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Besluitenlijst
Raadsavond van 7 december 2017
Plenaire en besluitvormende vergadering Raadzaal
Aanwezig: Burgemeester K.B. Loohuis (voorzitter), M. Bakker-Maat, M. Benjamins, K.F.J. Bertels, H.
Bouius-Feijen, W. Dekker, S.M. van Eck, I.G. Emmens, A. van der Haar, J. van der Heide, J.H. Knol, P.
Koekoek, J.H. Kreuze, K. Kroezen, W.L.M. Mastwijk-Beekhuijzen, B. Okken, J.K. van den Oord-van der
Bie, P.H. Oosterlaak, J.M. Pomper, H.G. Prins-Vosmeijer, E. Scheffers, G.W. Slomp, A.A. Steenbergen,
J. Stoefzand, M. F. Strolenberg en C. Elken (griffier).
Verder aanwezig: de wethouders J. Steenbergen, G. Vos, H.B. Giethoorn en L. Otten en A.J. van
Dooren (raadsadviseur).
Met kennisgeving afwezig: de raadsleden J. Bekkering, G. Fidom, J. Giethoorn, M.V. Nanninga, I.
Oosting, H. Pullen-Muis en W. Warrink en de gemeentesecretaris T.N. Kramer.
1.

Opening plenaire vergadering met besluitvormende ronde
De voorzitter opent de vergadering met een moment van stilte.

2.

Vaststelling agenda
De heer J.M. Pomper kondigt aan een motie vreemd aan de orde van de dag te willen
toevoegen aan de agenda.
De agenda wordt vastgesteld.

3.

Mondelinge vragen
De heer J. Stoefzand van de fractie van Gemeentebelangen stelt vragen over de
toegankelijkheid van de begraafplaats Hollandscheveld.
Wethouder J. Steenbergen erkent dat de toegankelijkheid te wensen overlaat en er wordt
gestart met de voorbereidingen voor herstelwerkzaamheden die in het voorjaar worden
uitgevoerd.
De heer M.F. Strolenberg van de fractie van de VVD stelt vragen over de formatie-reductie bij
de politie Noord-Nederland.
Burgemeester K.B. Loohuis antwoordt dat deze formatie-reductie al in 2012 is aangekondigd
en ingezet. De capaciteit staat in vakantieperiodes meer onder druk en dan wordt er
nadrukkelijker naar de prioriteiten gekeken. Dit heeft niet geleid tot problemen. Het is
anders dan een aantal jaren geleden, maar het werk is ook efficiënter geworden.

4.

Schorsing besluitvormende ronde
De voorzitter schorst de besluitvormende ronde.

Debatronde Raadzaal
Aanwezig: M. Benjamins (voorzitter), M. Bakker-Maat, H. Bouius-Feijen, W. Dekker, J. Giethoorn
(vanaf 19.54 uur), J.H. Knol, P. Koekoek, W.L.M. Mastwijk-Beekhuijzen, J.M. Pomper, H.G. PrinsVosmeijer, H. Pullen-Muis, E. Scheffers, A.A. Steenbergen, J. Stoefzand, B. Buskes, J. Weggemans en
C. Elken (griffier).
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Verder aanwezig: burgemeester K.B. Loohuis, de wethouders H.B. Giethoorn en L. Otten en S.
Gerritsma (ambtenaar).
1.

Opening debatronde
De voorzitter opent de debatronde.

2.

Spreekrecht
Er heeft zich niemand gemeld voor het spreekrecht.

3.

Nota Ruimtelijke Kwaliteit
De raad voert het debat over de nota Ruimtelijke Kwaliteit.
De voorzitter constateert dat het voorstel voldoende is besproken en kan worden behandeld
in de besluitvormende ronde op 21 december 2017.
• Wethouder Otten doet de toezegging dat er na twee jaar een (financiële) evaluatie zal
worden uitgevoerd.

4. Schorsing debatronde
De voorzitter schorst de debatronde.
Debatronde Commissiekamer I
Aanwezig: B. Okken (voorzitter), K.F.J. Bertels, S.M. van Eck, I.G. Emmens, A. van der Haar, J. van der
Heide, J.H. Kreuze, K. Kroezen, J.K. van den Oord-van der Bie, P.H. Oosterlaak, G.W. Slomp, J. Prakken
en A.J. van Dooren (raadsadviseur).
Verder aanwezig: de wethouders J. Steenbergen en G. Vos.
1.

