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1. Opening 
 
De voorzitter heet een vrij volle zaal van harte welkom. Hij verwelkomt ook drie leerlingen van de 
School voor Journalistiek in Ede die graag een raadsvergadering willen meemaken.  
Hij meldt de afwezigheid van mevrouw Ermers en de heren Bruins en Hakvoort. 
Hij wil even stilstaan bij het ernstig ongeluk dat de gemeentelijk medewerker mevrouw Betsie 
Beernink gisteren bij het gemeentehuis is overkomen. Hij wenst haar beterschap en sterkte. 
Hij spreekt dan de vaste openingswoorden uit. 
 
 
2. Vaststellen agenda 
 
De heer Heldoorn wenst namens alle fracties een motie over het openbaar vervoer in te dienen. 
 
De voorzitter geeft aan dat een motie van actuele aard normaliter aan het eind van de vergadering 
behandeld wordt, maar dat behandeling nu mogelijk is wanneer de raad, zoals in dit geval, daarom 
verzoekt. 
 
De heer Heldoorn leest de motie voor. 
De gemeenteraad van Oude IJsselstreek, in vergadering bijeen op donderdag 30 september 2010, 
constateert dat: 

• er structureel flinke treinvertraging en treinuitval plaatsvindt op het traject Arnhem-Winterswijk; 

• dit niet ten goede komt aan de bereikbaarheid van de Achterhoek; 
is van mening dat: 

• gebruikers van het treinvervoer structureel benadeeld worden; 

• de Achterhoek en de Liemers maatschappelijk en economische benadeeld worden; 

• er een wanprestatie wordt geleverd op genoemd traject; 

• de verantwoordelijken zo snel mogelijk met een structurele oplossing moeten komen voor een 
structureel probleem; 

roept het college op: 

• om de mening van deze raad uit te dragen aan de verantwoordelijke partijen; 

• om de mening van deze raad uit te dragen aan andere betrokken overheden en partijen en 
ook vraagt of zij deze motie of in ieder geval eenzelfde strekking kenbaar willen maken aan de 
verantwoordelijken; 

• genoemd structureel probleem bij de Regio Achterhoek blijvend op te agenda te houden; 

• ervoor te zorgen dat er vanuit de Achterhoek een blijvend actieve lobby voor dubbelspoor van 
Zevenaar tot minstens Winterswijk wordt gevoerd richting naburige gemeenten, provincie en 
Rijk. 

 
De voorzitter constateert dat alle aanwezige raadsleden instemmen met deze motie. 
 
Wethouder Van Balveren denkt dat het goed is om deze kwestie ook in het bestuur van de Regio 
Achterhoek mee te nemen. Hij denkt dat een gezamenlijk optreden naar de diverse partijen meer 
effect zal hebben. 
 
Wethouder Haverdil is blij met deze motie, omdat het aantoont dat de raad met deze situatie geen 
genoegen neemt. Hij zal dit punt inbrengen als speerpunt voor de Agenda 2020 van de Regio 
Achterhoek, want een goede ontsluiting van de Achterhoek is, ook over het spoor, noodzakelijk.  
In die Agenda dienen naar zijn mening vier of vijf punten te komen waar het vooral om moet gaan.  
 
De heer Heldoorn is tevreden over deze voornemens van het college. 
 
De voorzitter zegt dat hiermee het eerste besluit is genomen en vraagt of men verder akkoord gaat 
met de agenda. Dat blijkt het geval. Hij loopt eerst de lange agenda langs en stelt voor eerst de 
hamerstukken te behandelen. 
 
 
3. Bundelnummer 1. Beeldkwaliteitskader Vogelbuurt 
 
De raad gaat zonder discussie akkoord. 
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4. Bundelnummer 3. Bezwaarschrift Leemscherweg Varsseveld 
 
De raad gaat zonder discussie akkoord. 
 
 
5. Bundelnummer 4. Bestemmingsplan Gendringen Noord-Ranonkel 
 
De raad gaat zonder discussie akkoord. 
 
 
6. Bundelnummer 5. Bestemmingsplan Zonneman Varsseveld 
 
De raad gaat zonder discussie akkoord. 
 
 
7. Bundelnummer 6. Bestemmingsplan Scouting Breedenbroek 
 
De raad gaat zonder discussie akkoord. 
 
 
8. Bundelnummer 8. Ontwerp-bestemmingsplan Kom Varsseveld locatie Zaagmolenpad tussen 

8 en 10 
 
De raad gaat zonder discussie akkoord. 
 
 
9. Ongenummerd. Bestemmingsplan Vendeliers 
 
De raad gaat zonder discussie akkoord. 
 
 
10. Ongenummerd. Verordening WMO 
 
De raad gaat zonder discussie akkoord. 
 
 
11. Ongenummerd. Brandveiligheidsverordening 
 
De raad gaat zonder discussie akkoord. 
 
 
12. Bundelnummer 9. Voorbereidingsbesluit percelen Oude IJsselweg 34 Etten, Biezenakker 41 

Ulft en Biezenakker 43 en 45 in het buitengebied 
 
De raad gaat zonder discussie akkoord. 
 
 
13. Bundelnummer 10. Voorbereidingsbesluit centrum Ulft 
 
De raad gaat zonder discussie akkoord. 
 
 
14. Bundelnummer 15. Griffiebenoemingen 
 
De raad gaat zonder discussie akkoord. 
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15. Bundelnummer 2. Verzoek Biogasvereniging Achterhoek (BvA) tot bestemmingsplanwijziging 
en afwijzende reactie daarop door college 

