maken op zijn eerdere eigendommen. Waarom wacht u niet totdat ook die uit-

spraak van het hoger beroep heeft gediend. 

 

Wethouder de heer Van Meijel: Mijnheer de Voorzitter, het antwoord is heel eenvoudig. 

Dat risico gaat de gemeente niet aan. Dit is een dwangsom die onherroepelijk is gewor-

den bij uitspraak van april 2008. De andere zaak, waar nog hoger beroep tegen loopt, is 

het dwangsombesluit tegen het verwijderen van de molens. Dit zijn twee afzonderlijke 

trajecten. We hebben bij de uitspraak van januari 2007 tegen het dwangsombesluit ho-

ger beroep aangetekend en dat dient nog, maar daar gaat dit niet over. Wij praten hier 
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ook niet over andere dwangsommen anders dan die bij onherroepelijke uitspraak invor-

derbaar is. 

 

De heer Lammers: U had al aangegeven niet verder op de materie in te gaan. Ik neem 

uw antwoord ter bezinning mee terug en dat zal waarschijnlijk leiden tot schriftelijke vra-

gen van onze fractie. 

 

De heer Haagsma Mijnheer de Voorzitter, ik heb ook een vraag aangekaart en ik wil 

toch een vervolgvraag stellen. We hebben vele gesprekken ook met andere raadsleden 

gevoerd, maar het volgende is mij niet duidelijk. Op het moment dat op 12 mei a.s. in de 

executoriale veiling de eigendommen van de heer Knoppers, waar op dit moment het ho-

ger beroep bij de Raad van State over dient, worden verkocht, is de heer Knoppers niet 

meer eigenaar van het geheel. Als moment de Raad van State, eind 2009 bij de finale 

uitspraak, zegt dat de heer Knoppers waar het om de windmolens gaat gelijk heeft en 

het college niet dan is de zaak al verkocht. Dat kan gebeuren, dat overkomt de gemeen-

te wel vaker. Wij willen er graag zicht op hebben hoe u dan uit de juridische verwikkelin-

gen komt. 

 

Wethouder de heer Van Meijel: Mijnheer de Voorzitter, dan ben ik kennelijk niet hele-

maal duidelijk geweest. Er heeft een rechtszaak gelopen over de fundering van de mo-

lens en deze heeft de heer Knoppers zelf ingetrokken. Daarnaast loopt de procedure over 

de inning van de dwangsom over dat deel en dan praten we primair over € 140.000,00. 

Dat is de zaak waarover we het nu hebben. De veiling gaat erom de inmiddels 

€ 180.000,00 te innen. Daarnaast is er een heel andere procedure die gaat over het 

dwangsombesluit om de molens te verwijderen. Ook loopt er nog een procedure over de 

dwangsom van de € 550.00,00 en daar doen wij op dit moment niets. Het hoger beroep 

gaat over het dwangsombesluit van 26 september 2006 over het verwijderen van de mo-

lens. Deze zaken staan echt los van elkaar. Het gaat op dit moment over de fundering 

waarover echt de allerlaatste rechterlijke stap is gezet. Deze verkoop heeft geen enkele 

invloed op het vervolg van de procedure. 

 

De heer Haagsma: Ik denk dat ik de woorden van wethouder Van Meijel voor waarheid 

moet aannemen. Er is binnen heel veel partijen onrust over deze uitleg en over wat nu 

de juridische weg is. Ik ben heel benieuwd hoe het er straks finaal gaat uitzien, ik ben 

daar niet gerust op. 

 

De voorzitter: Het krijgt vast een vervolg. 

 

De heer Torenbeek: Mijnheer de Voorzitter, wat is dan de reden van de heer Haagsma 

om te zeggen dat hij er niet gerust op is. Het antwoord van de wethouder lijkt mij glas-

helder en ik denk dat u het daarbij dan ook moet laten. 

 

De heer Haagsma: Mijn taak als raadslid is om het college altijd vooraf of nadien te con-

troleren op wat ze doet. Ik wil u in herinnering brengen dat ik in oktober 2008 het colle-

ge de tip heb gegeven om niet naar de rechter te gaan over de kleur stenen die een in-

woner van Emmelhage wel of niet mocht gebruiken, maar hem een bos bloemen te stu-

ren. U weet inmiddels wat het finale oordeel van de rechter is geweest. Ik heb ook het 

idee dat als het om deze windmolens gaat, er juridisch gezien een verstandiger weg is en 

die tip wil ik alleen maar meegeven en dat is ook onze taak denk ik. 

 

De voorzitter: Ik wil de discussie afronden. Ik wil voorkomen dat we in het vragenuur 

het onderwerp Knoppers iedere keer op de agenda hebben. 

 

VIII. Agendapunten 

 

 1.  Activiteiten/werkzaamheden en budgetten project Emmeloord-Centrum 

2009 
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De voorzitter: De fracties van de ChristenUnie-SGP en de VVD hebben een voorbehoud 

gemaakt en ik geef de VVD als eerste het woord. 

 

De heer Blauw: Dank u wel mijnheer de Voorzitter. We hebben gezien dat het werkbud-

get past binnen de afspraken die we daarover in september 2008 hebben gemaakt. Ove-

rigens zijn dit afspraken waar de VVD het niet mee eens was. Nu is het moment om te 

zeggen of we, gezien het voorgaande, hier wel of niet mee akkoord gaan. Er is een be-

sluit genomen en wij vinden dat die werkzaamheden door moeten gaan. We maken ons 

ernstig zorgen over het budget zoals het hier ligt en of daar alles wel inzit. Er bereiken 

ons regelmatig berichten dat, met name met betrekking tot de Poldertoren, er nog een 

aantal zaken niet klaar zijn of extra kosten met zich meebrengen en dat is een zorg. We 

maken ons ook zorgen over de garageboxen. Er komen minder parkeerplaatsen en ik wil 

vragen om de raad te informeren over hoeveel parkeerplaatsen er minder komen en 

waar die worden gecompenseerd. Het onderwerp parkeerplaatsen is een heftig onder-

werp geweest, ook in gesprekken met het bedrijfsleven en de BAM. Nu komen er mis-

schien wel minder parkeerplaatsen en blijft er ook € 150.000,00 over omdat we die 

boxen niet kopen. Dat zou een gelegenheid zijn om ergens anders die ontbrekende par-

keerplaatsen te realiseren, want zoals we allemaal weten is met name gratis parkeren 

van groot belang. De tweede opmerking die ook meteen een vraag is, heeft te maken 

met de planontwikkelingskosten. U weet dat in het verleden de planontwikkelingskosten 

behoorlijk uit de hand zijn gelopen, die kosten en ook de bedragen zijn gedefinieerd. Wij 

hebben eerder gevraagd om een specificatie van de planontwikkelingskosten met pro-

jectleiding, ondersteuning, WMO en inhuur externe krachten en ik vraag u om ons daar 

alsnog een specificatie van te geven, zodat we weten waar de kosten uit bestaan. Als de 

wethouder dat kan toezeggen, willen wij niet in de weg staan om met dit budget verder 

te gaan en zijn wij daarmee tevreden. 

 

De heer Visser: Ons voorbehoud ging niet zozeer over het voorgenomen besluit, daar 

konden wij prima mee leven en dat hebben we ook aangegeven in de commissie. Ons 

voorbehoud ging over een opmerking bij de kanttekeningen van het stuk. Dat gaat over 

de toegekende subsidies die ten gunste komen van de algemene dienst. Daar hebben we 

wat over gevraagd. We hebben gevraagd of dat eigenlijk geen doelsubsidies zijn en die 

niet ten gunste horen te komen van Emmeloord-Centrum. Toen heeft de wethouder met 

een voorbeeld aangegeven dat dit volgens hem niet zo zou horen. In hetzelfde voorbeeld 

doordenkend: als je begroot dat iets € 100.000,00 kost en je hoopt € 10.000,00 subsidie 

te ontvangen, maar je weet vooraf niet zeker dat je dit bedrag gaat ontvangen, dan 

vraag je de raad in eerste instantie om € 100.000,00 beschikbaar te stellen. Blijkt dan 

toch dat die € 10.000,00 binnenkomt, dan kun je natuurlijk die € 10.000,00 prima laten 

terugvloeien in de exploitatie van Emmeloord-Centrum. Het kost de exploitatie Emme-

loord-Centrum dan € 90.000,00 en in de grote exploitatie heb je een meevaller, net zoals 

je ook altijd tegenvallers hebt waar je dan ook weer een oplossing voor moet zoeken. 

Zou dat niet heel mooi zijn? 

 

Wethouder de heer Voorberg: Ik begin met de vragen van de VVD. Allereerst de opmer-

king van de heer Blauw dat hij zich ernstig zorgen maakt over en regelmatig berichten 

hoort rondom het budget voor de Poldertoren. Ik maak van de gelegenheid gebruik om 

mee te delen dat wij een toezegging van de provincie hebben over een forse subsidie 

voor de Poldertoren. Omdat het allemaal in een laat stadium bekend is geworden, moet 

ik daar nog een voorstel voor doen aan het college. Als het college ermee instemt, zullen 

we in de commissievergadering van mei a.s. een voorstel doen voor de finishing touch 

van de Poldertoren en dan ook gebruikmaken van de gegeven mogelijkheden. Dat bete-

kent dat u zich geen ernstige zorgen hoeft te maken over de kosten van de Poldertoren. 

We zijn ook heel blij met deze toezegging. Het bureau dat de Europese subsidies heeft 

beoordeeld, heeft een positieve houding en de provincie vindt dit zo’n mooi markant punt 

in het centrum dat ze graag die subsidie heeft willen toekennen. 

 



2009 N.99 

De heer Bulk: In welke orde van grootte mogen we dan denken? 

 

Wethouder de heer Voorberg: Het bedrag ligt in de orde van grootte van € 450.000,00. 

 

De heer Bulk: Dan is dat in ieder geval een felicitatie waard. 

 

Wethouder de heer Voorberg: Dank u wel. Het college heeft zijn uiterste best gedaan 

om dit binnen te halen en dat is gelukt. Daar kunnen we inderdaad, met uw instemming 

en de instemming van het college, de nodige extra dingen van doen, die het geheel nog 

mooier kunnen maken. 

 

De heer Bulk: Misschien kunnen we daar ook de brug over de gracht in meenemen, want 

daar zouden we nog een voorstel over krijgen. 

 

Wethouder de heer Voorberg: Ik vind het prachtig dat u zo meedenkt, we zijn druk be-

zig om ook daarvoor subsidie binnen te krijgen. Wat betreft de garageboxen: het feit dat 

we de garageboxen nu niet in handen hebben wil niet zeggen dat het helemaal niet ge-

beurt. Wij blijven proberen om de garageboxen wel in handen te krijgen, maar dat kan in 

de tijd wel wat worden uitgesteld. We hebben een of twee maanden overlegd en dat wil-

len we blijven proberen. Wij houden natuurlijk de parkeerbalans voor het totaal in stand. 

Hoe we dat zullen doen, weten we niet, maar ik denk dat er met de ongeveer vijftien ga-

rageboxen ongeveer dertig parkeerplaatsen verloren zullen gaan. We zullen in de hele 

planvorming trachten dat alsnog aan te kopen of elders te compenseren. 

 

De heer Bulk: Misschien kunnen we van die garageboxen wel overdekte parkeerplaatsen 

maken. 

 

Wethouder de heer Voorberg: U denkt weer geweldig met ons mee. 

 

De heer Bulk: Maar u zegt dus: als ze verloren gaan, dan vinden we ze ergens anders? 

 

Wethouder de heer Voorberg: Absoluut, we willen de parkeerbalans in stand houden. 

Als u een specificatie van de planontwikkelingkosten wilt hebben, kan ik daarvoor zorgen, 

die kan ik ter inzage leggen in de commissiekamer. 

Mijnheer de Voorzitter, in antwoord op de vraag van de ChristenUnie-SGP over de toege-

kende subsidie: die vraag zal hopelijk in de volgende commissie- en raadsvergadering 

aan de orde komen. 

Als je subsidie krijgt van de provincie, hoe kun je die dan besteden? In het stuk staat al 

iets: het college van burgemeester en wethouders kan een in een voorstel een toegeken-

de subsidie geheel of gedeeltelijke ten gunste van de grondexploitatie laten komen. Dit is 

een voorbeeld. Voor de Poldertoren is dit de eerste keer dat we zo’n mooie meevaller 

krijgen en ik hoop dat we meer meevallers krijgen, waar dan over kan worden besloten. 

Er is inmiddels een notitie opgesteld onder auspiciën van de wethouder van Financiën, 

waarin staat hoe wij in zijn algemeenheid met subsidies kunnen omgaan. Ik denk dat dit 

de leidraad wordt die naar u toe kan, dan hoeven hierover geen misverstanden meer te 

bestaan. 

 

De voorzitter: Als ik het zo inschat, is er geen behoefte aan een tweede ronde. Mag ik 

constateren dat het voorstel met algemene stemmen is aangenomen? Ja, dan is aldus 

besloten. 

 

Zonder hoofdelijke stemming besluit de gemeenteraad overeenkomstig het voorstel. 

 

2. Overdracht van brandweertaken aan de Veiligheidsregio Flevoland 

 

De voorzitter: De fracties van de Politieke Unie, ONS en de VVD hebben een voorbe-

houd gemaakt en ik geef de heer Haagsma als eerste het woord. 
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De heer Haagsma: Dank u wel mijnheer de Voorzitter. In de eerste termijn heb ik na-

mens de fractie van de Politieke Unie nog een aantal vragen, niet alleen aan het college, 

maar ook aan de collega-raadsleden. 

In het besluit wordt bij punt 8 gesproken over structurele desintegratiekosten en in de 

commissie hebben we daar een korte reactie op gehad. Deze desintegratiekosten zijn op 

dit moment de eerste meerkosten die we aan de brandweer kwijt zijn omdat, als we niet 

hadden besloten tot regionalisering, deze desintegratiekosten er niet hadden ingezeten. 

Onze vraag is hoelang de gemeente verantwoordelijk is voor het dragen van die kosten 

en wat uiteindelijk de totale kosten zullen zijn. 

Vraag 2 is: waarom heeft het college er niet voor gekozen om de vrijwilligers en de fi-

nanciën buiten de veiligheidsregio te laten? Ze worden nu overgedragen, maar er zijn 

ook voorbeelden waarbij de financiën en de vrijwilligers volledig buiten de veiligheidsre-

gio blijven. Dat betekent dat de veiligheidsregio voor de uitgaven die ze moet doen, sim-

pelweg via de begroting krediet moet aanvragen van de collega-gemeenten. 

De derde vraag: op welke manier hebt u geprobeerd om de vrijwilligers als belangheb-

bende partners en als volwaardige gesprekspartners een rol te geven in de veiligheidsre-

gio? 

Een vraag aan de collega-fracties luidt: zouden collega-fracties die ook aangeven dat ze 

bezorgd zijn over onze vrijwilligers ervoor voelen om, samen met de Politieke Unie een 

amendement in te dienen en deze natuurlijk ook vast te stellen, waarmee de raad pleit 

voor een adviescommissie van brandweervrijwilligers die aan de voorkant van de besluit-

vorming meepraten over beleids- en uitvoeringsonderwerpen die over de brandweervrij-

willigers gaan? Ik ken voorbeelden van veiligheidsregio’s waarbij dit onderwerp via een 

convenant is geregeld. Tot zover in eerste instantie. 

