GEMEENTE HOOGEVEEN
VERSLAG RAADSAVOND 29 januari 2008
Besluiten RAADZAAL

Aanwezig: J.K. Otten (voorzitter), J. Ballast, R. van de Belt, R.A. Berkenbosch, L.
Bouwmeester, J.W. Braam, S. Brouwer, J. Bruins Slot, E. van Heugten-Steenbergen,
G.E.J. Huijgen, L. Hummel, E.R. Klok, K.J. van der Laan, B. Okken, , L. Otten, H.
Prigge, W. van Regteren, H. Reinders, H. Schoonheim-Lunenborg, H. Siebering, F.
Snippe, A.A. Steenbergen, J.H. Steenbergen, J. Stoefzand, A.M. Tuit, G. Vos, W.
Warrink en J.P. Wind (griffier).
Met kennisgeving afwezig: A.W. Hiemstra, H. Loof, G. Metselaar en H. van de
Weg.
Verder aanwezig: de wethouders W. van der Zwaag en A. Bargeman en G.
Bolkesteijn (ambtenaar).

De agenda luidde als volgt:
1. Vaststellen voorbereidingsbesluit stadscentrum.
Het volgende wordt naar voren gebracht:
De voorzitter opent met een ogenblik van stilte.
Wethouder Van der Zwaag licht allereerst het voorstel toe. Het besluit dient ertoe
om ontwikkelingen die in het licht van de komende visie stadscentrum ongewenst
worden geacht te voorkomen. Het besluit is nu nog vertrouwelijk. Morgen zal het
besluit worden gepubliceerd in de Staatscourant en de Hoogeveense Courant.
Vanaf dat moment is de vertrouwelijkheid opgeheven.
Steenbergen (Gemeentebelangen) vraagt waarom het gebied in de Hoofdstraat
Noord waarvoor een bouwvergunning is verleend niet is uitgezonderd.
Wethouder Van der Zwaag geeft aan dat een verleende bouwvergunning niet meer
kan worden ingetrokken. Maar er kunnen in de Hoofdstraat Noord nog dingen gaan
plaatsvinden die de gemeente liever niet wil.
Vos (ChristenUnie) vraagt waarom het college heeft gekozen voor het gebied aan
weerszijden van de Hoofdstraat, maar niet naar de Oost-West as heeft gekeken. Hij
meent dat ook locaties aan het Haagje en de Schutstraat strategisch kunnen zijn in
verband met de ontwikkeling. Hij noemt ook de andere kant van de Notaris
Mulderstraat.
Wethouder Van der Zwaag vreest dat Vos niet goed heeft opgelet.
Bolkesteijn geeft aan dat het gebied aan de noordkant is begrensd door de
Industrieweg, aan de westkant door de Van Limburgstirumstraat, aan de oostkant
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door de Notaris Mulderstraat en de Beukemastraat en aan de zuidkant door de
Wethouder Robaardstraat, inclusief het terrein van Robaard en De Jonge, naar het
westen toe overlopend via het terrein Breedveld via de Piet Heinstraat en een
stukje Zuiderweg naar de Van Limburg Stirumstraat. Het gebied hierbuiten valt
niet onder het project stadscentrum. Het nu beschreven gebied is zo vastgesteld bij
de aanvang van het project ontwikkeling visie stadscentrum. In het gebied aan de
andere kant van de Notaris Mulderstraat is in ieder geval geen detailhandel
toegestaan en ook niet die hoogbouw die in het geldende bestemingsplan
stadscentrum is vastgelegd.
Vos (ChristenUnie) merkt op dat over het gebied bij de entree van Hoogeveen veel
is te doen. Hij vraagt of het college er aan heeft gedacht om het
voorbereidingsbesluit iets breder te trekken dan het project stadscentrum. Ook daar
wil de gemeente geen ongewenste ontwikkelingen.
Bolkesteijn geeft aan dat het makkelijk is om een voorbereidingsbesluit te nemen,
maar de consequentie is wel dat er binnen een jaar na dat besluit een
ontwerpbestemmingsplan moet liggen. Voorafgaand daaraan moet er wel een visie
zijn. Als er op zo’n gebied een bestemming ligt die de gemeente prima vindt is er
geen reden om een voorbereidingsbesluit te nemen.
Klok (VVD) vraagt naar het terrein links onderaan de kaart.
Bolkesteijn geeft aan dat het hier gaat om de locatie Wemmenhove.