 
Mevrouw Beumer zegt dat D66 blij is met de aanvraag voor een biogasinstallatie, omdat haar fractie 
veel belang hecht aan duurzaamheid.  
Door het ondertekenen van het Akkoord van Groenlo heeft de gemeente een morele verplichting op 
zich genomen om ook de broeikasgassen in 2020 te halveren. Dat zal een moeilijke taak zijn die inzet 
en creativiteit zal vragen. De fractie had dan ook verwacht dat het college de aanvraag actief zou 
ondersteunen. Helaas is dat niet gebeurd. 
Met de vestiging in de gemeente van een biogasinstallatie zou al 20% van de doelstelling tot verlaging 
van de emissies bereikt worden. 
Zij vindt dat het voorstel niet met de vereiste zorgvuldigheid behandeld is. Er is geen raadsvoorstel en 
geen visie. Het lijkt haar dat de wethouder de raad hiermee niet erg serieus neemt. Zij meent dat 
sprake is van een onzorgvuldige aanpak, waarmee de belangen van de Biogasvereniging en de 
gemeente geschaad worden. De behandeling van de aanvraag in de raad komt een jaar na het 
verzoek van de vereniging. De wethouder wekt volgens haar de schijn de aanvraag bewust te 
traineren. Nog erger vindt zij de argumentatie voor de afwijzing van de aanvraag. Volgens een 
vertegenwoordiger van de provincie snijdt deze argumentatie geen hout en zal deze voor de rechter 
geen stand houden. Haar fractie vindt dit ernstig en verwijtbaar.  
Zij stelt voor dat de raad de besluitvorming uitstelt tot de raad van 2 december en dat het college in de 
tussenliggende periode de mogelijkheden onderzoekt die geschetst zijn tijdens de raadsrotonde van 
16 september en komt met een zorgvuldig afgewogen raadsvoorstel.  
Tot slot roept zij alle raadsleden op toe te zien op de zorgvuldigheid van de procedures. 
Raadsbesluiten hebben vaak verregaande gevolgen. Dat geldt ook voor dit agendapunt. Haar fractie 
doet een beroep op de verantwoordelijkheid van de raadsleden en hoopt op steun. 
 
De heer Vossers zegt dat hij spreekt op persoonlijke titel. Hij zegt dat de provincie denkt dat het 
collegebesluit niet goed juridisch onderbouwd is, waardoor de kans bestaat op een hele lange 
procedure. Hij wijst erop dat bijvoorbeeld bij de Log-gebieden een vormfoutje ook tot maanden 
vertraging leidt. Hij vindt dat de provincie hier een punt heeft dat zijn stemgedrag zal bepalen.  
 
De heer Steentjes zegt dat de aanvraag al dateert van 10 september 2009. De procedure om te 
komen tot deze afwijzing heeft volgens het CDA te lang geduurd. Bovendien is deze tegen zijn 
verwachting in volgens een woordvoerder van de provincie niet geheel zorgvuldig. Hoewel hij niet 
zonder meer wil afgaan op de woorden van de provincievertegenwoordiger, meent hij dat er duidelijk 
geen sprake is van een voortvarende aanpak.  
De argumenten die het college aanvoert zijn echter voor hem wel plausibel. Hij vraagt zich wel af of 
deze argumenten bij een eventuele rechtsgang stand zullen houden.  
Het CDA wil niet veel energie verbruiken voor een strijd met het college over de plaats van een 
dergelijke installatie. Liever gaat het de discussie aan over de wenselijkheid van een dergelijke 
installatie en over de plaats waar deze eventueel zou kunnen komen. De provinciale 
vertegenwoordiger bood aan om samen met de initiatiefnemers, de provincie en de gemeente te gaan 
onderzoeken of er ergens een mogelijkheid is. Dat onderzoek lijkt hem wenselijk. Dan kun je de 
reikwijdte van de beslissing overzien. Nu vreest het CDA een moeizaam vervolg. 
Daarom steunt hij het voorstel van D66 om nu geen uitspraak te doen en vraagt hij het college het 
voorstel in te trekken om samen naar een goede oplossing te zoeken. Dat kan uitmonden in een nee 
of in een ja. Maar dan is wel een zorgvuldige procedure gevolgd.  
 
De heer Finkenflügel zegt dat het mogelijk moet zijn dat binnen een fractie verschillende standpunten 
bestaan. De fractie van Lokaal Belang minus de heer Vossers meent echter dat het nu niet gaat om 
alternatieve energie wel of niet. Zijn fractie is voorstander van duurzame energievormen. De discussie 
gaat echter nu alleen om de locatie.  
Uit de stukken blijkt dat het college zich baseert op door de raad vastgestelde bestemmingsplannen, 
die nog steeds gelden. In het verleden zijn bedrijven op grond van dezelfde argumenten afgewezen. 
Als nu wel toestemming verleent wordt, kan dit ook juridische problemen geven. 
Hij vindt het verwijt van D66 dat het college onzorgvuldig te werk is gegaan, nogal heftig. Mede op 
verzoek van de Biogasvereniging is gewacht met een beslissing, opdat deze kon kijken wat er precies 
aan de hand was. Hij vindt het wel kort door de bocht om zo af te gaan op opmerkingen van een 
provinciaal ambtenaar.  



Notulen raad 30-9-2010  5 

Zijn fractie neemt haar verantwoordelijkheid door zich te houden aan door de raad vastgelegde 
uitspraken en wil kijken welke locatie wel mogelijk is.  
Hij ziet in de komende zes weken geen nieuwe argumenten opduiken die het wenselijk zouden maken 
om nu niet te beslissen. Met een besluit nu kan met een schone lei verdergegaan worden.  
 
De heer Menke meent dat er een helder en voldoende gemotiveerd besluit genomen is. Deze 
aanvraag past niet in het bestemmingsplan. Er ligt inmiddels ook een nieuwe aanvraag en hij hoopt 
dat daar snel een antwoord op kan komen. 
Hij heeft moeite met de verwijten van onzorgvuldigheid en termen als ernstig en verwijtbaar. Niet 
alleen de gemeente maar ook de Biogasvereniging heeft eerder gesteld dat nader onderzoek nodig 
was.  
 
De heer Sluiter meent dat het besluit op basis van de huidige regelgeving goed is genomen.  
De VVD ondersteunt de duurzaamheid en wil dan ook zoeken naar een oplossing met maatwerk, die 
ook past in de regelgeving.  
 