Opening debatronde
De voorzitter opent de debatronde.

2.

Spreekrecht
Er heeft zich niemand gemeld voor het spreekrecht.

3.

Begrotingswijziging 2017 Regionale Uitvoeringsdienst Drenthe (RUD)
De raad voert het debat over de begrotingswijziging 2017 Regionale Uitvoeringsdienst
Drenthe (RUD).
De voorzitter constateert dat het voorstel voldoende is besproken en kan worden behandeld
in de besluitvormende ronde.

4.

Schorsing debatronde
De voorzitter schorst de debatronde.

Debatronde Raadzaal
Aanwezig: K.F.J. Bertels (voorzitter), M. Benjamins, H. Bouius-Feijen, W. Dekker, S.M. van Eck, I.G.
Emmens, J. Giethoorn, A. van der Haar, J. van der Heide, J.H. Knol, J.H. Kreuze (vanaf 20.43 uur), K.
Kroezen, W.L.M. Mastwijk-Beekhuijzen, B. Okken, J.K. van den Oord-van der Bie, P.H. Oosterlaak,
J.M. Pomper, H.G. Prins-Vosmeijer, H. Pullen-Muis, E. Scheffers, G.W. Slomp, A.A. Steenbergen, M. F.
Strolenberg, B. Buskes, J. Weggemans en A.J. van Dooren (raadsadviseur).
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Verder aanwezig: Burgemeester K.B. Loohuis, de wethouders L. Otten, J. Steenbergen, G. Vos, H.B.
Giethoorn en C. Elken (griffier).
1.

Heropening debatronde
De voorzitter heropent de debatronde.

2.

Spreekrecht
Er heeft zich niemand gemeld voor het spreekrecht.

3.

Ambitiedocument Omgevingswet
De raad voert het debat over het ambitiedocument Omgevingswet.
De voorzitter constateert dat het voorstel voldoende is besproken op 21 december kan
worden geagendeerd voor besluitvorming.

4.

Sluiting debatronde
De voorzitter sluit de debatronde.

Besluitvormende vergadering Raadzaal
Aanwezig: Burgemeester K.B. Loohuis (voorzitter), M. Bakker-Maat, M. Benjamins, K.F.J. Bertels, H.
Bouius-Feijen, W. Dekker, S.M. van Eck, I.G. Emmens, G. Fidom, J. Giethoorn, A. van der Haar, J. van
der Heide, J.H. Knol, P. Koekoek, J.H. Kreuze, K. Kroezen, W.L.M. Mastwijk-Beekhuijzen, B. Okken, J.K.
van den Oord-van der Bie, P.H. Oosterlaak, J.M. Pomper, H.G. Prins-Vosmeijer, H. Pullen-Muis, E.
Scheffers, G.W. Slomp, A.A. Steenbergen, J. Stoefzand, M. F. Strolenberg en C. Elken (griffier).
Verder aanwezig: de wethouders J. Steenbergen, G. Vos, H.B. Giethoorn en L. Otten en A.J. van
Dooren (raadsadviseur).
Met kennisgeving afwezig: de raadsleden J. Bekkering, M.V. Nanninga, I. Oosting, en W. Warrink en
de gemeentesecretaris T.N. Kramer.
1.

Heropening plenaire besluitvormende ronde
De voorzitter heropent de plenaire besluitvormende ronde.

2.