Van Heugten (VVD) vraagt naar de consequenties voor de ondernemers die er nu
zitten.
Wethouder Van der Zwaag antwoordt dat als men iets wil bouwen dat in de nieuwe
visie past er geen enkel probleem is. Als men iets wil bouwen dat in strijd is met
die visie moet het college de aanvraag aanhouden. Dat er voor een aantal mensen
een beperking plaatsvindt van de bouwmogelijkheden is een bewuste keuze. Op
grond van het geldende bestemmingsplan kan er heel veel, maar de gemeente heeft
weinig grip op wat zij graag binnen het stadscentrum wil hebben.
Klok (VVD) vraagt of er nu al bouwplannen bekend zijn die ongewenst zijn.
Wethouder Van der Zwaag merkt op dat het alleen gaat om ideeën. Er liggen geen
concrete bouwplannen en voor zover hij weet is er ook nog niemand aan het
tekenen. Suggesties en ideeën komen er bijna wekelijks.
Steenbergen (VVD) vraagt wat de zwaarwegende redenen zijn om nu met dit plan
te komen ook gelet op de druk die het op de organisatie legt.
Wethouder Van der Zwaag zegt dat het niet gaat om het tegengaan van concrte
plannen, maar er zijn wel signalen. Hij noemt als voorbeeld de locatie
Wemmenhove. Daarvoor is een bouwaanvraag geweest die het college heeft
afgewezen omdat het niet paste in het bestaande bestemmingsplan. Maar daar
driegde iets gebouwd te worden dat totaal niet past in de centrumvisie. Het college
is met de partijen in gesprek gegaan om te bekijken hoe het gebied op een andere
wijze kan worden ingevuld.
Tuit (PvdA) vraagt of het markante gebouw van de bibliotheek met
cultuurhistorische waarde binnen het gebied valt.
Wethouder Van der Zwaag geeft aan dat de gemeente eigenaar is van dit gebouw
of het gaat worden. De gemeente heeft dit dus zelf in de hand. Bovendien wordt er
gewerkt aan een gemeentelijke monumentenlijst die ook een beschermende status
heeft.
Huijgen (PvdA) meent dat er ook een strategisch belang is bij dit besluit om te
voorkomen dat mensen die straks de visie te zien krijgen nog snel plannen
indienen.

Besluiten raadzaal 29 januari 2008

2 van 5

Wethouder Van der Zwaag erkent dat daarom nu het besluit is voorgelegd, het
morgen wordt gepresenteerd en volgende week de visie naar voren komt. Uiteraard
zullen mensen gaan kijken hoe het met hun gebouwen zit. Hij verwacht wel de
komende week extra telefoontjes en mensen op het spreekuur.
Stoefzand (Gemeentebelangen) vraagt of de druk die dit op de organisatie legt
gevolgen heeft voor andere plannen, zoals die voor de buitendorpen.
Wethouder Van der Zwaag heeft dit besproken met de afdeling. Het werk kan er
niet zomaar bij worden gedaan. Andere bestemmingsplannen moeten doorgaan.
Het college zal dus binnenkort komen met een voorstel voor een
begrotingswijziging om extra krediet te krijgen om mensen voor deze klus in te
kunnen huren.
Hummel (CDA) vraagt hoe het zit met de vertrouwelijkheid van deze vergadering
in relatie tot de geluidinstallatie.
De griffier geeft aan dat de verbinding met radio Hoogeveen niet is ingeschakeld.
Hummel (CDA) vraagt of dit voorbereidingsbesluit de enige mogelijkheid is om
ongewenste ontwikkelingen tegen te gaan. Verder vraagt hij of de bestaande
bestemmingsplannen van kracht blijven behalve in het nu beschreven gebied waar
zij voorlopig stilliggen. Hij vraagt ook of het doorbreken van de aanhoudingsplicht
voor gewenste ontwikkelingen plaatsvindt na de vaststelling van de visie
stadscentrum of dat dit nu al kan. Hij vraagt een bevestiging dat er voor de
behandeling van een bouwaanvraag voor een gewenste ontwikkeling geen extra
legeskosten zijn. Moet er dan geen artikel 19-procedure worden gevolgd? Hij
vraagt vervolgens wat er gebeurt als de afspraken die er met twee partijen zijn
rondom het Van Echtenplein geen vervolg krijgen. De raad is van die afspraken
niet op de hoogte. Is dan niet gewoon het oude bestemmingsplan van kracht? Het
CDA wil ook weten of het lukt om binnen een jaar een ontwerpbestemmingsplan
op te stellen. Hij vraagt ook waarom dit voorbereidingsbesluit niet eerder is
gekomen. Tenslotte vraagt hij hoe het zit met eventuele planschadeclaims. Hij
noemt als voorbeeld de locatie van Hartgers in de Hoofdstraat Noord.