Wethouder Haverdil zegt dat hij samen met collega Rijnsaardt verantwoordelijk is voor dit dossier. Hij 
voert het woord omdat het nu om de ruimtelijke ordening gaat. Als het milieuaspect voorop staat, zal 
de milieuwethouder de eerst aanspreekbare zijn. De beslissing is ook genomen vanwege de 
regelgeving ten aanzien van ruimtelijke ordening. Het college streeft, mede door de ondertekening van 
het Akkoord van Groenlo, zeker naar duurzaamheid. Maar voor iedere beleidsmaatregel geldt dat 
deze op de juiste tijd en de juiste plaats moet plaatsvinden.  
Het is een goede zaak om in november een brede discussie te gaan voeren over het 
duurzaamheidbeleid van de gemeente. Voor deze zaak zegt hij tegen de raad en tegen de 
initiatiefnemers dat het verstandig is om de vestiging van een dergelijke installatie op regionaal niveau 
te bekijken. Op het gemeentelijk industrieterrein komen geen grote energieafnemers. Het meest 
effectief is een dergelijke installatie als alle energie ook in de directe omgeving afgezet kan worden.  
Maar het gaat nu alleen om de aanvraag voor een bepaalde plek. In het door de raad vastgestelde 
bestemmingsplan Hofskamp-Oost fase 2 staat dat de grootte van het perceel en de hoogte van de 
gebouwen aan maxima zijn gebonden. Deze aanvraag overschrijdt de hoogte en grootte in zo grote 
mate dat medewerking aan een bestemmingsplanwijziging niet redelijk is, zoals de heer Finkenflügel 
ook al aangaf. 
D66 beticht het college van onzorgvuldig handelen. Dat zijn grote woorden die hij verzoekt te 
onderbouwen. Hij is bereid nogmaals de procedure te schetsen en hoopt dat mevrouw Beumer dan op 
haar woorden terugkomt.  
 
De voorzitter wil nu overgaan naar de tweede termijn en verzoekt daarbij vooral in te gaan op het 
voorliggende voorstel. 
 
Mevrouw Beumer zegt dat zij niet de suggestie heeft willen wekken dat andere partijen niet voor 
duurzaamheid zijn. D66 heeft vooral moeite met de argumenten voor afwijzing van de locatie, die 
volgens meerdere woordvoerders van de provincie niet steekhoudend zijn. Deze hebben uitgelegd dat 
er van vestiging van een biogasinstallatie geen precedentwerking zou uitgaan. D66 zegt niet dat de 
vestiging per se op Hofskamp moet plaatsvinden. Zij blijft zeggen dat het niet zorgvuldig is, omdat de 
onderbouwing onvoldoende is. Zij is bang dat allerlei plannen gaan zweven als het niet duidelijk is wat 
precies wel en niet kan. 
 
De heer Finkenflügel vraagt welke argumenten mevrouw Beumer niet steekhoudend vindt.  
 
Mevrouw Beumer zegt dat D66 meent dat bij de omvang van dit industrieterrein een 
bestemmingsplanwijziging voor een groter kavel heel goed mogelijk is. Zij is het niet eens met het 
voorstel van het college, wanneer er geen andere argumenten zijn die juridisch wel zullen 
standhouden. 
 
De heer Vossers is nog niet overtuigd. Hij heeft graag alle argumenten en de procedure op papier en 
handhaaft zijn bezwaren tegen het collegevoorstel. 
 
De heer Steentjes zegt dat de motivering van het college plausibel is. Het baart hem echter zorgen 
dat dit besluit wel gevolgen kan hebben voor de verdere procedure. Al eerder heeft een kleine fout in 
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een besluit rond een bestemmingsplan geleid tot een gang naar de Raad van State. Ook toen in 
december 2009 had hij gewaarschuwd.  
Zijn fractie vraagt zich af wat er op tegen is om een besluit uit te stellen tot 2 december en 
ondertussen nog eens goed met elkaar te zoeken naar een oplossing. 
Hij kan niet de reikwijdte overzien van een ja tegen het voorstel van het college en daarom zal zijn 
fractie tegenstemmen als het college vasthoudt aan dit voorstel. 
 
De voorzitter zegt dat de griffier hem wijst op de op het voorblad in de raadsbundel omschreven 
procedure dat de raad binnen acht weken na indiening van het verzoek tot bestemmingsplanwijziging 
een besluit moet nemen. Dat zou betekenen dat er voor 5 november een raadsbesluit moet komen. 
 
De heer Finkenflügel heeft moeite met woorden als onzorgvuldigheid, wanneer deze niet 
waargemaakt worden. Binnen de coalitie is deze situatie rond duurzame energie ook besproken en 
daarom dient hij mede namens de PvdA een motie in om duidelijkheid te verkrijgen. 
De gemeenteraad van Oude IJsselstreek in vergadering bijeen op 30 september 2010, 
in overweging nemende dat: 

• de raad instemt met het collegebesluit om een biogasinstallatie op de locatie Hofskamp op 
grond van argumenten van ruimtelijke ordening af te wijzen; 

• de raad streeft naar duurzame energiewinning, waarvan biogas een onderdeel kan zijn; 

• initiatieven hiertoe van onderop ondersteund worden; 
draagt het college op: 

• om aanvragen hiertoe voortvarend te behandelen, zodat betrokkenen snel duidelijkheid krijgen 
ten aanzien van het standpunt van het college; 

• indien noodzakelijk met betrekking tot nieuwe c.q. afwijkende regelgeving hierover met de 
provincie in overleg te treden. 
 

De heer Menke zegt dat de PvdA zowel in het verkiezingsprogramma als het collegeprogramma 
duurzaamheid onderschreven heeft. Het gaat nu alleen om de plaats. Hij houdt moeite met woorden 
van mevrouw Beumer als onzorgvuldigheid. Het bewijs voor die onzorgvuldigheid wordt gekoppeld 
aan de woorden van een provinciaal ambtenaar, die zelf zegt dat hij geen rugdekking vanuit de 
provincie heeft. Met de provincie zijn hele duidelijke afspraken gemaakt over industrieterreinen in het 
streekplan. De gemeente heeft zich verplicht aan het regionaal bedrijventerrein bij Doetinchem. Voor 
het bestemmingsplan Hofskamp-Oost heeft de raad een aantal eisen opgesteld. Spreker snapt niet 
waar de angst voor juridische problemen vandaan komt, terwijl gewoon het bestemmingsplan 
gehandhaafd wordt. Het college houdt zich aan de door de raad vastgestelde afspraken. Dan kan de 
raad nu toch niet zeggen dat het college verkeerd bezig is? De term onzorgvuldigheid acht hij dan ook 
totaal verkeerd in dit verband. Hij wil niets tegenhouden en juist graag faciliteren. Dat moet dan wel op 
een wijze die past binnen de afspraken die de raad gemaakt heeft. 
 
De heer Steentjes vraagt wat de motie nu in feite meer aangeeft dan de raad normaliter van het 
college mag verwachten.  
 