 

De voorzitter: Dank u wel, ik kijk naar de heer Pausma. 

 

De heer Pausma: Ik heb verder geen vragen, ik vind het wel een goed idee om, als het 

niet helemaal uit de gemeenschappelijke regeling is te halen, in ieder geval voor een deel 

iets apart te zetten. 

 

De heer Bulk: In de commissie hebben wij ook onze zorg uitgesproken met betrekking 

tot de vrijwillige brandweercultuur in de Noordoostpolder, die altijd goed heeft gefunctio-

neerd. Daarom wil ik direct antwoorden op de vraag van de heer Haagsma. Wat mij be-

treft is een amendering in die geest prima, juist om de vrijwillige brandweer betrokken te 

houden bij het hele proces van de nieuwe regio. Daarnaast heb ik nog een vraag met be-

trekking tot punt 5. Dat betreurden wij ook al in de commissie en ik citeer: "Dat een deel 

van de brandweerkazerne en de vijf brandweerposten in Nagele, Marknesse, Ens, Rutten 

en Creil aan de veiligheidsregio ter beschikking worden gesteld onder nader af te spreken 

condities". Wij betreuren het dat dit nog niet is geregeld. Wanneer is dat uiterlijk gere-

geld? 

 

De voorzitter: Ik begin met de vraag van de heer Bulk, dat is een vraag die wij niet in 

onze macht hebben omdat dat een overleg is met het ministerie van Financiën en de fis-

cus over de vraag of daar btw over moet worden betaald. De bedoeling was om de ka-

zernes ter beschikking van de brandweer te houden en de onderhoudskosten te blijven 

dragen, anders zit je met gekke berekeningen. Het eigendom blijft bij ons en de functie 

blijft behouden voor de regio. Dat is het meest logische, alleen als je daar gekke belas-

tingtechnische zaken bij moet gaan doen, dan moeten we dat gaan bezien. We hebben er 

allemaal belang bij om daar zo snel mogelijk duidelijkheid over te krijgen. 

 

De heer Bulk: U garandeert dat het een louter technisch probleem is en dat de vijf 

brandweerposten blijven bestaan? 

 



2009 N.101 

De voorzitter: In het kader van het dekkingsplan heeft SAFE onderzoeken gedaan naar 

aanrijtijden in de Noordoostpolder en wij kunnen niet met minder brandweerposten toe 

dan we hebben. 

 

De heer Bulk Als u dat garandeert, ben ik tevreden. 

 

De voorzitter Als het aantal brandweerposten wordt verlaagd, komen er zeker over-

schrijdingen. Dat zit niet in de plannen en daar blijven we van uitgaan. 

 

De heer Bulk Dat wilde ik graag even weten. 

 

De voorzitter: Ik ga over naar de vragen van de heer Haagsma en dan kom ik ook bij 

die van de ONS uit. 

De desintegratie, hoelang sleep je die met je mee? Dit heeft te maken met de eigen for-

matie, met de ruimte die daar komt en die anders ook voor brandweertaken zou worden 

ingevuld, maar waar op een ander manier mee wordt omgegaan. We hebben een grote 

organisatie en het management is erop gefocust. Een deel van de kosten hebben we al 

zeer recent wat weg kunnen poetsen en de verwachting is dat we dit binnen een jaar 

kwijt zijn. 

Waarom heeft u de vrijwilligers en de financiën er niet buiten gelaten? We hebben een 

proces met zes gemeenten doorlopen waarbij is geprobeerd samen een goede regionale 

brandweerorganisatie op te bouwen. Uit geen van die gemeenten is de roep van de vrij-

willigers gekomen om erbuiten te blijven. Dat is ook besproken en men weet aardig van 

de hoed en de rand. We hebben ook altijd gezegd dat voor de vrijwilligers, die vanuit de 

posten naar de branden en de ongelukken uitrukken, er eigenlijk heel weinig verandert. 

Onze brandweercommandant zegt altijd zo beeldend: we hebben afgesproken dat we de 

branden en ongelukken niet verplaatsen. Voor de beroepsmensen kan er wel wat veran-

deren, daar zijn ook carrièremogelijkheden omdat het een grote organisatie is met ande-

re mogelijkheden. Dus de vraag is niet gekomen en ook de noodzaak om het te doen was 

niet aanwezig. Als de Noordoostpolder het alleen zou doen, is het de vraag of dat ook in 

het belang van de vrijwilligers is, omdat de aansturing wel via de regio gaat, ze blijven 

alleen in gemeentelijke dienst. Dat betekent dat op de vergoeding die ze krijgen het logo 

van de gemeente Noordoostpolder staat, maar het bedrag is hetzelfde als wat ze ook met 

een ander logo op het papier zouden krijgen. Dan moet je je afvragen welk doel je daar-

mee dient. 

De financiën die erbij horen, dragen we over omdat het een organisatie is en de nieuwe 

commandant over mensen en middelen moet kunnen gaan. Als je dat uit elkaar haalt, is 

dat technisch onhandig. Er is dus om een aantal praktische redenen niet voor gekozen. 

De vrijwilligers een aparte rol geven in de veiligheidsregio: De grote opgave van de vei-

ligheidsregio is om kwaliteitswinst te zoeken in de samenvoeging van de zes korpsen tot 

één geheel, zonder dat dit tot kostenverhogingen leidt. Dat doen we met beroeps- en 

vrijwillig personeel. De beroepskrachten verdelen we over een aantal posten. We gaan 

geen grote nieuwe brandweerkazernes bouwen, maar de functies verdelen we over een 

aantal posten. Zo zitten in de kazerne in Emmeloord de communicatiemensen van de re-

gio. 

Een aparte rol: de vrijwilligers hebben een aparte rechtspositie. We hebben alle rechts-

positieregelingen vergeleken en het centrale georganiseerd overleg, ook voor de vrijwil-

ligers, heeft daarmee ingestemd. Er is een aparte rol en er blijft apart overleg, alleen 

vrijwilligers (en dat heb u niet gezegd mijnheer Haagsma) stellen er prijs op om een vol-

waardige brandweerman/vrouw te zijn. Ze zijn net zo opgeleid als de fulltimers en we 

hebben niet de behoefte gehoord om daar heel speciaal mee om te gaan. Als het om 

speciale rechtspositieregelingen gaat, is het natuurlijk van belang dat je apart met de 

vrijwilligers overlegt. 

Uw suggestie van het amendement: ik denk dat het absoluut geen kwaad kan om vanuit 

de Noordoostpolder te benadrukken dat het goed is om de belangen van de vrijwilligers 

goed in het oog te houden. Als je daar een aparte commissie voor in het leven kunt roe-
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pen en de andere gemeenten vinden dat ook een goede zaak, vind ik dat het ondersteu-

nen waard. Ik denk dat ik daarmee ook de vraag van de heer Pausma heb beantwoord. 

 

De heer Pausma: Dan hoop ik wel dat u dat ook gaat bepleiten. 

 

De voorzitter: Ja. Wat mij betreft gaan we naar de tweede ronde. 

 

De heer Haagsma: Ik zou het wel op prijs stellen dat de andere fracties hun gedachten 

over een dergelijk amendement laten horen. In het duale bestel is het gebruikelijk dat de 

raad eerst spreekt en het college daarna iets zegt. Het zou nu zo kunnen zijn dat, als het 

college ervoor is, de rest zegt: ja hoor, wij ook. Ik wil toch graag weten wat de andere 

fracties ervan vinden. 

 

De voorzitter: Is het dan wijs om de tekst van het amendement aan te geven? 

 

De heer Haagsma: Ik vind het prima om de tekst voor te lezen, maar ik had eerst een 

basisuitspraak van de fracties willen hebben. Het gaat eerst principieel om de vraag of 

wij vinden dat de vrijwilligers door ons nadrukkelijker bij het overleg van de veiligheids-

regio moeten worden betrokken. 

 

De voorzitter: Bij de veiligheidsregio gaat het over alle vormen van beleid en uitvoering, 

en over beheersmaatregelen. Ik vind het niet zo SMART geformuleerd en volgens mij is 

uw amendement meer SMART geformuleerd, dat geeft meer helderheid over wat u aan 

de raad vraagt. 

 

Mevrouw Schrijver: Ik denk dat we eerst moeten kijken of de vrijwilligers er zelf behoef-

te aan hebben en als dit zo is, willen we dit wel steunen. 

 

De heer Sanderse: Wat mevrouw Schrijver naar voren bracht, hadden wij ook bedacht: 

Is de behoefte bij de vrijwilligers aanwezig? We hebben ook vernomen dat er kortgeleden 

een wet is aangenomen waarbij de vrijwilligers als semiprofessionals ook in de onderne-

mingsraad zijn vertegenwoordigd en dit zal ook bij de brandweer zo zijn. Wij vragen ons 

af of de behoefte er is. Als de vrijwilligers het zelf zouden willen, hebben wij daar geen 

enkel bezwaar tegen. 

 

De heer Poppe: Mijnheer de Voorzitter, op zich zijn wij helemaal niet tegen dit amende-

ment, maar de indruk wordt wel een beetje gewekt dat we erg bezorgd moeten zijn over 

de vrijwilligers die erop achteruitgaan. Ik hoor vaak dat vrijwilligers er blij mee zijn om-

dat ze zich net als de beroepsmensen kunnen specialiseren en verder kunnen met hun 

opleiding. In wezen is dit agendapunt het maken van een concrete invulling van een be-

sluit van 13 december 2007. Een amendement is prima als het gaat om allerlei zaken te 

waarborgen, maar is er wel behoefte aan? 

 

De heer Pausma: Een van de pijnpunten in dit hele verhaal waren juist de vrijwilligers 

en als je dat op deze manier kunt waarborgen, spreekt daar geen wantrouwen uit. Het is 

alleen maar een waarborg dat het goed gaat. 

 

De voorzitter: Dat een van de pijnpunten de vrijwilligers waren, is door ons niet gefor-

muleerd. Binnen de ondernemingsraad van de brandweer Flevoland bestaat twee derde 

van de leden van de ondernemingsraad uit vrijwilligers, zij zitten daar dus breed in. 

 

De heer Torenbeek: Mijnheer de Voorzitter, een vraag aan de heer Haagsma. Wat voegt 

deze adviescommissie dan daaraan toe? 

 

De heer Haagsma: Mijnheer de Voorzitter, de heer Kreeft heeft zich nog niet uitgespro-

ken en daarna wil ik, ook op dit punt, graag reageren, anders gaan de discussies in aller-

lei rondes door elkaar lopen. 
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De heer Kreeft: Ik heb nog niet gereageerd, maar als ik iets zou zeggen, heb ik dezelfde 

opmerkingen als die van het CDA. Ik hoef ze niet te herhalen, ik wil ook eerst weten wat 

de vrijwilligers ervan denken. 

 

De heer Haagsma: Mijnheer de Voorzitter, bedankt voor uw antwoorden. U denkt de 

desintegratiekosten binnen een jaar kwijt te zijn. Dat kan de raad bij de begroting volgen 

en dat zullen we ook doen. Waar het gaat om de financiën en de vrijwilligers binnen of 

buiten de veiligheidsregio zegt u, en dat dreigt ook binnen het amendement te gebeuren, 

dat u de vraag van de vrijwilligers niet heeft gehad. Ik kom dan weer bij datgene wat ik 

in de commissie ook al heb gezegd. Is de manier waarop door de leiding met de vrijwil-

ligers is gecommuniceerd in meedelende, voorlichtende zin, of in een open communica-

tieve sfeer geweest, waarbij je vragen stelt? Het zal u allen niet zijn ontgaan dat er in de 

afgelopen week twee dagen de discussie over de Wet op de veiligheidsregio's op de 

agenda van de Tweede Kamer heeft gestaan. Het zal u ongetwijfeld niet zijn ontgaan dat 

in die discussie twee partijen een amendement hebben ingediend die specifiek was be-

doeld om de plaats van de vrijwilliger in de Wet op de veiligheidsregio's een nadrukkelij-

ker plaats te geven. Die twee amendementen kwamen van een lid van de SP en van een 

lid van de ChristenUnie-SGP. 

 

De heer Kalk: Ze zijn trouwens in tweede termijn ingetrokken. 

 

De heer Haagsma: U mag het wel alvast zeggen hoor, dat vind ik geen probleem. Wilt u 

dan ook zeggen waarom ze zijn ingetrokken? 

 

De heer Kalk: Dat was dus de discussie waar we het net over hadden. 

 

De heer Haagsma: Nee, dat is niet de discussie waar we het net over hadden omdat on-

der druk van de Tweede Kamercommissie de minister heeft overgenomen dat de vrijwilli-

ger binnen de veiligheidsregio een nadrukkelijker plek moet krijgen. Die nadrukkelijke 

plek krijgt de vrijwilliger omdat je ervoor zorgt dat ze een plek krijgt aan de vergaderta-

fel van de veiligheidregio voorafgaand aan de besluitvormende rondes en dat heeft de 

minister toegezegd. 

 

De heer Kalk: De enige toezegging was inderdaad dat de minister zei: ik ga de brand-

weervrijwilligers landelijk als gesprekspartners beschouwen voor de VNG, maar dan moet 

je dus niet nu de Wet op de ondernemingsraden uithollen. 

 

De heer Haagsma: Ik heb de Wet op de ondernemingsraden in het amendement niet 

genoemd. 

 

De heer Kalk: Ik verwijs naar de BOT die is gevoerd, waar de goede argumenten in 

staan. 

 

De heer Haagsma: Dank u wel. Ik heb in de commissievergadering geconstateerd dat 

heel veel van de collega-fracties hun zorgen hebben over de vrijwilligers en dat ze in de 

discussie in de commissie en de raad elke keer tegen het college zeggen: college pas op, 

zorg ervoor dat je zuinig bent op de vrijwilligers. 

 

De heer Poppe: Mijnheer de Voorzitter, mag ik interrumperen? 

 

De voorzitter: Laat eerst de heer Haagsma maar uitpraten, ik denk dat hij wil afronden. 

 

De heer Haagsma: Elk moment waarop wij de kans krijgen om als raad zelf ruimte te 

scheppen voor structureel overleg met de vrijwilligers, leggen we dat eigenlijk op het 

bordje van het college. Als je kijkt naar datgene wat er in de Tweede Kamer is gebeurd 

en de zorgen die men daar heeft uitgesproken, komen ze tot de conclusie dat de vrijwilli-
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ger binnen de veiligheidsregio eigenlijk meer ruimte moet krijgen. Het voorstel in het 

amendement van de Politieke Unie luidt als volgt: 

 

"De raad van de gemeente Noordoostpolder, in vergadering bijeen op 23 april 2009; 

 

overwegende dat: 

- de verschillende fracties in de commissie BFCE van 6 april 2009 op onderstaande wij-

ze hun zorg over de vrijwilligers hebben uitgesproken: 

de heer Sanderse (CDA): de cultuur en eigenheid van het korps zijn belangrijk; 

de heer Poppe (CU-SGP): sluit zich aan bij de vragen rond de cultuur van het korps; 

mevrouw Schrijver(PvdA/GroenLinks): hoe kan worden gewaarborgd dat de vrijwil-

ligers hun taak met plezier blijven uitoefenen? 