Steenbergen (Gemeentebelangen) sluit zich aan bij de vragen van Hummel. Wat
zijn de risico’s voor de gemeente? Is er een planschaderisicoanalyse gemaakt?
Vos (ChristenUnie) vraagt of er een indicatie kan worden gegeven van de te
verwachten begrotingswijziging. Zijn fractie staat overigens achter het besluit en
acht ook de timing goed. Hij gaat er wel vanuit dat als de visie stadscentrum niet
door de raad wordt vastgesteld dit besluit wordt teruggedraaid.
Van de Belt (GroenLinks) geeft aan dat haar fractie akkoord is met het voorstel.
Tuit (PvdA) maakt zich enige zorgen over de haalbaarheid van de termijn van een
jaar en is benieuwd naar de extra kosten.
Van Regteren (VVD) is er blij mee dat het stadscentrum niet op slot wordt gedaan.
Hij vraagt nog hoe het zit met het Mauritsplein. Verder vindt zijn fractie het een
goed besluit.
Wethouder Van der Zwaag geeft aan dat dit besluit de enige mogelijkheid is om te
voorkomen dat er dingen gebeuren die de gemeente niet wil. Nadrukkelijk is
gekozen voor het projectgebied omdat daar de visieontwikkeling op is gebaseerd.
De aanhoudingsplicht geldt tot het nieuwe bestemmingsplan in werking treedt.
Voor het doorbreken van de aanhoudingsplicht is toepassing van artikel 19 niet
noodzakelijk. Daarom zijn er ook geen extra kosten voor die aanvragers. Ten
aanzien van het jaar heeft de gemeente geen keuze. Ook voor het college is het
spannend of het lukt. De organisatie neemt aan dat het moet kunnen. Als de
gemeente niet in staat is binnen een jaar een ontwerpbestemmingsplan te hebben
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moeten aangehouden aanvragen alsnog op basis van het bestaande
bestemmingsplan worden afgedaan. Daarna kan een nieuw voorbereidingsbesluit
worden genomen, maar dat geldt niet voor de aanvragen die dan binnen zijn. Het
voorbereidingsbesluit kon niet eerder worden genomen juist vanwege het feit dat er
dan binnen een jaar een ontwerpbestemmingsplan moet zijn. Omdat er eerste een
visie moest zijn, was dat niet mogelijk. Het college realiseert zich dat er
planschadeclaims kunnen komen. Een analyse is niet mogelijk omdat er geen
bouwplannen bekend zijn. Het college heeft wel deskundigen geraadpleegd. Die
schatten in dat de planschade niet al te hoog kan zijn. Dat komt omdat het
bestaande bestemmingsplan ouder is dan tien jaar. Iemand die iets had gewild,
heeft meer dan tien jaar de tijd gehad om iets te doen. Verder is de centrumvisie op
een zo open wijze tot stand gekomen dat iedereen wist of kon weten dat
Hoogeveen hiermee komt en dat daarbij een nieuw bestemmingsplan hoort. Het
college is dus niet zo bang voor planschade. Het Mauritsplein valt binnen het
gebied dat het voorbereidingsbesluit bestrijkt. Over de ontwikkelingen daar kan hij
niet veel zeggen. Het is wel bekend dat er binnen de amusementswereld veel
onrust is over de kansspelbelasting en het niet kunnen terugvorderen van de BTW
op investeringen. Dat maakt de exploitatie lastig. Men heeft een vergunning voor
een speelautomatenhal die een jaar geldig is. Binnen die tijd zal er een plan moeten
liggen met een bouwaanvraag. De burgemeester heeft twee vergunningen
afgegeven voor een speelautomatenhal. Daartegen loopt overigens nog wel een
beroepszaak.
Bolkesteijn geeft nog aan dat het plan voor het Mauritsplein niet in strijd is met de
centrumvisie. Dus als de bouwaanvraag wordt ingediend kan met een artikel 19procedure, die sowieso nodig was, de aanhoudingsplicht worden doorbroken.