De heer Menke zegt dat de motie tevens doelt op de nieuwe aanvraag van de Biogasvereniging. Die 
aanvraag moet met voortvarendheid behandeld worden.  
 
De heer Sluiter constateert dat het verzoek van CDA en D66 voor uitstel van een besluit niet lukt 
vanwege de tijdsperiode. Hij concludeert tevens dat het besluit van het college zorgvuldig is geweest. 
De VVD onderschrijft het collegestandpunt. Na de schorsing wil hij nog op de motie terugkomen. 
 
De voorzitter schorst de vergadering voor enige minuten en geeft het woord aan de partij die om 
schorsing verzocht. 
 
Mevrouw Beumer zal alleen ingaan op de motie. De motie heeft geen toegevoegde waarde voor D66 
en zal niet ondersteund worden. 
 
De heer Vossers zegt zich nu een beetje een boer Koekoek te voelen. De motie is wel warm, maar 
voor hem niet warm genoeg. 
 
De heer Steentjes vraagt zich af wat er gebeurt als de raad geen besluit neemt. Dan ontbreekt de 
bekrachtiging. Naar zijn mening geldt hier ‘waar een wil is, is een weg’. 
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De motie omschrijft precies wat de raad regulier van het college mag verwachten en meestal ook 
gerealiseerd krijgt. Maar het gaat het CDA toch wel te ver om een dergelijke motie te steunen. Het 
CDA zal het voorstel van het college niet steunen. 
 
De heer Finkenflügel zegt dat de motie het beleid van het college ondersteunt. 
 
De heer Steentjes zegt dat het geen voortvarende aanpak van het college geweest is en dat ook de 
wethouder aangaf dat de communicatie niet optimaal geweest is. Dat is zijn kritiek geweest en er moet 
geen verwarring ontstaan met door anderen geuite kritiek. 
 
De heer Sluiter zegt dat de motie voor zich spreekt. Hij wijst met name op de laatste regel. Daarin 
wordt om een stukje maatwerk verzocht. 
 
De heer Steentjes vraagt of het niet normaal is dat met de provincie overleg gepleegd wordt. 
 
De heer Sluiter bevestigt dit. 
 
De heer Finkenflügel wil benadrukken dat de provincie toch iets anders is als een willekeurige 
ambtenaar.  
 
De voorzitter zegt dat dit punt ook in het college besproken is. De gemeentesecretaris zal contact 
opnemen met de directeur van het provinciaal apparaat om in de toekomst te voorkomen dat een 
ambtenaar enerzijds op persoonlijke titel spreekt en anderzijds allerlei provinciale standpunten 
inneemt. De provincie dient met één mond te spreken. 
 
Wethouder Haverdil zegt dat altijd zorgvuldigheid betracht wordt en dat maatwerk voor het college 
een normale zaak is. Hij vraagt aan D66 of deze fractie nog steeds meent dat sprake is van een 
onzorgvuldige procedure. Die grote en niet onderbouwde woorden doen hem wel pijn.  
 
Mevrouw Beumer zegt dat zorgvuldigheid in veel dingen zit. Het feit dat de vereniging pas in 
december 2009 een gesprek had noemt zij al een eerste punt. Dat de kanttekeningen van de 
provinciaal ambtenaar niet genoemd worden en dat het voorstel zelf niet in de raadsbundel zit, noemt 
zij ook onzorgvuldig. D66 is bang dat de wijze van behandeling onnodige juridische procedures kan 
opleveren.  
 
Wethouder Haverdil zegt dat het zorgvuldiger geweest was van D66 om achteraf te oordelen, omdat 
de partij niet vooraf duidelijk gemaakt heeft waar het nu echt is misgegaan. Nu gaat D66 mee met een 
niet getoetste uitspraak van een ambtenaar. Hij geeft aan dat de provincie uitgangspunten heeft voor 
biogasvergistingsinstallaties. Er wordt zorgvuldig gewerkt met in achtneming van die uitgangspunten. 
Hij zegt dat het college al vanaf 2006 in gesprek is met deze vereniging en noemt de vele gesprekken 
die door het college en de raad over deze zaak gevoerd zijn.  
Hij is blij met de motie en raadt ondersteuning aan. Wat betreft de termijnen zegt hij dat de raad op elk 
moment kan beslissen, wanneer deze dat wenst.  
 
Mevrouw Beumer meent dat zorgvuldigheid ook kan zitten in de manier waarop je met elkaar omgaat 
en of er sprake is van een duidelijke wil om eruit te komen.  
 
De heer Steentjes vraagt opnieuw wat het nadeel is van uitstel van een beslissing.  
 
Wethouder Haverdil zegt dat er geen enkele reden tot uitstel is, omdat er zorgvuldig gehandeld is en 
er voor dit voorstel een duidelijke meerderheid in de raad is.  
 
De voorzitter constateert dat het CDA, D66 en de heer Vossers tegen het voorstel zijn en dat Lokaal 
Belang minus de heer Vossers, PvdA en VVD voor zijn, waardoor het voorstel is aangenomen. De 
motie wordt in precies dezelfde verhouding met vijftien stemmen voor en negen tegen aangenomen. 
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16. Bundelnummer 7. Bestemmingsplan Buitengebied locatie Grensweg 6A Voorst 
 
De heer Menke is niet tegen het voorstel. Hij vraagt alleen alert te zijn op de vele ontwikkelingen in dit 
gebied. Nu wordt helemaal aan de rand van het gebied de bestaande bedrijfshal verder uitgebreid.  
Hij denkt dat iedere keer dat er aan de rand van een dergelijk gebied aanvragen komen, goed 
gekeken moet worden of de gevraagde ontwikkeling wel wenselijk is. Dit ook om te voorkomen dat 
later veel geld betaald moet worden om een onwenselijke ontwikkeling weer ongedaan te maken. 
 
Wethouder Haverdil zegt dat het hier gaat om het juiste terrein op de juiste plaats, omdat veel 
machines juist daar in de buurt ingezet worden. Bij verplaatsing naar een industrieterrein ontstaan veel 
meer verkeersbewegingen die bovendien door het dorp zouden gaan. 
 
De voorzitter stelt vast dat de hele raad akkoord gaat met het voorgelegde bestemmingsplan. 
 
 
17. Ongenummerd. Bestemmingsplan Den Dam 9 
 
Mevrouw Van der Meer zegt dat D66 kan instemmen met dit voorstel. Zij wil alleen weten hoe dit 
bestemmingsplan zich verhoudt tot het kleine Log-gebied dat 50 meter verderop ligt.  
 