 

besluit aan beslispunt 9 de volgende tekst toe te voegen: 

In dit convenant dient, bijvoorbeeld conform het voorstel van de Vakvereniging Brand-

weervrijwilligers, te worden geregeld dat de brandweervrijwilligers via een eigen advies-

commissie aan de voorkant worden betrokken bij de beleids- en uitvoeringsonderwerpen 

die de brandweervrijwilligers aangaan." 

 

De heer Sanderse: Mijnheer de Voorzitter, ik wil hierop reageren. 

 

De voorzitter: Nee, nu mag de heer Poppe. 

 

De heer Sanderse: Maar hij citeert mij verkeerd uit de commissie. De heer Haagsma 

zegt dat ik mij zorgen maak over de eigenheid en de identiteit van het korps. Ik heb dat 

niet gezegd, ik heb gezegd dat er voldoende aandacht voor moet zijn en dat is toch een 

nuanceverschil. 

 

De heer Haagsma: Ik lees hier voor uit het commissieverslag van de datum waaruit ik 

heb geciteerd, daar staat: de cultuur en eigenheid van het korps zijn belangrijk. 

 

De heer Sanderse: Als u mij in het tweede kopje aanhaalt, staat er wat ik net zei en 

daar ga ik voor. 

 

De heer Haagsma: Dus alles wat u in tweede instantie zegt is waar? En alles wat u in 

eerste instantie zegt… 

 

De heer Sanderse: wat u in eerste instantie zegt, heb ik ook niet zo gezegd. 

 

De heer Haagsma: Ik heb het precies geciteerd uit het verslag. 

 

Mevrouw Schrijver: Het verslag is toch nog niet vastgesteld en daar kunnen toch nog 

opmerkingen over komen? 

 

De heer Haagsma: Even een opmerking van orde. Ik constateer dat er op dit moment 

bij het CDA drie woordvoerders over deze casus zijn. Is het de bedoeling dat we op deze 

manier met elkaar gaan discussiëren? De heer Sanderse is woordvoerder in BFCE, de 

heer Torenbeek is fractievoorzitter en de heer Kalk is… 

 

De heer Kalk: Een spontaan iemand. 

 

De voorzitter: Ik ga naar de heer Poppe. 

 

De heer Poppe: Mijnheer de Voorzitter, ik word denk ik gedeeltelijk en onjuist geciteerd. 

De heer Haagsma maakt zich zo sterk zorgen dat hij het beeld krijgt dat iedereen zich 

zorgen maakt en dat is niet het geval. Ik denk dat hij zich onterecht zorgen maakt. Wat 

is steeds heb uitgestraald, ook in de commissie en ik zeg het ook nu weer, is dat er na-
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tuurlijk op moet worden gelet dat de vrijwilligers hun positie kunnen behouden en hun 

taak naar behoren kunnen uitvoeren, maar wij hebben steeds gezegd dat vrijwilligers in 

deze organisatie alleen maar meer kunnen groeien dan ze ooit hadden kunnen groeien in 

het korps Noordoostpolder. Als ik dan hoor dat er nu al veel aandacht voor de vrijwil-

ligers is o.a. doordat twee derde van de ondernemingsraad bestaat uit vrijwilligers, dan 

denk ik: mijnheer Haagsma, u maakt zich zorgen en nog eens zorgen en waarom zegt u 

niet gewoon klip-en-klaar dat u bang bent dat u de zeggenschap over de brandweer 

Noordoostpolder kwijtraakt? 

 

De heer Haagsma: Mijnheer Poppe, ik heb het idee dat ik dat in alle discussies over dit 

dossier heb gezegd, maar ik wil dit graag nog eens herhalen. Ik ben bang dat de ge-

meenteraad van de Noordoostpolder in dit dossier de zeggenschap over vrijwilligers en 

de financiën kwijtraakt. 

 

De heer Poppe: Angst is een slechte raadgever, mijnheer Haagsma. 

 

De heer Haagsma: Daarom kom ik ook met een plan om te proberen hier en daar wat 

bij te stellen. 

 

De heer Poppe: U maakt zich ergens zorgen over, waar u zich geen zorgen over hoeft te 

maken. 

 

De heer Haagsma: Dat heb ik vaker gehoord. U hoeft voor mij niet te bepalen waar ik 

bezorgd over ben. 

 

De voorzitter: Nu aan de orde is het amendement zoals het is ingediend door de heer 

Haagsma en ik wil de fracties vragen om daarop te reageren. Heeft u behoefte aan een 

korte schorsing of niet? Doorgaan? Prima. 

 

De heer Torenbeek: Mijnheer de Voorzitter, ik vind dat de raad en ook dit amendement 

recht moeten doen aan de heer Sanderse. De manier waarop hij wordt geciteerd over de 

cultuur en eigenheid van het korps staat in het verslag, maar er staat een zin boven. 

Daar staat dat zij op onderstaande wijze hun zorg over de vrijwilligers hebben uitgespro-

ken en dat was niet de bedoeling van de heer Sanderse en zijn fractie. De zorg voor is 

iets heel anders dan de zorg over. Het is niet zo dat de CDA-fractie heeft gedacht: och, 

och wat zal dat moeilijk worden voor die vrijwilligers en dat het daarom is gezegd. Dat 

suggereert de vetgedrukte zin boven het citaat van o.a. de heer Sanderse. 

 

De heer Haagsma: Mijnheer Torenbeek, ik dank u geweldig voor de inhoudelijke inbreng 

over deze zin. Ik wil het met plezier aanpassen in ‘voor’. Het was absoluut niet de bedoe-

ling om daar een verkeerde indruk mee te wekken, dus als ik u daarmee help, wil ik dat 

graag wijzigen. 

 

De heer Torenbeek: Als u de indruk niet wilt wekken, moet u het niet doen. 

 

De heer Haagsma: Ook niet wijzigen? 

 

Mevrouw Schrijver: Ik denk dat u het gewoon niet moet opnemen, maar dat u moet 

aangeven wat u vindt en niet wat andere partijen vinden. 

 

De voorzitter: In het voortraject heeft de heer Haagsma al aangegeven zorgen te heb-

ben over de rol van de vrijwilligers in de nieuwe organisatie. Daar is hij uitermate consis-

tent in geweest en het is logisch dat hij op het ultieme moment dezelfde vraag aan de 

orde stelt. Ik denk dat het college erin is geslaagd, gezien de loop van het proces, de 

zorgen wat kleiner te maken en we komen nu op de ultieme besluitvorming. De heer 

Haagsma probeert u nu achter zijn amendement te krijgen en dat is zijn goed recht. Ik 

wil voorkomen dat we zo precies verslagen gaan lezen dat we iedere commissievergade-
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ring heel gedetailleerd over formuleringen gaan praten, onder het motto daar kun je nog 

een keer aan worden opgehangen. Er zijn zorgen geweest over die rol, die is in verschil-

lende toonaarden bezongen en het college heeft geprobeerd het zo zorgvuldig mogelijk 

te doen. Dat is de eindronde van het geheel geweest en ik wil fracties vragen of ze voe-

len voor het amendement dat de heer Haagsma heeft ingediend, de zorgen die hij heeft 

willen onderschrijven en het op die wijze willen verwoorden. 

 

De heer Sanderse: Wij ondersteunen het amendement niet omdat de zorg voldoende is 

gewaarborgd in de ondernemingsraad en de vrijwilligers het niet zelf hebben aangege-

ven. 

 

De heer Bulk: Mijnheer de Voorzitter, ik betreur net als u de hele semantische discussie 

over details. Het ging om de zorg voor de vrijwilligerscultuur in de Noordoostpolder en 

als zodanig kunnen wij het amendement ondersteunen. Eigenlijk was het niet eens nodig 

geweest, gezien uw beantwoording in eerste termijn dat u uw best zult doen, in overleg 

met andere regio’s, om daartoe te komen. 

 

De heer Pausma: Mijnheer de Voorzitter, ik ben een beetje in verwarring omdat ik net 

de CDA-fractie hoorde zeggen dat ze het niet met u eens is dat u datgene promoot wat ik 

net heb gevraagd. 

 

De voorzitter: Ik vraag wat uw fractie vindt. 

 

De heer Pausma: Wij vinden het een goed amendement. Het is niet uit angst, zoals de 

heer Poppe denkt, maar het is gewoon om de belangen van de vrijwilligers te waarbor-

gen, niet meer en niet minder. 

 

De heer Poppe: Wij vinden het een beroerd amendement, waarin mensen verkeerd wor-

den geciteerd en waar zorg wordt uitgesproken, daar waar geen zorg hoeft te zijn. 

 

De heer Kreeft: Ik heb ook wat moeite met een adviescommissie. Het probleem bij de 

ondernemingsraad zou kunnen zijn aan wie die advies moet en kan geven, ik ga dus niet 

mee met het amendement. 

 

Mevrouw Schrijver: Mijnheer de Voorzitter, wij vinden het amendement ook overbodig 

en we zijn heel blij dat u heeft toegezegd dat u erop gaat toezien dat het plezier van de 

vrijwilligers in dezen wordt gewaarborgd. 

 

De voorzitter: Volgens mij is het amendement niet aangenomen. 

 

De heer Haagsma: Mijnheer de Voorzitter, dat heeft u goed geconcludeerd. Het is inge-

diend en niet aangenomen. 

 

De voorzitter: Mag ik, nadat het amendement onvoldoende steun heeft verworven, u en 

de andere fracties, vragen naar een stuk finale besluitvorming over dit voorstel? 

 

De heer Haagsma: Mijnheer de Voorzitter, het zal u niet verwonderen dat de Politieke 

Unie niet instemt met het voorliggende voorstel omdat we op deze manier de regie over 

de vrijwilligers voor een groot deel uit handen geven. Vrijwilligers hoeven immers niet in 

de veiligheidsregio te komen. De regie over de financiën zullen we niet meer geheel in 

eigen hand hebben en de desintegratiekosten zijn daar een prachtig voorbeeld van. Fi-

nanciën hoeven niet in de veiligheidsregio te komen. De veiligheidsregio was oorspronke-

lijk in het eerste voorstel slechts bedoeld om ervoor te zorgen dat de brandweer in een 

regio opgetuigd zou worden voor het op de juiste manier optreden bij grootschalige ram-

pen en daarvoor trainen. Op dit moment nemen we een besluit waarin we veel verder 

gaan, we besteden veel meer uit dan alleen maar het trainen voor grootschalige rampen. 

De Politieke Unie heeft tegen het voorstel tot het instellen van de veiligheidsregio ge-
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stemd, heeft op dit moment zijn best gedaan om iets meer plaats te krijgen voor de vrij-

willigers en ik ben blij dat het college zegt daarvoor haar best te gaan doen. Wij zijn te-

gen dit voorstel. 

 

De voorzitter: Mag ik u als portefeuillehouder u een vraag stellen? Stel dat uw amen-

dement was aangenomen, had u dan dezelfde stemverklaring afgelegd? 

 

De heer Haagsma: Mijnheer de Voorzitter, ik heb bij het aannemen van het amende-

ment een keurig turflijstje gemaakt of de punten 1 tot en met 10 wel of niet zouden kun-

nen worden aangenomen. De positie van de vrijwilligers is voor ons van cruciaal belang 

om ervoor te zorgen dat we niet alleen in commissie- en raadsvergaderingen aangeven 

erop te letten. Dat had voor ons inderdaad een andere stemverklaring opgeleverd, maar 

het is niet zinvol om nu die punten te benoemen. 

 

De heer Bulk: Mijnheer de Voorzitter, wij zien ook de zorg met betrekking tot de vrijwil-

ligers en sowieso de grootschaligheid, maar ik moet in navolging van de heer Poppe zeg-

gen dat in gesprekken met mensen van de vrijwillige brandweer ook veel positieve kan-

ten naar voren kwamen en dat vind ik zwaar wegen in de overweging. Uiteindelijk kan ik 

voor dit voorstel stemmen met de kanttekening dat wij niet helemaal eensluidend zijn, 

want mevrouw Geluk maakt hierop een uitzondering en is tegen het voorstel. 

 

De heer Pausma: Mijn fractie is niet blij met deze ontwikkeling. Het is volgens ONS geen 

goed plan om de brandweer op te laten gaan in een geheel waarvan ook verstedelijkte 

gebieden deel uitmaken. Er bestaat de angst dat onze brandweer niet in staat zal zijn de 

kwaliteitsslag te maken die volgens de Algemene Maatregel van Bestuur noodzakelijk is. 

Omdat deze angst groter is dan de angst dat de bevolking van de Noordoostpolder straks 

meer voor haar veiligheid gaat betalen, stelt het college voor te doen wat de minister 

voorstelt. De minister laat over een voorkeur met het toewijzen van convenantgeld ook 

niets aan duidelijkheid te wensen over. Mijn fractie waarschuwt de vergadering voor de 

tijd dat het aanvankelijke enthousiasme om samen te werken omdat we het alleen niet 

zouden redden, wordt overschaduwd door stroperige overleggen en hoge kosten voor on-

ze burgers. Dat betekent dat we tegen dit voorstel zijn. 

 

De voorzitter: Ik constateer dat het voorstel is aangenomen met de fracties van de Poli-

tieke Unie en de ONS tegen en mevrouw Geluk tegen. 

 

De heer Poppe: Mijnheer de Voorzitter, mag ik nog een opmerking maken? Ik vind het 

heel apart dat je in december 2007 een voorstel in meerderheid aanneemt, en dat het 

voorliggende niet meer of minder is dan een concrete invulling daarvan en dat je dus te-

gen de invulling van een democratisch genomen besluit bent. 

 

De heer Pausma: Hoe kunnen we nu voor zijn als we eerst tegen zijn, dat is toch ook 

een beetje raar? 

 

De heer Poppe: Het is een door de meerderheid van de raad genomen democratisch be-

sluit en dit is een invulling daarvan. Je respecteert een democratisch genomen besluit of 

je respecteert het niet. 

 

De voorzitter: Mag ik u aanraden om een keer thematisch met elkaar te bespreken hoe 

we daar in de toekomst mee omgaan? Staatsrechtelijk is het inderdaad een interessante 

discussie. De ene leer zegt zoals de heer Poppe, dat als een besluit is genomen verder de 

uitwerkingsbesluiten worden gerelateerd aan het eerder genomen besluit, dat is demo-

cratie. Anderen zeggen dat het in een democratie consistent is om te zeggen dat een 

keer tegen altijd tegen is, ook bij de uitwerking. U moet er met elkaar over gaan praten, 

maar niet nu. 
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Zonder hoofdelijke stemming besluit de gemeenteraad overeenkomstig het voorstel met 

de stemmen van de fracties van de VVD, het CDA, de ChristenUnie-SGP en de  

PvdA/GroenLinks vóór en de stemmen van de fracties van de Politieke Unie, ONS Noord-

oostpolder en mevrouw Geluk tegen. 

 

3. Wensen en bedenkingen ten aanzien van voorgenomen verkoop aandelen 

Essent 

 

De voorzitter: Er zijn voorbehouden gemaakt door de VVD, de fractie Kreeft, de Chris-

tenUnie-SGP, de Politieke Unie, de PvdA/GroenLinks en het CDA. 

 

De heer Lammers: Mijnheer de Voorzitter, een punt van orde. Onze fractie heeft, nadat 

de commissievergadering is geweest, nadere informatie ingewonnen en wij willen graag 

nog een visie geven. Dit betekent dat het voor ons geen hamerstuk is. 

 

De voorzitter: Dan begrijp ik dat alle fracties het willen bespreken. 