Wethouder Van der Zwaag heeft de specificatie van de extra kosten voor het
nieuwe bestemmingsplan nog niet, maar schat in dat dit om en nabij de twee ton
zal zijn.
Bolkesteijn merkt in aanvulling hierop op dat volgend jaar het bestemmingsplan
stadscentrum op basis van de nieuwe Wet op de ruimtelijke ordening en de nieuwe
visie zou moeten worden gemaakt. Bij het budget actualisering
bestemmingsplannen heeft de raad gezegd voorlopig te kijken of dit genoeg was en
anders er geld bij te doen. Voor volgend jaar was er sowieso een extra krediet
gevraagd. In feite wordt het nu een jaar naar voren gehaald. Per saldo kost het niets
extra. Rondom het Van Echtenplein hebben projectontwikkelaars positie
ingenomen. Die hadden bouwplannen die niet in de visie passen. Met die partijen
heeft het college een overeenkomst gesloten waarbij is afgesproken dat daarop
geen voorbereidingsbesluit zou worden gelegd. Als die partijen nu zouden zeggen
dat zij niet meer meedoen, ligt er de volgende dag bij de raad een voorstel om ook
daar een voorbereidingsbesluit te nemen.
Hummel (CDA) vraagt naar de gevolgen van eventuele bezwarenprocedures.
Bolkesteijn geeft aan dat tegen de visie geen bezwaarprocedure kan worden
gevoerd. De visie komt volgende week voor zes weken in de inspraak. De reacties
worden verwerkt. Daarna wordt de visie vastgesteld. De visie wordt vertaald in een
bestemmingsplan. Daartegen is bezwaar en beroep mogelijk. De ondernemers die
plannen hebben zoals De Sting kunnen gewoon in de normale proceduretijd een
bouwvergunning hebben. Alleen in die gevallen waarin bouwplannen worden
ontwikkeld die in strijd zijn met de visie zal men tegen dit voorbereidingsbesluit
zijn en bezwaar kunnen maken.
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Hummel (CDA) vindt het zonde dat men jarenlang kan procederen voordat het
bestemmingsplan van kracht wordt.
Bolkesteijn geeft aan dat het ontwerpbestemmingsplan de bescherming overneemt
die het voorbereidingsbesluit tegen ongewenste ontwikkelingen biedt.
De voorzitter inventariseert de standpunten van de fracties over het voorgestelde
besluit.
Hummel (CDA) geeft aan dat zijn fractie instemt met het voorbereidingsbesluit.
Steenbergen (Gemeentebelangen) sluit zich hierbij aan. Hij vindt het van belang
dat ondernemers met plannen die passen binnen de visie geen strobreed in de weg
wordt gelegd.
De voorzitter constateert dat de ChristenUnie en GroenLinks hun standpunt al
hebben gegeven.
Tuit (PvdA) geeft aan dat zijn fractie ook instemt met het besluit. Ook zijn fractie
acht het van belang dat constructief wordt samengewerkt met ondernemers die
plannen hebben die passen binnen de visie. De gemeente moet leidend zijn en niet
tientallen jaren lijden onder ontwikkelingen die de gemeente liever niet had gezien.
Klok (VVD) geeft ook aan dat zijn fractie instemt, waarmee het een unaniem
besluit van de raad wordt.
De voorzitter constateert dat de raad zonder hoofdelijke stemming het
voorbereidingsbesluit vaststelt. De geheimhouding geldt nog tot het besluit morgen
is bekendgemaakt. Met het vervallen van de geheimhouding wordt ook het verslag
van deze vergadering openbaar.
De voorzitter geeft wethouder Van der Zwaag nog de gelegenheid om iets mee te
delen
Wethouder Van der Zwaag deelt in de eerste plaats mee dat morgen de Raad van
State uitspraak doet over Riegmeer.
In de tweede plaats deelt hij mee dat het college morgen de omwonenden van het
stationsgebied zal informeren over de bodemverontreiniging van het spoorgat.
Volgende week organiseert het college ook een informatieavond voor de bewoners.
Vos (ChristenUnie) vraagt hoe de raad op de hoogte wordt gesteld van de uitspraak
van de Raad van State. Verschillende raadsleden vragen om een samenvatting.
De griffier zegt toe dat hij een link naar de uitspraak zal doorsturen naar de
raadsleden met daarbij een korte samenvatting van de uitspraak.
Hierop sluit de voorzitter de vergadering.
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