Wethouder Rijnsaardt zegt dat de gemeente aan de provincie verzocht heeft dit Log-gebiedje en nog 
een ander Log-gebiedje van de kaart te schrappen. Dan kan er verder geen probleem meer zijn.  
 
Mevrouw Van der Meer is hier heel gelukkig mee. 
 
De voorzitter concludeert dat de raad akkoord gaat met het voorstel. 
 
 
18. Bundelnummer 11. Aanpassing overeenkomst Meursstede 
 
Mevrouw Aalbers zegt dat dit voorstel betekent dat de monumentenstatus van Meursstede 
opgeheven wordt. Vooralsnog gaat het CDA niet akkoord met dit voorstel. 
Zij zegt dat de plaatsing op de monumentenlijst niet alleen gebeurd was vanwege de monumentale 
status van de haard, maar ook omdat het een eenvoudige en traditioneel gebouwde boerderij was van 
het type hallenhuis uit de negentiende eeuw. De boerderij werd gekenmerkt door een detaillering en 
karakteristieken die typerend waren voor de verschillende bouwfasen. 
De commissie voor cultuurhistorisch erfgoed ook wel de monumentencommissie genoemd,  had om 
advies gevraagd moeten worden. Zij vraagt zich af of het college met dit pand omgegaan is zoals een 
goed huisvader betaamt. Zij meent dat het college in hoge mate in gebreke is gebleven ten aanzien 
van de verantwoordelijkheid tot instandhouding van deze monumentale boerderij. 
Het CDA diende in april 2006 een motie in om verder verval van deze boerderij tegen te gaan. De 
motie werd door de andere fracties niet gesteund.  
Later bleek dat de verzekeraar de stormschade van januari 2007 niet meer vergoedde. Zij vraagt zich 
af of de boerderij nog wel tegen stormschade verzekerd was. 
Van burgers met een huis met monumentale status wordt verwacht dat zij dit goed onderhouden. Als 
de gemeente dat dan zelf niet doet, geeft zij een slecht voorbeeld.  
De CDA-fractie dringt dan ook aan op een officieel ‘mea culpa’ van de gemeente aan haar burgers. 
 
Mevrouw Hedin zegt dat Meursstede, gelegen op een van de mooiste plekjes in de gemeente, 
inmiddels een hoofdpijndossier is voor het college.  
Door de voorbeeldfunctie van de gemeente dient zij zeer zorgvuldig met monumenten om te gaan.  
In de Monumentenverordening staat dat voor de aanwijzing van de monumentale status advies 
gevraagd wordt aan de gemeentelijke commissie voor Cultuurhistorisch erfgoed. Zij vindt dat dit ook 
geldt bij intrekking van een aanwijzing.  
Zij zegt dat nu aan de orde is hoe Meursstede zo goed mogelijk herbouwd kan worden. Er moet een 
voorstel komen waarover zowel de aannemer, de commissie Cultuurhistorisch erfgoed en de 
gemeente tevreden zijn.  
Zij wil, voordat de PvdA haar standpunt bepaalt, een reactie van de wethouder. 
 



Notulen raad 30-9-2010  9 

Mevrouw Beumer vraagt zich af of nog wel gesproken moet worden over een monument als het pand 
klaarblijkelijk geen monumentale elementen meer heeft. Zij vraagt zich ook af of het verval niet 
voorkomen had kunnen worden.  
Zij mist de mening van de Monumentencommissie en wenst eigenlijk eerst een uitspraak van deze 
commissie.  
Zij denkt dat renovatie ter behoud van de monumentale status inmiddels niet meer realistisch is gezien 
de hoge kosten.  
 
De heer Sluiter zegt dat bij Meursstede alles wat mis kon gaan, misgegaan is.  
Uiteindelijk rest niets meer dan het boetekleed aan te trekken en de monumentenstatus in te trekken 
om de transactie te realiseren met de koper die wil herbouwen.  
De VVD stemt in met het voorstel. 
 
De heer Finkenflügel zegt dat het niet zo vaak gebeurt dat hij het grotendeels met mevrouw Aalbers 
eens is. Haar betoog over het verleden is correct. Hij mist echter haar zienswijze op de vraag hoe het 
nu verder moet.  
Het pand is eigenlijk niet meer te redden. Dan wordt de vraag hoe met behoud van origineel materiaal 
een soortgelijk gebouw teruggezet kan worden, dat ook op deze inderdaad zeer mooie plek in de 
gemeente past.  
Hij vindt dat er overleg had moeten plaatsvinden met de Monumentencommissie. Hij constateert dat 
de gemeente vaak niet gelukkig opereert in de communicatie rond dit soort zaken. Hij adviseert alsnog 
contact op te nemen met de Monumentencommissie om zo goed mogelijk samen verder op te trekken 
bij de herbouw van dit pand, hoewel er dan geen sprake meer is van een monument. Dit is een slecht 
voorbeeld naar de burgers en de schade moet ook in dat opzicht zo veel mogelijk beperkt worden. 
Tot slot vraagt hij het college wat de gevolgen zijn als de raad niet met dit voorstel akkoord zou gaan. 
 
Wethouder Haverdil onderschrijft wel de grote lijn, maar niet alle details van de geschiedschrijving 
door mevrouw Aalbers.  
Meursstede schrijft in ieder geval geschiedenis als veelbesproken dossier. Achteraf had de gemeente 
de erfenis van het Gasthuisfonds misschien niet moeten aanvaarden. De Meursstede verkeerde toen 
al in zeer slechte staat en er was geen onderhoudsfonds. Bovendien kan men twijfelen aan de 
monumentale waarde van Meursstede, hoewel het college de monumentenstatus gerespecteerd 
heeft.  
Ook vanuit de raad is nooit een initiatief gekomen om ook maar één euro te besteden aan het 
terugbrengen van Meursstede in de oorspronkelijke monumentale staat. Daarom vindt hij dat zowel 
college als raad in deze zaak niet geheel vrijuit gaan.  
Het college heeft niet stilgezeten en is uitgeweest op een goede invulling van deze mooie plaats. 
Uiteindelijk is gekozen om mee te gaan met het voorliggende initiatief om nieuwe natuur aldaar aan te 
leggen en Meursstede te slopen en het pand zoveel mogelijk met oude materialen in dezelfde stijl 
terug te bouwen. Dit voorstel is ook voorgelegd aan de Monumentencommissie. De commissie heeft 
verbolgen gereageerd op dit plan. Spreker vindt dit heel terecht vanuit de positie van de commissie.  
De commissie wil op 6 oktober het voorstel opnieuw in haar vergadering behandelen. Hij zegt dat dit 
mogelijk is. De commissie is een adviesorgaan van het college.  
Instemmen met dit voorstel betekent het amoveren en het opnieuw opbouwen van Meursstede.  
De sloop kost 150.000 euro. Het opnieuw opbouwen kost ongeveer 500.000 euro. In het door de 
koper gedane voorstel komen deze kosten bij een uitvoering volgens het raadsvoorstel voor rekening 
van de koper. 
 