Visie ‘Klimaatrobuust Hoogeveen’
De fracties van GroenLinks, Partij van de Arbeid en SP dienen het volgende amendement in.
Amendement
Vergadering van
: 7 december 2017
Raadslid
: Gerard Fidom, Ida Gerda Emmens en Jeroen Pomper
Onderwerp
: Visie Klimaatrobuust Hoogeveen
Ondergetekende stelt het volgende amendement voor:
Op pagina 34 van de visie op klimaat robuust handelen staat:
We willen samen aan de slag met de klimaatopgave. Door het delen van kennis en het
aanreiken van praktische, inspirerende voorbeelden hopen we dat inwoners en organisaties
bewustere keuzes kunnen maken bij veranderingen in de woon- en leefomgeving.
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Wordt als volgt gewijzigd:
We willen samen aan de slag met de klimaatopgave. Hierbij neemt de gemeente de regie.
We gaan het goede voorbeeld geven door zelf maatregelen uit te voeren. We spreken
bewoners en bedrijven aan op hun verantwoordelijkheid en wijzen ook op te verwachten
voordelen en resultaten. We gaan inwoners en organisaties pro actief stimuleren duurzame
keuzes te maken bij veranderingen in woon- en werkomgeving. Hierbij delen we kennis en
inspirerende voorbeelden.
Toelichting:
De nieuwe tekst is minder vrijblijvend hetgeen nodig is gezien de urgentie met betrekking tot
het klimaat.
Fractie:
GroenLinks
PvdA
SP
Raadslid:
Gerard Fidom
Ida Gerda Emmens
Jeroen Pomper
De fracties van GroenLinks, Partij van de Arbeid en SP stemmen voor het amendement, de
fracties van D66, Gemeentebelangen, VVD, ChristenUnie en CDA stemmen tegen het
amendement. De voorzitter constateert dat het amendement met 8 stemmen voor en 19
stemmen tegen is verworpen.
De voorzitter constateert dat de raad zonder hoofdelijke stemming besluit de visie
‘Klimaatrobuust Hoogeveen’ vast te stellen.
3.

Afwegingskader zonne-energie Hoogeveen
De fracties van GroenLinks, SP en D66 dienen het volgende amendement in.
Amendement
Vergadering van
: 7 december 2017
Raadslid
: Gerard Fidom, Jeroen Pomper en Peter Scheffers
Onderwerp
: Afwegingskader zonne-energie
Ondergetekende stelt het volgende amendement voor:
Aan hoofdstuk 3.2 - Stap 0: uitzonderingsgebieden, de volgende tekst toe te voegen.
Aanwijsgebieden
Er zijn landbouwgronden die niet onder de cultuurhistorische kaarten vallen, maar waar
bijvoorbeeld wel weidevogels broeden. Deze 'aanwijsgebieden' vormen een uitzondering bij
de bouw van zonneparken; hier zullen dan ook geen stellingen geplaatst mogen worden. Deze
aanwijsgebieden worden in samenwerking met Landschapsbeheer Drenthe, de Provincie
Drenthe en IVN afdeling Hoogeveen nader in kaart gebracht.
Toelichting:
De gemeente heeft stevige ambities om energieneutraal te worden. We lopen echter
momenteel achter in het realiseren van deze ambitie. Het duurzaam opwekken van energie is
noodzakelijk. Hierin kunnen zonne-energie en de aanleg van zonneparken een belangrijke rol
kan spelen.
Bij de aanleg van zonneparken moeten we er op letten dat we andere natuurwaarden zo min
mogelijk schaden en specifiek (broedplekken van) weidevogels hierbij moeten worden
ontzien.
Door Landschapsbeheer Drenthe al een analyse is gemaakt waaruit blijkt dat ook bij het
ontzien van broedgebieden voor weidevogels voldoende areaal overblijft om zonneparken
aan te leggen.
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Naam fractie: GroenLinks
SP
D66
Naam raadslid: Gerard Fidom Jeroen Pomper Peter Scheffers
De fracties van GroenLinks, SP, D66 en Partij van de Arbeid stemmen voor het amendement,
de fracties van Gemeentebelangen, CDA, ChristenUnie en VVD stemmen tegen het
amendement. De voorzitter constateert dat het amendement met 9 stemmen voor en 18
stemmen tegen is verworpen.
De fracties van de VVD en SP dienen de volgende motie in:
Motie
Datum
: 7 december 2017
Fractie
: VVD en SP
Onderwerp
: Fasering Zonneparken
De raad van de gemeente Hoogeveen
Constateert dat:
•
Duurzame energie een must is voor het behalen van de CO2 doelstelling voor 2040;
•
Het college een afwegingskader heeft voorgelegd dat meer ruimte bied voor
zonneparken dan menig andere gemeente.
Overweegt dat:
•
Het moeilijk is om een voorstelling te maken van de ruimtelijke inpassing van
(grootschalige) zonneparken in onze gemeente;
•
Maatschappelijk draagvlak van groot belang is voor het behalen van de
duurzaamheidsdoelstellingen;
•
De impact op landbouw, natuur en recreatie niet te voorspellen is.
Roept het college op:
•
Voor maximaal 10% grondoppervlakte per landschapstype vergunningen af te geven;
•
Zodra daarvan het grootste deel gerealiseerd is, de aanleg van zonneparken te
evalueren en deze evaluatie te delen met de raad;
•
Vervolgens aan de raad ter besluitvorming de vrijgave van de volgende 10% voor te
leggen.
En gaat over tot de orde van de dag
Naam fractie: VVD
SP
Naam raadslid: Arjan van der Haar
Jeroen Pomper
Wethouder Vos geeft aan dat deze motie uitvoerbaar is.
De fracties van VVD, SP, Gemeentebelangen, CDA en D66 stemmen voor de motie, de
fracties van PvdA, ChristenUnie en GroenLinks stemmen tegen de motie. De voorzitter
constateert dat de motie met 22 stemmen voor en 5 stemmen tegen is aangenomen.
De voorzitter constateert dat de raad zonder hoofdelijke stemming besluit het
afwegingskader zonne-energie Hoogeveen vast te stellen.
4.