 

De heer Sanderse: Wij hebben via de griffier laten weten dat we hier ook op terug willen 

komen en door voortschrijdend inzicht mee willen spreken. 

 

De voorzitter: Dan geef ik u graag de gelegenheid. 

 

De heer Sanderse: Dank u wel mijnheer de Voorzitter. De CDA-fractie vindt de voorne-

mens van RWE om te investeren in duurzame energie prachtig, maar wat RWE in het 

verleden heeft laten zien wat betreft investeringen in duurzame energie baart ons grote 

zorgen. Daar zijn we voor de toekomst zeker niet gerust op. We denken hierbij aan de 

bruinkoolwinning, waarbij grote natuurgebieden zijn vernietigd. Je kunt wel goede voor-

nemens hebben, maar in het verleden heeft RWE dit niet laten zien. Bovendien speelt 

voor ons ook een rol dat je voorzichtig moet zijn om een nutsvoorziening, een basisvoor-

ziening in onze maatschappij, zomaar uit handen te geven. We willen graag van de wet-

houder horen wat hij hiervan vindt. 

 

De heer Bulk: Ook in de commissie hebben wij onze zorg uitgesproken. We hebben een 

heel goed net met een enorme zekerheid van levering en dat is in het werkgebied van de 

Duitse partner wel anders. Daarbij komt dat in Nederland de zaken zijn gesplitst en dat is 

in Duitsland niet het geval. Lever je dat niet uit aan een buitenlandse overheid? De VVD 

ziet ook wel dat je Europees moet denken, maar in deze kwestie zijn we in Nederland 

roomser dan de paus en hebben we het wel gesplitst. Wij zijn natuurlijk maar een heel 

kleine speler en dat is voor ons een overweging die maakt dat wij tegen dit voorstel zijn. 

 

De voorzitter: Ik ga de rij af. 

 

De heer Haagsma: De fractie van de Politieke Unie wil graag alleen haar bedenkingen 

kenbaar maken. Ook wij zijn van mening dat de verkoop aan RWE, een bedrijf met een 

bedenkelijke status waar het gaat om het duurzaamheidsbeleid, niet wenselijk is. Uw 

opmerking in het voorstel dat het eigenlijk een gelopen race is, lijkt in twijfel getrokken 

te kunnen worden, omdat de provincie Brabant, met een heel grote stem in het kapittel 

op dit moment nog niet zeker weet of ze gaat verkopen. Wij zijn er wel voorstander van 

om, als die gelegenheid zich voordoet, als gemeente eventueel een belang in een kabel-

maatschappij te nemen, maar wij raden u aan om tegen de verkoop van de aandelen van 

Essent te zijn. Wij hopen op deze manier met vele kleinen toch een groot besluit te ne-

men en op deze manier een signaal af te geven. 

 

De heer Lammers: Ik neem aan dat we nog in de vragenronde aan het college zitten? 
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De voorzitter: Het college stelt voor akkoord te gaan met het voorstel. U kunt wensen 

en bedenkingen indienen en als de raad vindt dat die het niet moeten doen, dan her-

overweegt het college dat en neemt een definitief besluit. 

 

De heer Lammers: Dan zal ik in de tweede termijn toelichten wat het standpunt van on-

ze fractie is. 

 

De voorzitter: Ik zou dat direct doen omdat de anderen dat ook hebben gedaan. 

 

De heer Lammers: De gemeente Noordoostpolder heeft een zeer klein belang in Essent. 

De gemeente bezit 0,0216% van de aandelen, maar de verkoopwaarde is € 1,6 miljoen. 

Dat deze transactie door college van burgemeester en wethouders aan de raad wordt 

voorgesteld, komt de gemeente dan ook niet slecht uit. Met de opbrengst van de aande-

len Essent kan de gemeente o.a. reserves aanvullen. Het is tevens een farce dat het ka-

binet niets aan de verkoop kan doen. Het kabinet kan wel iets doen, bijvoorbeeld door de 

aandelen van de gemeente en de provincie over te nemen als die tegen zijn. Op deze 

nier wordt Essent gered als publiek energiebedrijf. De argumentatie dat Essent te klein 

zou zijn om te concurreren is onjuist. De praktijk bewijst dat dit helemaal niet zo hoeft te 

zijn. In Zeeland is het kleinste publieke energiebedrijf van Nederland actief, namelijk Del-

ta. Delta is eigendom van de provincie Zeeland en de Zeeuwse gemeenten. Deze aan-

deelhouders hebben tot nu toe geen enkele behoefte getoond om Delta te verkopen, ze 

zijn tevreden met hun aandeelhouderschap en het dividend dat dit oplevert. Ook is er 

een risico dat de inwoners van de gemeenten en provincies de rekening straks gaan be-

talen doordat de energierekening omhooggaat. Dat kunt u niet inschatten, dat kunnen 

wij als fractie niet inschatten, maar het is wel iets wat ons boven het hoofd kan hangen. 

RWE betaalt namelijk € 1,3 miljard voor Essent en zal dit, om winst te maken, ongetwij-

feld snel willen terugverdienen. Het is de vraag of wij hier als klant beter van worden. 

 

De heer Sanderse: We leven in een vrije energiemarkt, dus je kunt overal energie van 

betrekken, dat hoef je in de toekomst niet bij RWE te doen. 

 

De heer Lammers: Mijnheer de Voorzitter, ook is bekend dat er schadeclaims kunnen 

komen als de verkoop wordt afgeblazen en daar zitten we niet op te wachten. Es-

senttopman Michiel Boersma heeft aangegeven dat in het voorlopige koopcontract een 

boeteclausule is opgenomen. Met die clausule kan worden geregeld dat bij het eventueel 

niet doorgaan van de geplande verkoop men een flinke schadevergoeding kan verwach-

ten. Graag hoor ik van het college of het dat herkent. Blijkbaar is een zorgvuldige afwe-

ging van de voor- en nadelen van de verkoop niet gewenst, maar wil de directie de aan-

deelhouders voor een voldongen feit stellen. De clausule is niets anders dan een poging 

tot chantage van de Essentdirectie om gemeenteraadsleden en Statenleden in te laten 

stemmen met de verkoop. Energiebedrijven zouden ons inziens publiek bezit moeten 

blijven. Mijnheer de Voorzitter, de beslissing over de verkoop van de aandelen Essent zal 

financiële consequenties hebben voor de gemeente Noordoostpolder. Zekerheid hierover 

kan door dit college niet worden gegeven. Naast deze financiële consequenties spelen 

ook andere factoren een rol bij de vraag of de gemeente wel of niet de aandelen Essent 

zou moeten willen verkopen. Het feit dat de overheid straks minder invloed kan uitoefe-

nen op de energieleveranties aan haar burgers is belangrijk. 

Ik heb nog een aantal vragen aan het college. Is het verstandig dat energielevering in 

handen komt van buitenlandse bedrijven? De afgelopen drie jaar zijn er in Nederland 

3000 bedrijven voor in totaal € 188 miljard verkocht aan buitenlandse bedrijven, waar-

van 25 bedrijven voor € 90 miljard uit de Nederlandse AEX. Worden de energiekosten 

van de burgers niet duurder gezien de overnameprijs, welke garantie hebben wij en hoe 

zal RWE in de toekomst omgaan met milieuvraagstukken? Mijnheer de Voorzitter, tot 

slot. De ONS-fractie zit niet te wachten op een volgende lovebaby, zoals de Duitsers bij 

de overname van Fokker verkondigden om vervolgens te beslissen dat binnen enkele 

maanden een fantastisch Nederlands bedrijf uit de markt werd gestoten, daar willen wij 

vooralsnog geen energie in stoppen. 
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De heer Visser: Het voorgenomen besluit gaat over twee zaken: het nemen van aande-

len Enexis vinden wij prima. Het gaat ook over de verkoop van de aandelen Essent. 

Daarover hebben we in de commissie ook al het volgende gezegd: het gaat eigenlijk om 

drie belangrijke dingen: leveringszekerheid, betaalbare energie en duurzame energieop-

wekking. Wij denken dat dit beter is gewaarborgd bij een publiek bedrijf dan bij een pri-

vaat bedrijf, omdat er dan een strijd kan ontstaan met commerciële belangen. 

 

De heer Kreeft: Veel is al gezegd en ook mijn fractie spreekt haar zorg uit over de duur-

zaamheid uitgedragen door RWE. Het zou ook nog zo zijn dat het bedrijf nogal wat moet 

investeren, waarbij een commerciële geldschieter hier nog niet wil instappen. Het bedrag 

zal dus van de aandeelhouders moeten komen. Ik zet hier mijn vraagtekens bij en we 

stellen voor om niet mee te gaan met de verkoop van de aandelen Essent. 

 

Mevrouw Schrijver: Zoals we al in de commissie hebben aangegeven zijn wij niet voor 

de verkoop van Essent. We zijn er absoluut niet van overtuigd dat ze heel erg hun best 

gaat doen om te gaan voor duurzame energie. Ze heeft nu maar 2% en dat lijkt ons wel 

heel erg weinig. In 2020 wil ze op 10% zitten, maar wij hebben het idee dat we dan toch 

wel tegen de 50 tot 60% zouden gaan zitten en dat wordt zeer zeker niet gewaarborgd 

door de overname, dus wij zijn tegen de verkoop. 

 

De voorzitter: Mijn advies aan de wethouder is om niet overal op te reageren. De vra-

gen zou ik beantwoorden, maar de overwegingen en bedenkingen moet het college in ei-

gen kring meenemen. 

 

Wethouder de heer Van Meijel: Mijnheer de Voorzitter, de gevoelens die hier vrij breed 

leven, zijn redelijk duidelijk. Een van de onderdelen van dit voorstel is ook de gevoelens 

kenbaar maken en ik denk dat dit voor een redelijk deel is gelukt. Toch, mijnheer de 

Voorzitter, een paar opmerkingen. Er zijn ook wat opmerkingen gemaakt die wij niet in 

onze macht hebben. Als het gaat om de Splitsingswet hebben we te maken met wat er in 

Den Haag wordt beslist. Ik denk dat als dat moet worden omgedraaid, er andere kanalen 

zijn. De gelopen race is gebaseerd op wat de diverse colleges voorstellen en intussen is 

er een hoop gebeurd, met name de opmerkingen uit Brussel over de Splitsingswet. 

 

De heer Bulk: Per interruptie, ik heb ook gezegd dat de Duitsers zich er niet aan houden. 

 

Wethouder de heer Van Meijel: In Brussel hebben ze gezegd dat er veel meer ruimte in 

zit en dat is misschien wel op verzoek van Duitsland en Frankrijk gebeurd. 

Er zijn door ONS wat concretere vragen gesteld. Als we het over schadeclaims hebben, 

denk ik dat we dat helder moeten stellen, want er zit een nuance in. In het voorlopige 

verkoopcontract staat dat, mocht de verkoop niet doorgaan dus als er minder dan 80% 

van de aandelen beschikbaar komt, en Essent zou verkopen om, ik geloof, binnen het 

jaar met andere partners in zee te gaan, er een schadeclaim aan de orde is. Als het niet 

doorgaat en er over een aantal jaren over wordt gesproken om bijvoorbeeld samen te 

gaan, dan is die schadeclaim niet meer nodig. Het is, dacht ik, afgeperkt op een jaar. 

 

De heer Lammers: Mijnheer de Voorzitter, wij hebben hetzelfde onderzocht, maar de 

termijn van een jaar is bij mijn fractie niet bekend. 

 

Wethouder de heer Van Meijel: Ik weet zeker dat in het contract een termijn staat, de 

termijn weet ik niet exact, maar ik geloof dat het een jaar is. 

Een hoger tarief: dat zal blijken. 

De leveringszekerheid: er is in Overijssel een onderzoek gedaan, waaruit blijkt dat amper 

50% van de energieleveranties door Essent gebeurt. We zien daar dus al een marktbe-

weging. Een aantal van u heeft al iets gezegd over het belang om het netwerk zeker in 

handen te hebben. 
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Publiek beter gewaarborgd: als ik goed ben geïnformeerd, dan is de meerderheid van de 

aandeelhouders van RWE een publieke partij. Er is overigens ook een aantal private par-

tijen. 

Mijnheer de Voorzitter, als u mijn toestaat wil ik een vraag van het college hier in het 

midden leggen. Het college gaat in het besluit dit advies en de bedenkingen meenemen 

in de overwegingen en wij komen tot een definitief besluit, maar het is voor het college 

wel interessant om van u te vernemen wat dat concreet inhoudt. Stel dat de verkoop 

doorgaat, dat is mogelijk. Betekent dat ook dat de raad van de Noordoostpolder zegt: 

college u moet aandeelhouder blijven van Essent? Dat is ook mogelijk, want Essent blijft 

bestaan. Dan moet u zich realiseren dat u aandeelhouder blijft van een dochterbedrijf 

van RWE met nooit meer dan 20% zeggenschap en bij een dochterbedrijf wordt nooit di-

vidend uitbetaald. Daarom wil ik expliciet een reactie hierop. 

 

De heer Lammers: Mijnheer de Voorzitter, mag ik daarop reageren? Als blijkt dat de 

80%-norm wordt gehaald, is het niet zinvol om als gemeente sec de aandelen vast te 

houden. Ik denk ook aan de overwegingen die in andere gemeente zijn gehanteerd, na-

melijk de limiet van 80%, waarbij de gemeente voor het voldongen feit wordt geplaatst 

om de aandelen te verkopen. Ik wil wel de kanttekening maken dat in de Gemeentewet 

in artikel 160 niet expliciet wordt gezegd dat u verplicht bent om de aandelen te verko-

pen. Dit artikel spreekt niet eens over de verkoop van aandelen. 

 

De heer Bulk: De VVD is ook van mening dat je geen aandeelhouder moet blijven van 

een club waarin je niet gelooft. Voor zover ik het kan overzien, gaat het helemaal niet 

door, want in Brabant lijken de kaarten wel geschud. 

 

Wethouder de heer Van Meijel: Mijnheer de Voorzitter, ik begrijp dat hier breed wordt 

gezegd de aandelen te houden en nu hoor ik de heer Bulk zeggen: u moet geen aandeel-

houder blijven van een club waarin u niet gelooft. 

 

De heer Bulk: Indien die samengaat met het Duitse RWE, waarbij geen sprake is van 

splitsing tussen het netwerk en de exploitatie van het net, wat wij dat hier wel hebben. 

Ik vind dat een enorme verzwakking van de positie en daarin willen wij niet meegaan. 

 

De heer Sanderse: Het CDA is tegen de verkoop. Alleen als de aandelen voor meer dan 

80% worden verkocht gaan wij mee. In tegenstelling tot de heer Bulk hebben wij daar-

over een andere mening. 

 

De heer Bulk: Dan luistert u niet goed, wij schatten in dat het helemaal niet doorgaat 

gezien de verhoudingen in Brabant dat 30% van de aandelen heeft. De Partij voor de 

Dieren schijnt daar de doorslag te geven. Als het wel doorgaat, hebben wij er geen be-

hoefte aan om door te gaan met Essent. 

 

De heer Haagsma: Mijnheer de Voorzitter, het lijkt mij niet raadzaam dat de gemeente 

Noordoostpolder, zodra meer dan 80% van de aandeelhouders zegt te gaan verkopen, 

een halsstarrige houding aanneemt. 

 

Mevrouw Schrijver: Ik zou willen dat op het moment dat het zover is en blijkt dat 80% 

voor de verkoop is, het college weer bij ons komt. 