Mevrouw Aalbers zegt dat het mis kan gaan bij een ingewikkeld dossier. De procedure moet echter 
zorgvuldig zijn. Lokaal Belang stelde de vraag hoe nu verder gegaan moet worden. Zij meent dat toch 
eerst teruggegaan moet worden naar de Monumentencommissie, omdat er een besluit genomen 
wordt over een monumentale boerderij. Zij denkt dat het niet aan de burger te verkopen is dat deze 
monumentale boerderij gesloopt moet worden, voordat er een advies ligt van die commissie. Als de 
commissie ook denkt dat de boerderij niet meer te redden is, dan kan (in) de raad op 2 december een 
besluit nemen(genomen worden). De projectontwikkelaar zal begrijpen dat een uitstel van twee 
maanden, terwijl de procedure al loopt van 2005, van belang is om een zorgvuldige procedure te 
kunnen doorlopen.  
 
De heer Finkenflügel vraagt of in die twee maanden er een andere uitkomst te verwachten is die dit 
uitstel zinvol zou maken. 
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Mevrouw Aalbers zegt dat het besluit ligt bij het college na het horen van de Monumentencommissie. 
 
De heer Finkenflügel zegt dat uiteindelijk de raad beslist. Lokaal Belang meent dat het monument 
reddeloos verloren is. Bij het slopen dient de Monumentencommissie betrokken te worden om aan te 
geven welke onderdelen gespaard moeten worden. Voorkomen moet worden dat door onvoldoende 
toezicht op de sloop er weer iets fout gaat.  
 
Mevrouw Hedin vraagt wat erop tegen is om het besluit twee maanden uit te stellen. 
 
Wethouder Haverdil zegt dat de aspirant-koper graag de koopakte wil laten passeren. Het is juist dat 
de Monumentencommissie een adviesorgaan van het college is en dat de raad beslist over het 
uiteindelijke voorstel van het college. De commissie zal blijven zeggen dat sloop jammer is. 
Handhaven van het gebouw kost de gemeente 650.000 euro en dat geld zal de raad dan beschikbaar 
moeten stellen. Zonder aanpassing van het koopcontract wil de koper Meursstede niet overnemen. De 
Monumentencommissie kan een goede rol spelen bij het hergebruik van materialen in de nieuwbouw.  
Hij zegt dat de beslissing pijnlijk is, maar wel het meest haalbaar.  
 
Mevrouw Aalbers verzoekt een korte schorsing, omdat het CDA wil kijken of er een amendement op 
het collegevoorstel mogelijk is, waardoor het CDA toch akkoord kan gaan. Dat amendement zou 
inhouden dat eerst het positief advies van de Monumentencommissie wordt afgewacht. 
 
Mevrouw Beumer kan zich vinden in de woorden van mevrouw Aalbers. Zij vraagt of de commissie 
ook betrokken kan worden in het proces van herbouw.  
 
Mevrouw Hedin wil de toezegging dat de commissie betrokken wordt bij de herbouw en alle relevante 
processen daaromheen. Bovendien dient er terugkoppeling te zijn naar de raad. 
 
Wethouder Haverdil zegt dat hij deze toezegging al gedaan heeft. 
 
De voorzitter schorst de vergadering voor enkele minuten op verzoek van het CDA en geeft 
vervolgens het woord aan het CDA. 
 
Mevrouw Aalbers zegt dat haar fractie alles afwegende tegen het voorstel is. Zij vindt dat niet aan de 
burger is uit te leggen dat niet de normale procedure gevolgd wordt.  
 
Mevrouw Hedin begrijpt de overwegingen van het CDA. Anderzijds wil zij diezelfde burger niet met 
een kostenpost van 650.000 euro opzadelen. Uiteindelijk is de PvdA voor. Zij verwacht wel een 
terugkoppeling naar de raad en een gebouw dat gezien mag worden als een nieuw monument. 
 
Mevrouw Beumer vindt dat eigenlijk principieel tegen het voorstel gestemd zou moeten worden. Maar 
de financiële gevolgen zijn niet verantwoord en deze gevolgen wenst haar fractie niet te dragen. 
Bovendien is het gebouw inmiddels geheel vervallen. Daarom zal de fractie voorstemmen. 
 
De heer Sluiter zegt dat hij niet zou kunnen uitleggen aan de burger als voor dit dossier nog 650.000 
euro gemeentegeld zou worden uitgegeven. 
 
De heer Finkenflügel zegt dat ook hij kiest voor het halve ei en niet voor de lege dop. Hij wil van de 
wethouder de duidelijke toezegging dat er gesloopt en opgebouwd wordt in samenwerking met de 
Monumentencommissie.  
 
De voorzitter constateert dat de raad een oproep aan het college doet over de wijze waarop en 
volgens welke procedure de uitvoering zou moeten lopen, de zorgvuldigheid, het betrekken van de 
Monumentencommissie, het (her)gebruik van de materialen en het opnieuw creëren van een 
monument. Met uitzondering van het CDA stemt de raad na de gedane toezeggingen van de 
wethouder in met het voorstel. 
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19. Bundelnummer 12. Onderwijsachterstandenbeleid 2010-2014 
 
De voorzitter zegt dat alle partijen al ingestemd hebben. Alleen D66 had nog een vraag.  
 