Vaststelling belastingverordeningen 2018
De voorzitter constateert dat de raad zonder hoofdelijke stemming besluit de
belastingverordeningen 2018 vast te stellen.
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5. Begrotingswijziging 2017 Regionale Uitvoeringsdienst Drenthe (RUD)
De voorzitter constateert dat de raad zonder hoofdelijke stemming besluit af te zien van het
indienen van een zienswijze op de begrotingswijziging 2017 Regionale Uitvoeringsdienst
Drenthe (RUD).
6. Vaststellen besluitenlijst 23 november 2017
De voorzitter constateert dat de raad zonder hoofdelijke stemming besluit de besluitenlijst
van 23 november 2017 vast te stellen.
7.

Motie vreemd aan de orde van de dag
De fracties van de SP, GroenLinks, PvdA en D66 dienen de volgende motie vreemd aan de
orde van de dag in:
Motie vreemd aan de orde van de dag; Ontmoedigingsbeleid roofvogelshows.
Datum
: 7 december
Fracties : SP, GroenLinks, PvdA en D66
Onderwerp : Ontmoedigingsbeleid roofvogelshows
De Raad van de gemeente Hoogeveen
Constateert dat:
Zondag 29 oktober 2017 roofvogels en uilen tentoon werden gesteld tijdens de
koopzondag op de Hoofdstraat te Hoogeveen,
Een gemeentelijk verbod op deze evenementen momenteel niet is toegestaan,
Is van mening dat:
Het tentoonstellen van roofvogels en uilen indruist tegen het dierenwelzijn,
Dit bijvoorbeeld de vraag onder particulieren aanwakkert en hiermee een
stimulerende werking kan hebben voor illegale verkoop,
Het tentoonstellen van roofvogels botst met het beleid om via voorlichting het welzijn
van dieren te bevorderen,
Roept het college op:
Houders van roofvogels niet in te zetten bij activiteiten die door de gemeente worden
georganiseerd of (deels) bekostigd,
Op de gemeentelijke website aan te geven welke nadelen roofvogel- en uilenshows
hebben uit oogpunt van dierenwelzijn,
Zich aan te sluiten bij de oproep van Amsterdam1 en Den Haag2 om gemeenten meer
bevoegdheden te geven om beperkingen te stellen aan evenementen met dieren,
En gaat over tot de orde van de dag.
Namens de fracties;
SP
Groen Links
PvdA
D66
Jeroen Pomper Gerard Fidom
Wolter Dekker
Peter Scheffers
Bronnen:
1 https://www.amsterdam.nl/publish/pages/763932/agenda_dieren_2015_2018_een_diervriendelijk_amsterdam.pdf pagina 29; 2.3.8 Gebruik van dieren bij
evenementen.
2 https://denhaag.partijvoordedieren.nl/moties/motie-ontmoedigingsbeleid-roofvogelshows
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De fracties van SP, GroenLinks, PvdA en D66 stemmen voor de motie, de fracties van
ChristenUnie, VVD, Gemeentebelangen en CDA stemmen tegen de motie. De voorzitter
constateert dat de motie met 9 stemmen voor en 18 stemmen tegen is verworpen.
8.

Sluiting vergadering
De voorzitter sluit de vergadering.