 

De voorzitter: U kunt nu bedenkingen hebben, daar doet het college wat mee, maar het 

college hoeft niet bij de raad terug te komen Dit zit wettelijk niet in deze structuur. Ik 

zeg maar even wat de spelregels zijn. 

 

Mevrouw Schrijver: Ik vraag alleen of het college op dat moment bij ons wil terugko-

men, want wij zijn tegen de verkoop. 

 



2009 N.112 

De heer Bulk: Mijnheer de Voorzitter, voor alle duidelijkheid. Er tekent zich hier een bre-

de meerderheid af die tegen is en ik ben heel benieuwd wat het college op 12 mei a.s. 

definitief besluit. Gaat u dan om ons heen, zoals u zo vaak doet, of gaat u nu eens naar 

ons luisteren? 

 

De voorzitter: Ik doe niet mee aan populisme, de regels zijn dat u bedenkingen moet 

indienen. Die zijn er nu, dat is duidelijk. Het spel is dat het college zijn besluit herover-

weegt, dat krijgt u te horen en daar gaan we niet op vooruitlopen. 

 

De heer Bulk: Ik was gewoon nieuwsgierig. 

 

De voorzitter: Dat begrijp ik en daarom leg ik uit hoe het gaat. 

 

De heer Visser: Onze bedenkingen zijn denk ik duidelijk, als er meer dan 80% aan RWE 

wordt verkocht, gaan wij ermee akkoord dat ook onze gemeente haar aandelen aan RWE 

verkoopt. 

 

De heer Kreeft: Ik heb gezegd dat ik tegen de verkoop van aandelen ben en daar blijf ik 

bij. 

 

De heer Blauw: Mijnheer de Voorzitter, mag ik even een vraag stellen? Ik denk dat wij 

allemaal hebben gezien dat de raad tegen is, maar ik ben er niet helemaal zeker van, 

kunt u het nog eens samenvatten? 

 

Wethouder de heer Van Meijel: Mijnheer de Voorzitter, de vraag was om wensen en be-

denkingen aan te geven. Die hebben we gehoord en het college gaat er nu over naden-

ken hoe we daarmee verdergaan. Het college zal een besluit nemen en daar kunt u dan 

kennis van nemen. 

 

De voorzitter: Als er bij het college twijfel is of het met een verdeelde raad heeft te ma-

ken, kan ik dit twijfel wegnemen. Dit is mijn samenvatting. Ik schors de vergadering.  

 

4. Milieuprogramma 2009 

 

De voorzitter: Ik heropen de vergadering. De fracties van de VVD en de Politieke Unie 

hebben een voorbehoud gemaakt en ik geeft het woord aan mevrouw Geluk. 

 

Mevrouw Geluk: Dank u wel mijnheer de Voorzitter, we gaan inderdaad over het milieu-

programma 2009 spreken. Het is een uitvoering van het milieubeleidsplan. We hebben in 

de commissie gesproken over het milieubeleidsplan 2009-2013 en aan het eind van 2009 

zullen we dit wel of niet vaststellen. Dit is wel een vreemde volgorde, maar er zijn meer 

vreemde volgordes in de wereld, want de Chinezen eten na de hoofdmaaltijd pas de soep 

en dat schijnt ook lekker te zijn. Mijnheer de Voorzitter, in het milieuprogramma 2009 

focust u op energiebesparing, maar in de ogen van de VVD is dit bedrijfsvoering as usu-

al; je moet altijd op kosten besparen en je moet altijd proberen op energie te besparen. 

Dat hoeft geen specifiek speerpunt te zijn. Maar het moet niet alleen gaan om energie, 

maar ook om kunststof die is gemaakt uit fossiele brandstof. Voor energieopwekking 

geldt eigenlijk hetzelfde. Niet het opwekken van energie op zich moet een doel zijn, maar 

wel het efficiënt vervangen van traditionele energiebronnen. De gemeente zou op dit ter-

rein veel sneller moeten handelen in de voorwaardenscheppende sfeer, het wegnemen 

van belemmeringen, het minder geven van vergunningen, maar juist gebruik moeten 

maken van meldingen. Nog steeds mag je je dak niet helemaal volleggen met zonnepa-

nelen of wel? Wie het weet mag het zeggen, we weten het eigenlijk niet eens. Waarom 

niet wat enthousiaster zijn over heel veel kleinere energiemogelijkheden zoals de kleine 

molentjes die sommige mensen bij hun huis willen, want vele kleintjes maken ook een 

grote. Wilt u daar ook nog een over denken en daarop inzetten? Het derde punt waarop u 

focust is de voorbeeldfunctie van de gemeente, maar heel eerlijk gezegd is er geen be-
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drijf dat de gemeente als een voorbeeld ziet en geen bedrijf zal in een miljoenenkostende 

biogasinstallatie of in een WKK-centrale investeren omdat de gemeente zo enthousiast is 

over zonnepanelen en folders produceert. Voor de initiatieven van de burgers geldt in fei-

te hetzelfde. De rol van de gemeente is in onze ogen een heel andere. U moet in uw rol 

van regelgever en in de voorwaardenscheppende sfeer uw taak op u nemen, of u moet 

proberen alle gemeentelijke gebouwen zo in te richten dat ze ook energieleverancier 

worden, maar dan wel op een renderende manier. Wettelijke taken moeten goed, ade-

quaat en tijdig worden uitgevoerd. Verbeteringen moeten, waar mogelijk, zo snel moge-

lijk worden doorgevoerd, maar in het stuk staat een brij aan regelgeving. Op een heel 

enkel punt wordt het wat minder, maar al met al is het een heel snel groeiend gewas. 

Voor de een zal dit gewas een kruid zijn, maar voor de ander zal het onkruid zijn. In dit 

stuk komt niet voor, wat wel is genoemd en toegezegd, dat die bedrijven die de zaak 

goed op orde hebben minder zullen worden geplaagd met tijdrovende controles. Wonder-

lijk is dat bij de duurzame energie met geen woord wordt gerept over de glastuinbouw 

die met z’n WKK, sneller dan een windmolenpark de Noordoostpolder qua stroom zelf-

voorzienend zou kunnen maken. Wees daar nu eens echt trots op en breng dit naar bui-

ten. Tot slot mijnheer de Voorzitter: er is een aantal wettelijke taken en er is een aantal 

landelijke budgetten die we voor dit programma gebruiken, maar er zijn ook extra kos-

ten, extra inzet en extra eisen. De VVD-fractie is daar niet echt enthousiast over. We wil-

len graag dat u snel inspeelt op nieuwe mogelijkheden, maar niet verder gaat dan de 

landelijke wet- en regelgeving en het landelijke budget, want er zijn nogal wat extra kos-

ten en er is nogal wat extra’s dat u vraagt. We kunnen wel, omdat ook voor de VVD-

fractie het milieu een belangrijk item is, instemmen met het milieuprogramma, maar dan 

verwachten we wel dat u een stap in onze richting zet en toezegt dat u in het milieube-

leidsplan tegemoetkomt aan onze vraag om op die punten te minderen. 

 

De heer Tuinenga: Mijnheer de Voorzitter, wij hadden in de commissie ook een voorbe-

houd gemaakt, maar we hebben het er in de fractie uitgebreid over gehad en op dit mo-

ment stemmen wij in met dit voorstel. 

 

Wethouder de heer Voorberg: Van de zijde van de VVD zijn veel zaken ook in de com-

missie naar voren gebracht. Ik denk niet dat ik daar opnieuw op in hoef te gaan. 

 

Mevrouw Geluk: Mijnheer de Voorzitter, mag ik daarop interrumperen, ik heb gelezen 

dat er in de commissie al heel veel van deze punten zijn genoemd, niet altijd bij het mili-

euprogramma, maar ook bij het milieubeleidsplan. Ik vind in de antwoorden daar niets 

van terug en daarom nog een keer deze uitdaging. 

 

Wethouder de heer Voorberg: Ja, maar ik denk dat u niet van mij verwacht dat ik er 

opnieuw op in zal gaan, omdat het wel degelijk is besproken. Ik luister wel goed naar wat 

u zegt en we kunnen het met een aantal dingen wel eens zijn. Het is niet de bedoeling 

van het college boven de wettelijke taken uit te gaan. Het milieubeleidsplan is vooral 

stimulerend bedoeld richting het bedrijfsleven en de burgers. Er zit helemaal niet zoveel 

geld in, maar het is heel veel in de voorlichtings- en stimulerende zin. Zo moet u dit mili-

euprogramma lezen. In het nog vast te stellen milieubeleidsplan kunt u bij de behande-

ling uw wensen inbrengen en dan kunnen we kijken hoe de meerderheid van de raad er-

over denkt. In het concept dat in de commissie is besproken, is in ieder geval de aanvul-

ling over afvalverwijdering opgenomen. Het gaat nu met instemming van de commissie 

de inspraak in en wij hopen dat we ook via de inspraak van de burgers en het bedrijfsle-

ven nog een aantal praktische zaken krijgen aangereikt die ook tot een verbetering van 

het milieubeleidplan leiden. U kunt ook uw wensen daarbij inbrengen en gaat dit zelf 

vaststellen. Ik hoop dat dit voldoende is voor de VVD-fractie. 

 

Mevrouw Geluk: Mijnheer de Voorzitter, met name een van de eerste zinnen van wet-

houder Voorberg, waarin hij zegt niet verder te willen gaan dan de landelijke eisen en 

wetten is voor ons erg belangrijk. We zullen het milieubeleidsplan nauwkeurig volgen en 
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gaan akkoord met het milieuprogramma. We hopen in deze mooie polder een heel mooi 

milieu te houden. 

 

De heer Wassink: Mijnheer de Voorzitter, mag ik nog even een opmerking maken naar 

aanleiding van wat de wethouder zei? Hij zei dat de gemeente een voorbeeldfunctie en 

een stimulerende rol heeft en hij noemt het afvalverwijderingsprobleem. Het is zo dat in 

ieder geval onderwijsinstellingen in deze polder worden gezien als bedrijven, waardoor ze 

groen afval bij het grijze afval moeten voegen. Ik zou het erg op prijs stellen als u in de 

plannen die nog komen meeneemt dat ook onderwijsinstellingen, maar wellicht ook de 

scouting en andere clubs worden gestimuleerd om hun groene afval in de groene contai-

ner te doen. Op dit moment kost dat extra geld, dan gooien scholen het toch in de grijze 

container en dat zou jammer zijn, juist ook omdat ze een belangrijke rol hebben in het 

stimuleren. 

 

Mevrouw Geluk: Mijnheer de Voorzitter, mag ik een vraag stellen aan de heer Wassink? 

Ziet u een school als een huishouden of vindt u dat alle bedrijven moeten kunnen mee-

doen aan de voordelen van de huishoudens? 

 

De heer Wassink: Het gaat mij vooral om de educatieve functie. 

 

Mevrouw Geluk: Het gaat u waarschijnlijk vooral om de scholen. 

 

De heer Wassink: Het gaat mij om de voorbeeldrol die het onderwijs heeft. Het zou in 

een groene container moeten kunnen worden verzameld, waardoor je kunt laten zien dat 

het belangrijk is dat dit gebeurt. Ik denk dat het ook belangrijk is bij de scouting en bij 

stichtingen die een duidelijk publieke rol hebben. 

 

De voorzitter: Ik denk dat de wethouder dit graag meeneemt in zijn beschouwing. 

 

Wethouder de heer Voorberg: Ja mijnheer de Voorzitter, ik begrijp dat het vanuit edu-

catieve overwegingen heel slecht is als een school de scheiding van het afval niet effici-

ent kan uitvoeren. Scholen worden in het kader van de afvalstoffenheffing wel als bedrij-

ven gezien, maar ik wil wel graag kijken hoe we hier een oplossing voor kunnen vinden 

en dat zal in het kader van het milieubeleidsplan worden beantwoord. 

 

De heer Haagsma: Mijnheer de Voorzitter, per interruptie, ik heb het idee dat gezinnen 

ook een verschrikkelijk educatieve taak hebben, gaat u ook zo ver mijnheer Voorberg? 

 

Wethouder de heer Voorberg: Dat is niet nodig, want u krijgt een groene container 

thuis. Het gaat erom dat je bij instellingen zoals scholen niet het tegenovergestelde doet 

van wat je thuis doet. 

 

Mevrouw Geluk: Mijnheer de Voorzitter, lang niet alle burgers krijgen een groene contai-

ner. 

 

De voorzitter: We spraken in hoofdlijnen over het vorige stuk, maar nu gaan we toch 

naar een heel concrete uitvoering. Ik stel voor dat we dit op commissieniveau doen. 

 

5. Vaststelling bestemmingsplan Landelijk Gebied 2004, Leemringweg 19-I, 

19-II, 21- I, Mammouthweg 30, Kraggenburg 2007 

 

Zonder beraadslaging en zonder hoofdelijke stemming besluit de gemeenteraad overeen-

komstig het voorstel. 

 

6. Gewijzigde vaststelling bestemmingsplan Landelijk gebied 2004, herziening 

Ankerpad 4, Espel, 2008 

 



2009 N.115 

Zonder beraadslaging en zonder hoofdelijke stemming besluit de gemeenteraad overeen-

komstig het voorstel. 

 

7. Motie Politieke Unie met betrekking tot ruimte voor ruimte 

 

De heer Haagsma: De stelling van de Politieke Unie waarmee me we deze discussie in 

willen gaan is als volgt: zonder nieuw beleid zal in de komende jaren verpaupering op-

treden op de erven in ons prachtige buitengebied. Schuren worden niet meer gebruikt en 

slopen of onderhouden kost veel geld. In de commissiediscussie en in gesprekken in het 

veld hebben we gemerkt dat sommige mensen dit nog niet zien, maar regeren betekent 

vooruitzien. Voordat er een nieuwe regeling is aangenomen, gaan er soms vele jaren 

overheen. Een paar getallen ter onderbouwing. Oorspronkelijk hebben wij in de Noord-

oostpolder ongeveer 1600 agrarische erven. Bij de vaststelling van het bestemmingsplan 

Landelijk Gebied in 2004 waren er van die 1600 erven nog 1100 agrarisch en inmiddels 

waren 500 erven van bestemming verschoten naar wonen of bedrijven. De afdeling zegt 

dat momenteel jaarlijks 50 erven van kleur verschieten en worden onttrokken aan hun 

agrarische bestemming, met deze getallen werkt ze ook. Dat betekent dat wij in 2020 

nog slechts 500 agrarische erven over hebben en dat 1100 erven de bestemming wonen 

of bedrijven zullen hebben. Die 1100 erven worden voor een groot deel ook op dit mo-

ment nog bewoond door de voormalige agrarische ondernemers, die heel graag op hun 

thuisgrond willen blijven. De erven die vrijkomen, zullen niet allemaal door vermogende 

eigenaren worden overgenomen, er zullen zich ook geen bedrijven op al die erven vesti-

gen die de schuren weer economisch rendabel maken en ze opnemen in hun bedrijfsplan 

en ze daarmee onderhouden. Onverkoopbare erven met verpaupering van niet meer ge-

bruikte schuren dreigt. Momenteel heeft de Noordoostpolder in haar planologische af-

spraken geen ruimte om binnen de bestemmingsplannen op de oorspronkelijke erven ex-

tra woonruimte mogelijk te maken. Door deze keuze van de raad van de gemeente 

Noordoostpolder is het dus niet mogelijk dat bewoners van de erven in het buitengebied 

financieel investeren in het slopen, onderhouden of ombouwen van hun eigendom en dus 

van de niet gebruikte bebouwing een financieel tegenwicht vinden in het slopen en daar-

na woningbouwgrond aanbieden. U en wij bepalen samen bij de herziening van het be-

stemmingsplan Buitengebied en misschien al eerder bij de vast te stellen structuurvisie 

of een ruimte-voor-ruimteregeling soelaas biedt voor dit ontstane probleem. Inmiddels 

hebben meerdere provincies en gemeenten een eerste stap in deze richting gezet. De op-

lossing om verpaupering te voorkomen ligt volgens de Politieke Unie in een ruimte-voor-

ruimteregeling. Deze regeling geeft de ondernemer de ruimte om het erf rendabel te ma-

ken en daarmee te voorkomen dat verpaupering doorzet. Een bijkomend voordeel ligt 

volgens onze fractie bijvoorbeeld op het gebied van de WMO. Voor verzorging zijn steeds 

meer mensen aangewezen mantelzorgers. Op de erven kunnen met dit plan ook meerde-

re generaties op een erf wonen. Op die manier worden de zorg en de kinderopvang mis-

schien eenvoudiger te organiseren en daarmee houden we het betaalbaar. Ook de aan-

trekkelijkheid van het gebied zal door het wonen in het groen kunnen worden vergroot. 