De heer Heldoorn zegt dat het onderwijsachterstandenbeleid een topprioriteit is voor D66 en dat het 
een kerntaak van de gemeente is.  
Bij de gedane voorstellen moet er nog een schepje bovenop. Hij verzoekt de wethouder om een 
jaarlijkse memo over de stand van zaken ten aanzien van het onderwijsachterstandenbeleid. Daarbij 
dienen de resultaten ook vergeleken te worden met andere relevante plaatsen. Gezien de 
aankomende bezuinigingen wil D66 op de hoogte gehouden blijven van financiële wijzigingen.  
Rekenend op deze toezegging stelt D66 met overtuiging het beleid vast. 
 
De voorzitter begrijpt dat mevrouw Hedin ondanks de instemming van de PvdA toch nog het woord 
wil voeren. Hij zegt dat dit niet gebruikelijk is, maar geeft haar het woord, omdat zij erop staat. 
 
Mevrouw Hedin zegt dat een raadsrotonde je soms op nieuwe ideeën brengt. Spreken van de 
Nederlandse taal is van groot belang voor de ontwikkeling van het kind. Toch doen niet alle ouders 
mee. Zij stelt voor om die ouders via een huisbezoek te stimuleren om mee te doen aan de 
programma’s. Zij zegt dat bij de schakelklassen niet te streng omgegaan moet worden met de grens 
bij groep 3. De programma’s 2006-2010 kunnen voor de PvdA voortgezet worden. Zij verwacht wel dat 
nieuwe aandachtspunten bij de evaluatie meegenomen worden.  
 
Wethouder Sluiter is blij te horen dat de fracties aangegeven hebben dat dit beleid een belangrijke 
taak is van de gemeente. Zij zegt toe dat er een jaarlijkse evaluatie komt en zal eventuele financiële 
veranderingen melden.  
Zij zegt dat via het consultatiebureau 90% van de doelgroep bereikt wordt. Zij vraagt zich dus af of de 
suggestie van huisbezoek veel meerwaarde heeft. In ieder geval zal zij aandacht besteden aan de 
participatie van allochtone kinderen. 
 
De voorzitter constateert dat de hele raad het beleid steunt. 
 
 
20. Bundelnummer 13. Verlening zendmachtiging Optimaal FM 
 
De heer Van de Wardt heeft naar aanleiding van de toelichting op dit voorstel de volgende vragen: 

• Waaruit bestaat de raamovereenkomst? 

• Wat wordt bedoeld met goede en passende afspraken? 

• Waarom staan deze twee punten in het voorstel? 

• Wat wordt vanavond besloten? 

• Als alleen een besluit door de raad wordt genomen over de verlening van de zendmachtiging, 
is deze informatie dan relevant? 

 
De heer Finkenflügel zegt dat er bij de vorige vergunningverlening een hele discussie werd gevoerd 
en er meerdere kandidaten waren om de lokale omroep over te nemen. Uit die discussie/toezegging 
kwam naar voren dat Optimaal FM geen gebruik zou maken van mediabijdragen. Dat dit nu wel 
gebeurd is  op zich prima want het is een wettelijk voorschrift. Optimaal FM heeft destijds ook  
toegezegd iets met beelden te willen gaan doen. Dat is niet gerealiseerd. Er moet voor gewaakt 
worden dat gemaakte afspraken van 2 kanten nagekomen worden.  
Optimaal profileert zich als lokale omroep. In het begin was het verzorgingsgebied beperkt en 
herkenbaar. Met de toevoeging van Doetinchem is wordt het gebied veel groter en de vraag rijst hoe 
de definitie van een lokale omroep luidt. Spreker adviseert om het verzorgingsgebied lokaal en 
herkenbaar te houden.  
Voorts sluit hij zich aan bij het CDA wat betreft de inhoud van de raamovereenkomst en wat bedoeld 
wordt met goede en passende afspraken. Op welke termijn is de verhuizing naar de Dru aan de orde? 
Optimaal FM doet het goed en de heer Finkenflügel denkt dat ze verder kunnen, maar plaatst wel een 
aantal kanttekeningen. 
 
De heer Sluiter vraagt waarom niet alle zaken rond Optimaal FM in één voorstel gevat zijn. Hij zou 
een gesprek van Optimaal FM met de raad wel waarderen. 
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De heer Heldoorn sluit zich grotendeels aan bij de vorige sprekers. 
Hij heeft moeite met de koppeling tussen de zendmachtiging en het feit of Optimaal FM wel of niet 
naar de Dru komt.  
 
Wethouder Haverdil geeft de sprekers gelijk die zeiden dat het voorstel veel meer informatie geeft 
dan nodig is voor dit voorstel. Kern is nu dat gevraagd wordt aan de raad om positief te adviseren over 
de zendmachtiging.  
Optimaal FM voldoet aan de criteria voor een lokale omroep. 
Beeldmateriaal wil Optimaal FM ook verzorgen. Echter daarvoor komt dan wel een extra rekening. 
 
De voorzitter concludeert dat de hele raad instemt met de twee beslispunten van dit voorstel en dat 
de wethouder nog met een memo aan de raad komt over de raamovereenkomst en de passende 
afspraken. 
 
 
21. Bundelnummer 14. Stimuleringsprijs voor bijzondere prestaties (prijzenbeleid) – aangehouden 

in de raad van 22 juni 2010 
 
Plaatsvervangend voorzitter Steentjes geeft na een toelichting het woord aan de fracties. 
 
De heer Aaldering zegt dat Lokaal Belang de instelling van deze prijs een goede zaak vindt. Dat geldt 
ook voor de vrijwilligersprijs, omdat de vraag naar vrijwilligers altijd groter is dan het aanbod.  
Hij wenst degenen die gaan beslissen over de toekenning veel succes toe en ziet uit naar de 
prijsuitreiking aan de eerste kampioenen op de nieuwjaarsreceptie. (applaus, maiden speech) 
 
Mevrouw Schoppers geeft aan dat de PvdA blij is met dit voorstel, omdat het de mogelijkheid geeft 
om mensen die een bijzondere prestatie verricht hebben in het zonnetje te zetten. Zij zegt dat de 
gemeente tienduizend vrijwilligers telt, een kwart van de bevolking. Zonder hun inzet zouden vele 
mensen en organisaties in de problemen komen. Het is jammer dat de instelling van deze prijs zes 
jaar heeft geduurd. Zij verzoekt de raad ook te betrekken bij de uitreiking van de prijs om het belang 
daarvan te benadrukken.  
 
De heer Tekinerdogan zegt dat het CDA al twee jaar geleden het initiatief nam tot de instelling voor 
een prijs voor vrijwilligers en mantelzorgers. Hij is blij dat het college nu met deze notitie komt.  
Het CDA gelooft in een samenleving waarin mensen iets met en voor elkaar doen. Vrijwilligers zijn de 
ruggengraat van deze samenleving en mantelzorgers zijn onmisbaar. Het beleid dient erop gericht zijn 
het doen van vrijwilligerswerk en mantelzorg te stimuleren. Deze prijs kan de waardering daarvoor 
uitdrukken.  
 
Voorzitter Steentjes constateert dat de hele raad instemt en dat de portefeuillehouder ook geen 
behoefte heeft aan een reactie. Vervolgens geeft hij de hamer terug aan burgemeester Alberse. 
 
22. Bundelnummer 16A. Mededelingen van het college in het kader van de actieve 

informatieplicht 
 
De voorzitter zegt dat op de raadstafels twee memo’s liggen. Het betreft een memo over de regionale 
woonvisie en een memo over De Kameleon in relatie tot het kulturhus De Rietborgh. 
 
De heer Van de Wardt zegt dat het CDA in de augustusvergadering gevraagd heeft om voor de 
begroting informatie te krijgen over de woonvisie en de woningbouwaantallen. De heer Van Balveren 
heeft dat toen toegezegd.  
Volgens deze memo zou de informatie pas in januari komen bij de vaststelling van de regionale 
woonvisie.  
 
Wethouder Haverdil zegt dat de informatie wel beschikbaar is. Er moeten eerst kwalitatieve keuzes 
gemaakt worden en daarvan moet een financiële vertaling plaatsvinden voor de verschillende 
exploitaties, voordat een en ander in de begroting verwerkt kan worden. Ook is het van belang te zien 
hoe die keuzes zich verhouden tot het investeringsfonds dat de regio Achterhoek gaat organiseren.  
Maar het is geen probleem om nu de cijfers van de diverse grondexploitaties te verstrekken. Deze 
cijfers zijn echter nog niet geïntegreerd in de begroting. 
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De heer Van de Wardt zegt dat dit betekent dat deze cijfers in de begroting 2011 niet verwerkt 
worden. Hij wijst erop dat er rond de woningbouw in Gelderland nogal wat reuring is en dat sommige 
gemeenten ook nu al conclusies getrokken hebben. 
 
Wethouder Haverdil zegt dat vorig jaar 2,4 miljoen euro afgeboekt is. Dit komt terug in de 
jaarrekening. Het college wil goed met de raad overleggen welke projecten wel en niet moeten 
doorgaan. Op dit moment zou een bedrag tussen de 5 en de 7 miljoen euro afgeboekt moeten 
worden. Wil de raad dat en moet de gemeente alleen die lasten dragen? Dit alles vraagt om duidelijke 
keuzes op basis van een goede visie.  
 
De voorzitter zegt dat het college over deze zaak nog geen besluit heeft genomen, waardoor 
presentatie bij de begroting ook niet mogelijk is. 
 
Wethouder Sluiter licht de stand van zaken toe ten aanzien van De Kameleon en De Rietborgh.  
In Terborg is een prachtige multifunctionele accommodatie neergezet. De inzet is om de gebruikers 
van De Kameleon een plek te geven in De Rietborgh. Dat lijkt per 1 november te gaan lukken onder 
dezelfde condities. Met het mannenkoor bevindt zich het gesprek in een afrondende fase. 
 
Mevrouw Van der Meer zegt dat zij op twee vragen geen antwoord heeft gekregen in de memo.  
Wat gebeurt er met De Kameleon? De andere niet beantwoorde vraag is of de raad betrokken wordt 
bij deze zaak. 
 
Wethouder Sluiter zegt dat in de memo staat dat De Kameleon open kan blijven zonder steun van de 
gemeente. Wat er precies met De Kameleon gaat gebeuren is nog niet bekend. Het college zal de 
raad hierover informeren.  
 
Wethouder Van Balveren geeft informatie over de komende begroting. Het college heeft een 
meerjarig sluitende begroting weten te realiseren. Voor 2011 was er een tekort van 4,3 miljoen euro. 
Van dit bedrag is 4 miljoen bezuinigd op de eigen organisatie en 300.000 euro is gevonden in de 
woonlasten. De personeelslasten zijn met ongeveer 1 miljoen euro teruggebracht en het slechts 
begroten van projecten die zeker uitgevoerd kunnen worden levert ook veel geld op. 
Het college zal negen politieke keuzes voorleggen aan de raad die binnenkort toegezonden zullen 
worden. Als voorbeelden noemt hij een bezuiniging op de zwembaden in de gemeente en een 
woonlastenstijging van 3,3%.  
 
 
23. Bundelnummer 16B. Stukken inzake gemeenschappelijke regelingen en externe 

vertegenwoordigingen 
 
Niemand wenst het woord te voeren. 
 
 
24. Bundelnummer 16C. Ingekomen stukken 
 
Niemand wenst het woord te voeren. 
 
 
25. Vaststelling notulen raadsvergaderingen 22 juni en 26 augustus 2010 
 
De notulen van beide vergaderingen worden ongewijzigd vastgesteld. 
 
 
26. Vragenhalfuur gemeenteraad 
 
De heer Wildenbeest zegt dat rond het leerlingenvervoer, na de verlening van de vergunning, veel 
commotie is ontstaan. De gemeente heeft daar goed op gereageerd door een voorlichtingsavond te 
beleggen. Hij heeft het gevoel dat daarna veel kou uit de lucht was. Maar er zijn nog wel klachten. Hij 
wil graag over de huidige stand van zaken geïnformeerd worden. 
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Wethouder Sluiter zegt dat er aanloopproblemen waren. Deze betroffen naast een slechte 
bereikbaarheid van de vervoerder vooral de te lange ritten en een gebrek aan chauffeurs. De meeste 
klachten zijn zo goed als opgelost. Er zijn niet meer klachten dan bij de vorige vervoerder. Het college 
volgt alle klachten en zit er bovenop en zal zo nodig maatregelen nemen. 
 
 
27. Sluiting 
 
De voorzitter sluit de vergadering om 23.07 uur met dank aan iedereen voor zijn of haar bijdrage aan 
deze vergadering. 
 
 
de griffier       de voorzitter 
 
 
 
 
 
J. van Urk       J.P.M. Alberse 