De fractie van de Politieke Unie vindt dat deze oplossing doeltreffend is. De oplossing is 

voor de Politieke Unie ook zeer aanvaardbaar en daarom komen we met de voorliggende 

motie. Natuurlijk kan ik samen met u een groot aantal problemen schetsen en ik noem er 

een paar. Je wilt toch niet het landschappelijke karakter van de Noordoostpolder doorbo-

ren? Nee, dat willen we niet, bij een eventueel voorstel zou dus het kader voor de be-

bouwing binnen de kaders moeten blijven en dat zijn de erfsingels. Willen wij wel meer 

bewoners in het buitengebied versus agrariërs met hun bedrijfsvoering? Wij gaan ervan 

uit dat alle agrariërs in het buitengebied als professionals met wet- en regelgeving om-

gaan en dus geen schade van meer bewoning op zullen lopen. Levert het dan geen con-

currentie voor de leefbaarheid en het aantal inwoners van de dorpen op? In onze ogen 

lijkt dat niet van toepassing, immers ook nu al worden de bewoners van het buitenge-

bied, terecht, bij de bevolking van de dorpen gerekend. De mensen van het buitengebied 

en de inwoners van het dorp vormen samen een dorpsgemeenschap. De Politieke Unie 

denkt graag in kansen en is van mening dat die problemen er zijn om te worden over-

wonnen. Tijdens de thema-avond hebben allerlei organisaties zoals de LTO, belangstel-
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lende particulieren, maar ook vanuit de bouwsector zichzelf spontaan aangemeld om in 

een eventueel op te richten denktank mee te doen. Ze waren enthousiast, vonden dat 

erover moest worden gepraat en vonden het een goed voorstel. We moeten dus samen 

over dit onderwerp denken en debatteren. Niet vanuit de vraag hoe we dit kunnen ver-

bieden, of welke problemen er ontstaan, maar vanuit de vraag hoe we dit mogelijk ma-

ken als meerwaarde voor ons gebied. Daarom komt de politieke unie met een motie die 

mede wordt ingediend door de fractie van ONS. Ten slotte zou ik nog met een korte zin 

van Mark Lammers, de succesvolle hockeycoach, willen eindigen: winnaars hebben een 

plan, verliezers een excuus. 

De motie luidt als volgt: 

 

"De raad van de gemeente Noordoostpolder, in vergadering bijeen op 23 april 2009; 

overwegende dat: 

- een groot aantal agrarische erven in de toekomst geen agrarische bestemming meer 

zal hebben; 

- op veel erven gebouwen staan die niet meer economisch rendabel zijn en daarom niet 

meer optimaal worden onderhouden; 

- dit gebrek aan onderhoud tot verpaupering zal leiden; 

- een ruimte-voor-ruimteregeling mogelijkheden biedt om de financiële gevolgen van 

sloop weg te nemen; 

 

tevens overwegende dat: 

- er steeds meer behoefte komt aan woonvormen/situaties waarin mantelzorg optimaal 

kan worden verleend; 

- deze vorm van mantelzorg het best tot zijn recht komt in de eigen sociale omgeving; 

- er behoefte is aan het wonen in een groene landelijke omgeving; 

 

besluit: 

- om in de vast te stellen Structuurvisie en in de revisie van het Bestemmingsplan Bui-

tengebied 2004 ruimte te bieden voor een vorm van ruimte voor ruimte; 

 

draagt het college op: 

- zo spoedig mogelijk met een discussiestuk te komen en de discussie met de raad aan 

te gaan om een poldervariant voor de ruimte-voor-ruimteregeling te bepalen; 

 

en gaat over tot de orde van de dag." 

 

De voorzitter: Mijnheer Haagsma, dank u wel, ik vraag aan de raadsfracties hoe zij 

daartegenover staan. 

 

Mevrouw Geluk: Dank u wel mijnheer de Voorzitter, het is een mooi voorstel, een prima 

initiatief en ook heel liberaal. We zijn er erg blij mee, maar we hebben er wel een paar 

vragen en opmerkingen bij. We vinden het nog te beperkend. U hebt er wel de mantel-

zorg bijgehaald, maar zoals u dit in deze motie hebt verwoord, is mantelzorg niet moge-

lijk op agrarische erven, omdat u agrarische erven uitsluit. Het gaat om agrarische erven 

die van kleur zijn verschoten en een woonbestemming hebben gekregen. 

 

De heer Haagsma: Het is niet gebruikelijk dat ik u interrumpeer, maar ik wil u herinne-

ren aan de eerder aangenomen motie Mantelzorg, waarbij deze raad unaniem heeft uit-

gesproken dat, als het is gewenst, mantelzorg in alle gevallen kan worden toegepast. 

Dus ik denk dat uw vraag is beantwoord. 

 

Mevrouw Geluk: Dat gaat er dan overheen, maar uw eerste zin gaat erover dat agrarisch 

erf geen agrarische bestemming meer heeft en dan moet u spreken over de erven in het 

algemeen, omdat u dit op deze manier tegenspreekt. U spreekt er ook over dat sloop no-

dig zou zijn om deze vorm van rood voor rood toe te staan, maar u zou ook kunnen kij-
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ken naar bijvoorbeeld een vorm waarbij u in de bestaande schokbetonschuren, waar we 

met elkaar zo langzamerhand aan verknocht zijn geraakt, vier appartementen zou kun-

nen plaatsen. Dat past nog wel in uw besluit, maar ruimte voor ruimte gaat altijd uit van 

slopen. Door dat zo te stellen maakt u een beperking die jammer is. Er kan in de struc-

tuurvisie natuurlijk worden gekeken of daar een mouw aan is te passen, of we verder 

kunnen gaan dan wat u hier voorstelt. Er kan worden bepaald of alle erven een bepaald 

percentage bebouwing mogen hebben, dat het allemaal binnen de bestaande singel moet 

plaatsvinden en dat we binnen die bebouwing een veel grotere vrijheid creëren. Wat doet 

het ertoe of je daar aardappelen verbouwt of dat je daar liefhebbers die buiten willen 

wonen een kans geeft? Daarnaast moet er natuurlijk een negatieve lijst komen van wat 

we niet op die erven willen hebben. Want ook een agrariër die neveninkomsten zoekt op 

een erf, of een partner heeft die daar een neventak of een eigen bedrijf wil stichten moet 

daar de ruimte kunnen vinden. Wij vinden het een goed voorstel en een goede aanzet 

om dit in de structuurvisie een plek te geven. We vinden wel dat u wel erg gemakkelijk 

voorbijgaat aan de positie van de landbouw in de omgeving, dit moet goed zijn gewaar-

borgd. We kennen allemaal het verhaal van de burger die op een van de erven in de 

Noordoostpolder is komen wonen, een vrije dag nam, tot zijn grote schrik z’n boeren-

buurman aardappelen zag rooien naast zijn huis en enthousiast is gaan vragen of dat 

aardappelrooien niet een dag kon worden uitgesteld. Dan heb je het niet goed begrepen 

en zijn er nog veel problemen denk ik. Daarover moet iets worden geregeld en afgespro-

ken. Wij willen graag verder en wat meer mogelijk maken, maar we zijn blij met uw initi-

atief. 

 

De heer Suelmann: Mijnheer de Voorzitter, wij hebben in de commissievergadering ook 

al gezegd dat wij op voorhand niet tegen ruimte voor ruimte zijn, maar we hebben er ook 

bij gezegd dat dit wel veel vragen bij ons oproept. Ook nu wordt in de motie weer een 

aantal feiten genoemd, waarvan wij niet weten of het een aanname is of is gebaseerd op 

een gevoel of op gedaan onderzoek. Op korte termijn verwachten wij de structuurvisie en 

ons voorstel is om deze even af te wachten. Met de structuurvisie is er een totaalbeeld 

over hoe het college ertegenaan kijkt en kunnen we zien of ruimte voor ruimte erin past. 

We hebben dan nog volop de gelegenheid om met wijzigingsvoorstellen te komen. Wat 

betreft deze motie is het voor ons niet doenlijk om daarin mee te stemmen omdat dit de 

suggestie zou wekken dat wij het met de standpunten van de Politieke Unie over ruimte 

voor ruimte eens zijn en we hebben daarover nog veel te discussiëren om het erover 

eens te worden. 

 

De heer Haagsma: Mijnheer de Voorzitter, als u mij toestaat even twee zinnen. Zowel 

de VVD als het CDA heeft het over de variant die de Politieke Unie voorstelt, maar in het 

besluit dat wij voorstellen, doen we niet meer of minder dan zeggen dat wij voorafgaand 

aan het vaststellen van de structuurvisie en/of het bestemmingsplan daar samen over 

moeten debatteren, zodat je voorafgaand aan het besluit een debatronde hebt. 

 

De heer Suelmann: Dat kunnen we toch altijd in de structuurvisie doen, er hoeft toch 

niet nu al een voorschot te worden genomen op de structuurvisie? Ik zie graag dat we 

een totaalbeeld hebben bij de structuurvisie en dan kijken hoe elk punt daarin past. Dan 

kun je ook de juiste voor- en nadelen tegen elkaar afwegen. 

 

De heer Haagsma: De reden dat we dit toch hebben gedaan, ligt in het vaststellen van 

het bestemmingsplan Landelijk Gebied 2004. Ik wil u een voorbeeld geven van hoe dat 

zich hier in de raad heeft afgespeeld. 

 

De voorzitter: Ik wil even de ronde afmaken. 

 

De heer Bakker: Mijnheer de Voorzitter, voordat hebben wij een standpunt innemen 

over deze motie hebben wij een aantal vragen. Het eerste dat de heer Haagsma stelt is 

dat op veel erven gebouwen staan die niet meer economisch rendabel zijn en daardoor 

niet meer optimaal zijn te onderhouden. Dat geldt toch ook voor boerderijen die niet 
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meer rendabel zijn omdat er onvoldoende financiële middelen zijn? In hoeverre biedt uw 

idee daarvoor een oplossing?  

In onze beleving is een ruimte-voor-ruimteregeling gericht op het ruimte maken door 

agrarische bedrijven die zich elders vestigen, waarbij de vrijkomende gebouwen van be-

stemming veranderen, bijvoorbeeld woningbouw, maar dat kan ook een andere bestem-

ming zijn. In onze beleving doen we dat al omdat er in het bestemmingsplan buitenge-

bied allerlei mogelijkheden zijn om zaken anders in te richten. Bent met ons van mening 

dat dit zo is, welke financiële gevolgen van sloop ziet u en waarom moeten die worden 

weggenomen? Als iemand niet meer in staat is zijn eigendom te onderhouden, kan hij 

ook een ander keuze maken en het bijvoorbeeld verkopen aan iemand die wel de financi-

ele middelen heeft. 

Wij vinden mantelzorg een vreemde eend in de bijt, u haalt het er ineens bij en zegt dat 

het een aanvullend element is. Daardoor wordt het een wat wezensvreemd element. In 

het huidige bestemmingsplan is toch al voldoende ruimte om binnen de bestaande be-

bouwing van 1200 m³ voldoende ruimte te hebben voor mantelzorg? Globaal gezien is er 

ruimte voor vier eengezinswoningen. 

 

Mevrouw Geluk: Mijnheer de Voorzitter, mag de vraag worden toegelicht? Ik begrijp niet 

wat er nu wordt bedoeld. Praat u nu over het wonen in een schuur of over meerdere ge-

zinnen in een huis? 

 

De heer Bakker: We hebben in het bestemmingsplan 2004 vastgesteld dat er de moge-

lijkheid is om een woonomvang te realiseren van 1200 m³. Dan is er voldoende ruimte 

om die mantelzorgvorm te geven. 

 

Mevrouw Geluk: U bent wel voorstander van het uitbreiden van de woning? 

 

De heer Bakker: Nee, dat hebben we al vastgesteld in het bestemmingsplan. 

 

Mevrouw Geluk: Daar ben ik het nog steeds mee eens, maar twee aparte woningen, 

waar mensen wat meer privacy hebben, ziet u niet zo zitten, geloof ik. 

 

De heer Bakker: Nee, mijn vraag is: vindt u dat er voldoende ruimte is binnen de huidi-

ge bestemming om de mantelzorg goed vorm te geven? Daarnaast is het de vraag of het 

buitengebied bij uitstek de plek is waar deze vorm van mantelzorg kan plaatsvinden. Zou 

er niet juist in een sociale omgeving, namelijk een bebouwde omgeving, meer ruimte zijn 

voor de mantelzorg? Verder is er de vraag over de behoefte aan landelijk groen wonen. 

Is daar onderzoek naar gedaan en hoe groot is de oplossing die hiervoor wordt gereali-

seerd? Wij vragen ons af hoe de raad kan beslissen om deze discussie nu te voeren ter-

wijl we juist eerst een discussie hebben over de ruimtelijke ordening. Gaan we nu niet 

vooruitlopen op de integrale discussie? Als u ervan overtuigd bent dat het een goed idee 

is, waarom laat u dan het college dit idee niet uitwerken? 

 

De heer Kreeft: Mijn fractie heeft al eerder aangegeven dit een sympathiek voorstel te 

vinden. Het gebrek aan onderhoud zou tot verpaupering kunnen leiden en dit is iets wat 

neem ik aan in de toekomst gaat spelen. Het andere punt is de mantelzorg, maar vooral 

dat deze vorm van mantelzorg het best tot zijn recht komt in de eigen sociale omgeving. 

Kan dit inhouden dat de toeloop wel eens groter kan zijn dan de mogelijkheid voor be-

woning? In het laatste punt staat: draagt het college op om zo spoedig mogelijk te ko-

men met een discussiestuk, daar ga ik in mee. 

 

De heer Wassink: Eerder deze avond hebben wij een initiatief van de Politieke Unie een 

beroerd amendement genoemd en dat zal ik hier zeker niet gaan doen. Wij vinden het 

een sympathieke motie, maar wij vragen ons af in hoeverre die verpaupering zich voor-

doet en in toenemende mate gaat voordoen. Die verpaupering doet zich niet alleen bij 

erven, maar ook bij arbeiderswoningen, op bedrijventerreinen en in wijken en dorpen 

voor, dat kun je ook veel breder zien. Waar we wel in mee zouden kunnen gaan, is om 
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het te schrappen en het college op te dragen om…, want dan loop je voor de muziek uit. 

Daarbij kan het worden gelaten en bij de structuurvisie kan dit verhaal worden meege-

nomen en een herkenbare plek te krijgen. Zoek het eens uit, leg ons eens iets voor, met 

kaders erbij, waarvan we zouden kunnen zeggen: als je het zo doet, is het misschien 

best aardig. 

 

De heer Haagsma: Wilt u dit nog eens herhalen, het ging mij te snel wat u zei. Wat wilt 

u schrappen en wat wilt u laten staan? 

 

De heer Wassink En draagt het college op, gaat ons veel te ver, dat gaat voor de mu-

ziek uit. Wat je daarboven zou kunnen besluiten is om bij de vast te stellen structuurvisie 

dit verhaal mee te nemen en het in de aanloop naar de structuurvisie een plek te geven 

in de discussie. Je zegt hier eigenlijk: dit moet in de structuurvisie en zoek voor ons vast 

eens uit hoe we dat kunnen doen. En dat is voor ons een stap te ver, want daar horen 

nogal wat kaders bij. Als je dit heel enthousiast gaat doen, moet je eens kijken wat een 

toename van woningbouw je dan zou kunnen krijgen. Zijn de dorpen hier eigenlijk wel 

blij mee? 

 

De heer Bulk: Dat betekent veel meer dorpsbewoners, mijnheer Wassink. 

 

De heer Wassink: Nee, het betekent een heleboel meer mensen die ook tot een dorp 

worden gerekend. Dat is iets heel anders. 

 

De heer Suelmann: Mijnheer de Voorzitter, mag ik een vraag aan de heer Wassink stel-

len? Bedoelt hij dat hij dit, vooruitlopend op de structuurvisie, in behandeling wil nemen? 

 

De heer Wassink: De voorstelling die ik bij de ontwikkeling naar de structuurvisie heb, is 

dat die niet ineens uit de lucht komt vallen, we het erover hebben en het vaststellen, 

maar dat er iets meer in gebeurt op weg naar... Ik kan me voorstellen dat er een aantal 

onderwerpen is dat je wilt veranderen, die onderwerpen stuk voor stuk worden behan-

deld en dat zo een structuurvisie ontstaat. Dat zou mijn lijn zijn: neem de raad mee in 

een proces zodat er onderweg al een aantal keuzes wordt gemaakt, dan creëer je draag-

vlak. 

 

De heer Suelmann: Ik zou graag zien dat we een totaalbeeld hebben van de structuur-

visie en daarna beslissingen nemen over wat we gaan doen omdat het een in sommige 

gevallen niet los kan worden gezien van het ander. Als je vooraf al standpunten inneemt 

die al zijn vastgelegd, dan heb je er later bij het vaststellen van de structuurvisie last 

van. 

 

De voorzitter: Volgens mij hebt u geen verschil van mening met de heer Wassink. Mijn-

heer Haagsma ga u gang. 

 

De heer Haagsma: Dank u wel mijnheer de Voorzitter. Ik denk dat het goed is om voor-

af te stellen dat de Politieke Unie op dit moment niet een Politieke Unievariant voor ruim-

te voor ruimte neerlegt, maar slechts voorafgaand aan de finale besluiten bij de struc-

tuurvisie met de raad, eventueel in samenwerking met het veld en met partijen die iets 

met het buitengebied hebben, een discussie wil voeren. Ik wilde zojuist in de richting van 

het CDA een praktijkvoorbeeld uit de vaststelling van het bestemmingsplan 2004 noe-

men. We hebben toen op een gegeven moment een voorstel gedaan om landgoederen 

toe te staan buiten de ringwegen van Kuinre tot Kraggenburg. Dat voorstel lag er en er is 

over gediscussieerd, maar staande de vergadering was er een meerderheid die ze in de 

nabijheid van de dorpen wilde. Vanaf dat moment was het besluit over landgoederen een 

dood besluit, want er was op geen enkele manier onderzocht of daar ook maar enigszins 

behoefte aan was en of dat de juiste plaats was. Dat ontstond aan de vergadertafel. We 

willen met een discussie vooraf voorkomen dat we ter plekke op die avond zeggen: Een 

ruimte-voor-ruimteregeling, laten we dat maar zo doen. Wij vinden dat dit voorafgaand 
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aan het vaststellen van de structuurvisie moet en dat hoeft niet alleen door het college te 

gebeuren. De mensen die zich spontaan op de thema-avond hebben aangeboden en de 

raad kunnen breed met elkaar discussiëren om tot een poldervariant te komen. De be-

doeling van de Politieke Unie is om samen na te denken over de mogelijkheden die er 

zijn om verpaupering te voorkomen en vanavond niet de kaders te bepalen, maar daar 

samen mee aan het werk gaan. 

Ik ga een aantal vragen beantwoorden. 

De VVD is blij met het voorstel, maar vindt het te beperkend. Als u een ding van de Poli-

tieke Unie weet mevrouw Geluk, dan is het dat wij niet beperkend willen zijn, want vanuit 

de discussie met het veld, de raad en college moet juist een meerderheidsbesluit komen 

waar we samen achter staan. Dus op dit moment hebben we geen enkele behoefte om 

iets of iemand uit te sluiten. We willen nadenken over de kans die een ruimte-voor-

ruimteregeling voor de Noordoostpolder biedt. 

Het CDA zegt: wacht de structuurvisie af. Ik heb zojuist denk ik gezegd dat ik graag 

voorafgaand, ook met het CDA, over dit onderwerp wil praten, om te voorkomen dat we 

na een of twee keer gehakketak in de commissie en de raad een dood besluit nemen zo-

als we dat bij de landgoederen hebben gedaan. 

De PvdA/GroenLinks: komen gebouwen die niet worden gebruikt en daarmee niet meer 

rendabel zijn ook in aanmerking? Ik kan me voorstellen dat we met elkaar het besluit 

nemen om een variant te kiezen waarin ook dat soort gebouwen voor een ruimte-voor-

ruimteregeling in aanmerking komen. Is dat de wens van de Politieke Unie? Och, dat 

speelt op dit moment geen rol. Het gaat ons erom dat verpaupering dreigt. Zien we die 

nu al bij een kavel voor woningen, bij bedrijven, of bij de landarbeiderswoningen? Ja, wij 

zien dat al en we vinden dan ook dat het hoog tijd wordt om daar samen over na te den-

ken. 

De financiële consequenties betekenen niet meer en niet minder dan dat er voor de eige-

naar van een gebouw op de een of andere manier geld vrijkomt om zijn gebouw te slo-

pen, beter te onderhouden, of desnoods tot een woonvariant in te richten. Wij hebben 

daar met elkaar ook al een aantal besluiten over genomen. Waarom kunnen wij wel hon-

derd buitenlandse werknemers op een erf huisvesten en zijn dan niet bang voor de ge-

volgen? Waarom nemen we wel een besluit over een zorgboerderij die wel opeens kan 

omdat het een speciale groep is? Waarom hebben we vanavond geen woord gezegd over 

het Ankerpad? Omdat we zelf al zover zijn dat we willen denken in de richting van het 

ook toegankelijk maken van het buitengebied voor dat soort groepen. 

De mantelzorg een vreemde eend in de bijt: ik heb een stukje van mevrouw Sterk, 

Tweede Kamerlid van het CDA, voor u meegenomen. Zij zegt dat het eenvoudiger moet 

worden om op een erf een extra woning te bouwen specifiek voor de situatie van mantel-

zorg binnen het gezin. Ouders die het bedrijf niet meer runnen en hun kinderen die hen 

opvolgen worden een twee-eenheid, wat ervoor zorgt dat mantelzorg beter kan worden 

uitgevoerd. 

 

Wethouder de heer Schutte: Ik heb er wat moeite mee dat we nu inhoudelijk gaan dis-

cussiëren. 

 

De heer Haagsma: Ik geef alleen antwoord op de vraag. Het boerengezin dat op dat 

boerenerf is geboren, heeft gewerkt en vaak op dat erf wil blijven wonen, wordt nu door 

de opvolging door een zoon of dochter gedwongen om naar het dorp te gaan. Je kunt je 

afvragen of ze in de appartementen die daarvoor worden gebouwd gelukkig worden. Dat 

is een aanname en daarom wil ik er graag met z’n allen over discussiëren. Wij denken 

dat het buitengebied de juiste plaats is omdat het buitengebied voor heel veel van deze 

mensen hun sociale omgeving is en daar zou je ze bij ziekte en ongemak niet zomaar uit 

moeten halen. 

Het is een goed idee, maar waarom moet het college het doen? Voor de Politieke Unie 

hoeft het college dit niet te doen, wij willen graag de handschoen opnemen om samen 

met de andere fracties deze discussie op te starten. 

De heer Kreeft heeft eigenlijk geen inhoudelijke vraag gesteld en is het ermee eens. 
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De ChristenUnie vindt het een sympathiek voorstel. Ik ben met u van mening dat als wij 

met elkaar bereid zijn om de handschoen op te nemen en de discussie voorafgaand aan 

een presentatie van het college aan te gaan, dit een prima duale stap is en dat zou ik 

graag met u willen gaan doen. 

 

De heer Wassink: Dan vertaalt u wat ik gezegd heb wel een beetje op uw eigen manier. 

Misschien moet het college straks aangeven hoe het, als het gaat om de ontwikkeling van 

de structuurvisie, dit ziet. Ik zie niet voor mij dat er ineens een structuurvisie uit de lucht 

komt vallen, ik verwacht dat het een traject zal zijn en ik zou dit in dit traject een plek 

willen geven. De plek die u er nu aan toedicht, gaat echter voor de muziek uit, dat is te 

weinig met elkaar verbonden. Er zijn wellicht nog andere onderwerpen. Ik weet niet of dit 

een plek zou kunnen krijgen, maar we hebben het ook over zonnepanelen op daken van 

boerderijen gehad en ik kan me voorstellen dat in de structuurvisie zo’n discussie zich 

gaat voordoen en zo zijn er misschien wel andere zaken die je in een traject bediscussi-

eert en al dan niet aan een meerderheid helpt. Ik hoor graag ook van het college hoe dat 

het traject richting structuurvisie ziet. 

 

De heer Torenbeek: Mijnheer de Voorzitter, mag ik een opmerking maken richting de 

heer Haagsma? Hij zegt de handschoen op te willen pakken om de discussie met de raad 

aan te gaan. Dat lijkt mij goed. 

 

Mevrouw Geluk: Mijnheer de Voorzitter, is dit de woordvoerder van het CDA? 

 

De heer Hermus: U was net ook woordvoerder samen met de heer Bulk. Ik weet niet 

waarom u nu op het vinkentouw springt. 

 

De heer Torenbeek: Als wij de handschoen oppakken op de manier van deze motie, dan 

hebben wij eigenlijk wat nog moet worden bediscussieerd al besloten in de overwegin-

gen. Daar heb ik moeite mee omdat bij de overwegingen nog zoveel vragen zijn te stel-

len, terwijl we misschien wel met u die handschoen willen oppakken en over die overwe-

gingen graag willen praten om te kijken of we samen tot iets kunnen komen. Ik sluit me 

aan bij de gedachtegang van de heer Wassink en denk dat het misschien goed is om die 

handschoen met u op te pakken. In die zin is het een sympathiek voorstel. Ook voor de 

structuurvisie uit, al zien we graag op enig moment een totaalbeeld. Dit is echter nu al te 

veel van het al dan niet goede. 

 

De heer Haagsma: Mijnheer de Torenbeek, wat is dan uw concrete voorstel? 

 

De heer Torenbeek: Mijn concrete voorstel is om in de aanzet naar de behandeling van 

de structuurvisie het college te verzoeken de raad deelvoorstellen te doen of mee te den-

ken in het proces daarnaartoe. We hebben regelmatig presentaties over allerlei zaken en 

ik ben er voorstander van om al mee te denken en dat het college de gedachtegangen 

meeneemt. Iets in die trant zou mij niet onmogelijk lijken. 

 

De heer Haagsma: Ik heb het idee dat als je naar de opdracht aan het college kijkt en 

alle overwegingen niet meteen als een feit, een constatering of een onderbouwd geheel 

ziet, maar als een gevoel, we precies hetzelfde zeggen. 

 

De heer Lammers: Daarom is ook expliciet gekozen voor het woord ‘overwegende’ en 

dat laat de ruimte. De heer Haagsma doet uitstekend researchwerk om de informatie bo-

ven water te krijgen waardoor hij een gefundeerd standpunt kan innemen, maar het is 

voor ons lastig geweest om te weten te komen wat nu precies uw standpunt is inzake de-

ze motie. Wij hebben echt heel goed gekeken bij u en ook bij de PvdA-fractie, de fractie 

Kreeft en de fractie van de ChristenUnie-SGP om te weten te komen hoe u denkt over 

ruimte voor ruimte. Wat staat er bijvoorbeeld in uw verkiezingsprogramma? We hebben 

dat helaas op geen enkele wijze op al uw websites gevonden. Het is dus heel lastig om 

direct te zeggen hoe hard we het moeten stellen en dat willen we ook helemaal niet. 
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Daarom is het terecht dat de heer Haagsma zegt dat het een overweging is met het ver-

zoek om u daarbij aan te sluiten. Ik verzoek u vriendelijk om ook uw eigen politieke 

standpunt dat in 2006 in het verkiezingsprogramma is vastgelegd in ieder geval aan de 

betreffende motie-indieners over te dragen, zodat we daar nog nauwkeuriger op kunnen 

anticiperen. 

 

De voorzitter: Ik geef de wethouder de gelegenheid om in algemene zin aan te geven 

hoe het college reageert op een dergelijke motie, maar ik zou niet proberen bouwstenen 

voor het beleid naar voren te brengen. 

 

Wethouder de heer Schutte: Mijnheer de Voorzitter, u spreekt uit mijn hart als u zegt 

geen bouwstenen aan te dragen. Ik vind dat de discussie hier nu wel veel over gaat. Ik 

wil beginnen met een vraag aan de heer Haagsma. In de motie staat het besluit om in de 

vast te stellen structuurvisie en in de revisie van het bestemmingsplan Buitengebied 

2004 ruimte te bieden. Dat stelt u als besluit vast en daarna wordt het college opgedra-

gen om met een discussiestuk te komen. Is het nu het een of het ander? 

 

De heer Haagsma: Het streven van deze motie is om er samen voor te zorgen dat we 

met een Poldervariant van ruimte voor ruimte komen en dat we die opnemen in de struc-

tuurvisie en in het bestemmingsplan Buitengebied dat we binnenkort in revisie hebben. 

Dat betekent dat de uitdaging er ligt, en meer of minder is het niet, om voorafgaand aan 

het vaststellen samen een discussieronde op poten te zetten. 

 

Wethouder de heer Schutte: De heer Haagsma spreekt van verpaupering. Ik ga nu niet 

met bewijzen staven dat dit niet zo is, maar ik denk dat we het ook niet moeten overdrij-

ven. Er zijn ook bedrijven die al twintig of dertig jaar aan de agrarische functie zijn ont-

trokken en dat gaat prima. Ik was ongeveer drie weken geleden in een veenkolonie en 

als er ergens iets gebeurt met landbouw is het daar wel. Daar heeft het ook een tijd ge-

dreigd te verpauperen, maar als je er nu rondrijdt, valt dat best mee. Daar zie je weer 

dat het in de wijken momenteel niet goed gaat. Ik denk dat we er voorzichtig mee moe-

ten zijn om onze gemeente een stempel op te leggen dat het zomaar verpaupert. U heeft 

het, als het gaat om de structuurvisie, over inspraak gehad. Wij hebben een aantal mo-

menten waarop de burgers, maar ook de raad en de commissie worden geraadpleegd. 

Mijnheer de Voorzitter ik ben van mening dat discussies als die over ruimte voor ruimte 

plaats moeten vinden binnen de structuurvisiediscussie. Als wij ons laten verleiden om 

allerlei discussies die betrekking hebben op de ruimte, op het ruimtegebruik, de invulling 

en de toekomstige invulling, los gaan weken en discussies gaan voeren los van de struc-

tuurvisie, denk ik dat we het niet goed doen, maar als u als politieke partijen eigen dis-

cussies wilt voeren is dit uw goed recht. Ik wil u uitdagen om vanuit de Politieke Unie mij 

in een memo te informeren hoe u er echt tegenaan kijkt, want u heeft wel een aantal 

stellingen waarvan ik me afvraag of deze hard zijn te maken. Ik vind dat de discussie 

primair moet plaatsvinden bij het opstellen van de structuurvisie. Als u praat over onder-

zoek: het is niet zo dat wij de structuurvisie zomaar over ons heen laten komen, dat we 

helemaal niets doen en we alleen maar een stuk praatpapier volmaken. Wij gaan een 

aantal dingen echt wel onderzoeken. Een van de dingen die wij onderzoeken is welke 

functies je in het buitengebied wel of niet kunt toevoegen. Ik heb ten aanzien van rood 

voor rood her en der het volgende uitgezet. Ik heb de LTO Noordoostpolder gevraagd 

haar visie met haken en ogen, maar ook met kansen op papier te zetten en mij dat te 

doen toekomen. Ik ben ook van plan het fiscale verhaal eraan te koppelen en te vragen 

naar de mening van de provincie en VROM over dit soort behoorlijke ingrepen in de open 

ruimte. 

Het milieuverhaal en het effect daarop en ik bedoel dan met name de hinder die bewo-

ning in het buitengebied heeft, wil ik wel eerst hebben onderzocht. Dit gebeurt allemaal 

en daar heb ik geen aparte denktank voor nodig. Dat zijn zaken die je meeneemt in een 

ontwikkeling van een structuurvisie en in een aanpassing van het bestemmingsplan Bui-

tengebied. Ik vind dat u er vertrouwen in moet hebben dat we dit contentieus doen en dit 

ook meenemen. 
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De voorzitter: Mijnheer Schutte, u gaat toch echt uitweiden. De vraag van de indieners 

van de motie is: als er zoiets komt, bent u dan bereid mee te denken over een rood voor 

roodregeling in een breder kader of niet? Laten we het nu niet invullen en uitwerken, 

want dat roept een heleboel andere discussies op en die moeten we nu niet voeren. 

 

Wethouder de heer Schutte: Mijnheer de Voorzitter ik wil graag een bepaalde manier 

van benaderen kiezen en er is een aantal dingen in de discussie ingebracht waardoor ik 

vanuit mijn verantwoordelijkheid daarin enigszins tegengas moet geven. Ik wil daar nu 

best mee stoppen, maar ik vind dat u mij wel wat tekortdoet als het gaat om het bear-

gumenteren hoe ik erin zit en waarom. Ik zal proberen wat sneller af te ronden. 

 

De voorzitter: Ik denk dat de raad er behoefte aan heeft om, als de motie wordt aange-

nomen, te weten of het college er niet mee kan leven of het binnen bepaalde varianten 

prima vindt. 

 

Wethouder de heer Schutte: Mijnheer de Voorzitter, voordat ik daar antwoord op geef, 

heb ik er behoefte aan enigszins argumenten te geven waarom ik een bepaald standpunt 

inneem. Daar ben ik bijna klaar mee. Ik begrijp uit uw reactie dat u bang bent dat ik 

weer buitengewoon langdradig zal worden en ik zal proberen dat te voorkomen. Ik heb 

aangegeven dat wij wel degelijk bezig zijn om een aantal dingen op een rij te zetten. Niet 

alleen voor rood voor rood, maar ook voor andere dingen die dat vergen. Mijn stelling is 

dat het voldoende aan bod komt binnen de discussie over de structuurvisie, u hebt daar-

binnen als raad voldoende gelegenheid om een discussie te voeren. Als ik onvoldoende 

ben in het klankborden met u, dan zijn er altijd gelegenheden om mij tot de orde te roe-

pen en het er nader over te hebben. Ik garandeer u dat er voldoende inspraak op is. Ik 

ontraad u om de motie zoals die hier nu ligt, uit te voeren. Dat heb ik in de commissie 

ook gedaan, waarbij ik heb geprobeerd aan te geven hoe wij het proces ingaan en dat ik 

het graag wil hebben gekoppeld aan de structuurvisie. Ik garandeer u dat wij een discus-

sie zoals rood voor rood, naast een heleboel andere punten, gewoon meenemen in de 

discussie over de structuurvisie. 

 

Mevrouw Geluk: Mijnheer de Voorzitter, het is mij niet meer duidelijk, mag ik een vraag 

stellen aan wethouder Schutte? Hij houdt eerst een heel pleidooi met allerlei argumenten 

waarom hij aan het onderzoeken is of de poldervariant van ruimte voor ruimte een plek 

kan krijgen in de structuurvisie. Daarna zegt hij dat we de motie niet moeten aannemen 

omdat hij ertegen is, maar in zijn eerste deel zegt hij ermee bezig te zijn en ermee door 

te gaan. Eigenlijk zat ik te wachten op het antwoord dat de motie niet hoeft te worden 

ingediend omdat hij het gaat doen. 

 

Wethouder de heer Schutte: U luistert niet goed. Ik heb niets afgewezen en ik heb ook 

nog niet gezegd dat ik het ga uitvoeren. Ik heb gezegd het mee te nemen binnen de 

structuurvisie. Ik heb het proces aangegeven hoe wij zaken zoals rood voor rood mee-

nemen in de discussie binnen de structuurvisie. Het is een procesbeschrijving en daar 

komt in mijn ogen de mogelijkheid of onmogelijkheid voor rood voor rood voldoende aan 

de orde. 

 

De voorzitter: Het college heeft een standpunt bepaald en het is nu aan de raad. Ik wil 

tot een ronde komen of u, met de kennis van nu, dit ondersteunt of niet. 

 

De heer Haagsma: Mijnheer de Voorzitter, mag ik voorafgaand aan die ronde nog iets 

zeggen? Ik vind dat de opmerking van de heer Schutte dat hij erven kent die al twintig 

jaar aan de agrarische bestemming zijn onttrokken, eigenlijk precies zegt waarom we er-

over moeten nadenken. De erven zijn dus al twintig jaar aan de agrarische bestemming 

onttrokken en de eigenaren van de erven hebben zwaar geïnvesteerd om ervoor te zor-

gen dat het een goed bewoonbare, toonbare plek is. Ze lopen qua onderhoud die twintig 

jaar vooruit, maar ze komen straks ook weer aan de beurt en dit is wat mij betreft een 
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extra ondersteuning. Ik denk ook dat datgene wat de Politieke Unie voorstelt naast alle 

onderzoeken van het college zou kunnen lopen, omdat we samen tot een poldervariant 

moeten komen. Ons idee is om die discussie los te trekken van het vergaderingstramien 

dat bij een structuurvisie hoort, omdat het dan redelijk is ingekaderd. Dit is te belangrijk 

om binnen die inkadering onder te laten sneeuwen zoals dat bij de discussie over de 

landgoederen is gegaan. Ik zou het jammer vinden als de raad een gemakzuchtige hou-

ding zou aannemen en het college af zou wachten. Wij hebben de verantwoordelijkheid 

om ook initiatieven te nemen om ervoor te zorgen dat iets wat we belangrijk vinden op 

de agenda komt. Als ik zeg: winnaars hebben een plan, dan bedoel ik niet de indieners 

van de motie, maar de gemeenteraad van de gemeente Noordoostpolder. Wij moeten er-

over nadenken en ik hoor op dit moment heel veel excuses om het even niet te doen. 

 

De voorzitter: Ik maak een rondje langs de fracties en vraag om een stemverklaring 

over wat u van deze motie vindt. 

 

Mevrouw Geluk: De VVD-fractie steunt deze motie, het is een stimulans voor het college 

om hier voortvarend mee aan de slag te gaan, we hebben er alle vertrouwen in. 

 

De heer Suelmann: Wij steunen deze motie niet omdat we de discussie graag aangaan 

in de structuurvisie, waar het uitgebreid aan de orde komt. Dan hebben wij het over een 

totaalplan, ik wil niet een plan loskoppelen van de structuurvisie. 

 

De heer Bakker: Mijnheer de Voorzitter, ik had hier op mijn aantekeningen staan: u 

stuurt het college met deze opdracht op pad om een vierkante gatenboor te gaan halen. 

Ik denk dat de heer Haagsma precies begrijpt wat ik hiermee bedoel. Aan de ene kant 

wordt in deze motie een besluit genomen om een ruimte-voor-ruimteregeling op te ne-

men en vervolgens wordt het college opgedragen om de vele problemen die daaraan zijn 

gekoppeld min of meer gemakkelijk te onderzoeken. Dat lijkt niet een verstandige zaak. 

Daarnaast moet het naast de discussie over de structuurvisie gebeuren en dat lijkt me 

niet verstandig. Het hoort geïntegreerd te zijn in de structuurvisiediscussie. Uiteraard kan 

er best een keer een hele vergadering aan dit onderdeel worden gewijd, maar dan wel in 

het kader van de structuurvisie, om daarmee de afwegingen te kunnen maken over hoe 

we dit mogelijk kunnen inpassen in de in de structuurvisie. 

 

De heer Haagsma: Per interruptie, maar mijnheer Bakker, dat zou betekenen dat u dus 

zegt dat in het besluit zou komen te staan om in de vast te stellen structuurvisie en in de 

revisie van het bestemmingsplan Buitengebied 2004, mogelijk ruimte te bieden aan een 

vorm van ruimte voor ruimte. Dat zeg ik ook. 

 

De heer Wassink: Dat is ook wat de wethouder zegt. Het verschil tussen wat u zegt en 

wat de wethouder zegt, is dat u zegt dat het erin komt en dat we in de structuurvisie 

gaan praten over hoe het erin komt en de wethouder zegt dat hij bezig is om te kijken of 

het erin kan en zo ja hoe. Dit is bijna hetzelfde. 

 

De heer Haagsma: Ik denk dat het erin komt op het moment dat we met z’n allen als 

verantwoordelijk bestuur een conclusie kunnen trekken over wat onze poldervariant van 

ruimte voor ruimte is. Dat staat uiteindelijk in datgene wat we het college opdragen. 

 

De heer Wassink: Maar dat heb ik het college horen zeggen. 

 

De voorzitter: Ik wil geen nieuwe discussie. 

 

De heer Bakker: Wat onze fractie bij de structuurvisie, waarvoor nu de voorbereidingen 

worden getroffen, voor ogen staat, is dat we alle aspecten die ten aanzien van de struc-

tuurvisie en daaropvolgend het bestemmingsplan aan de orde zijn erbij betrekken. Daar-

bij bekijken we uiteraard ook de komende tien tot twintig jaar om alle problemen die zich 
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voordoen of die zich voor kunnen doen integraal mee te nemen. Daar is de discussie over 

ruimte voor ruimte uiteraard ook aan de orde. 

 

De heer Kreeft: Ik zie geen problemen om de discussie over de poldervariant wat eerder 

te doen dan de discussie over de structuurvisie. Ik steun nog steeds deze motie. 

 

De heer Wassink: Ik verwacht dat de discussie in de aanloop naar de structuurvisie een 

plek krijgt. Ik vraag me overigens wel af of dit nu zo heel veel verandering brengt. Als je 

het over mantelzorg hebt, zijn daar best een aantal mogelijkheden. Ik vraag me af of we 

die mogelijkheden wel helemaal in beeld hebben en of we hier nu enorme veranderingen 

mee krijgen is mij niet duidelijk. De discussie wordt vertroebeld door allerlei overwegin-

gen waarin je apart nog van alles over kan gaan vinden. U zei aan het eind van uw be-

toog: dat is wat ik wil en als u dat nu eens had opgeschreven, namelijk op weg naar de 

structuurvisie die discussie gaan voeren, dan waren we voor geweest. 

 

De heer Haagsma: Het is toch een prachtig recht van een partij in een gemeenteraad 

om met een voorstel voor wijziging van een motie te komen, mijnheer Wassink, waarom 

hebt u die moed niet? 

 

De heer Wassink: Dan stel ik voor om alle overwegingen eruit te halen en het besluit 

om in de aanloop naar de vaststelling van de structuurvisie en het bestemmingsplan Bui-

tengebied 2004 over te houden… 

 

De heer Haagsma: Het woord "mogelijk" toevoegen, want dan kan ook de heer Bakker 

voor zijn. 

 

De heer Wassink: Dit heeft geen zin, omdat wat u nu wilt en waar we eigenlijk allemaal 

wel heen willen al gaat gebeuren. 

 

De voorzitter: Zolang er nog geen andere moties zijn ingediend, is nog altijd de motie 

die nu is ingediend aan de orde. We zijn met de stemverklaringen bezig en ik geef de 

heer Wassink het woord. 

 

De heer Wassink: Zoals de motie hier nu ligt, gaan we hier niet in mee. 

 

De voorzitter: ONS is mede-indiener en is waarschijnlijk voor. Ook de Politieke Unie is 

voor. Als ik tel zijn er 14 stemmen tegen en 9 stemmen voor. 

 

De heer Wassink: Ik wou een applaus richting de Politieke Unie voorstellen, want ik vind 

het initiatief erg goed. Dit moeten we in deze raad in plaats van mopperen, zeuren en 

zaniken veel vaker doen. 

 

De heer Haagsma: Misschien mag ik er een slotzin aan wijden. Wij hebben als Politieke 

Unie dit onderwerp al sinds 1998 in het verkiezingsprogramma staan en hebben dit al 

meerdere keren op de agenda gezet. Ik wil u toch nog een keer vertellen dat er elke keer 

hetzelfde gebeurt als wat er nu gebeurt. De coalitiepartijen verschuilen zich achter de 

brede rug van het college. 

 

De heer Wassink: Nee, nee, nee, dit is niet in overleg met het college, dit is flauwekul, 

daar kunt u ons niet van betichten. 

 

De heer Haagsma: Ik heb ook niet gezegd dat u overleg hebt gehad, ik heb alleen ge-

zegd dat u zich verschuilt achter de brede rug van het college. 

 

De heer Wassink: Dat is onzin. 

 

De heer Haagsma: Het is prima dat u dat vindt. 
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De voorzitter: De motie is niet aangenomen en iedereen heeft hier zo z’n gevoelens bij. 

 

IX. Sluiting 

 

De voorzitter: De vergadering is gesloten. 

 

 

Aldus vastgesteld in de vergadering van 28 mei 2009. 

 

 

 

 

De griffier,        De voorzitter,  

 

 


