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Besluitenlijst
Raadsavond van 8 maart 2018
Plenaire en besluitvormende vergadering Raadzaal
Aanwezig: Burgemeester K.B. Loohuis (voorzitter), M. Bakker-Maat, J. Bekkering, M. Benjamins, K.F.J.
Bertels, H. Bouius-Feijen, W. Dekker, S.M. van Eck, I.G. Emmens, G. Fidom, J. van der Heide, J.
Giethoorn, H. Jager, J.H. Knol, J.H. Kreuze, K. Kroezen, W.L.M. Mastwijk-Beekhuijzen, M.V. Nanninga,
B. Okken, J.K. van den Oord-van der Bie, P.H. Oosterlaak, I. Oosting, J.M. Pomper, H.G. PrinsVosmeijer, H. Pullen-Muis, E. Scheffers, G.W. Slomp, J. Stoefzand, M. F. Strolenberg, W. Warrink en C.
Elken (griffier).
Verder aanwezig: de wethouders L. Otten, J. Steenbergen, G. Vos en H.B. Giethoorn en J. Everaarts
(raadsadviseur).
Met kennisgeving afwezig: de raadsleden A.A. Steenbergen, P. Koekoek en de gemeentesecretaris
T.N. Kramer.
1.

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

2.

Vaststelling agenda
De agenda wordt vastgesteld. De heer Pomper (SP) kondigt aan samen met de fractie van de
GroenLinks een motie vreemd de orde van de dag (over reclamedrukwerk) te willen
indienen.
De fracties van SP, D66, GroenLinks en CDA kondigen een motie vreemd aan de orde over de
energievisie.
De voorzitter doet verder een voorstel tot aanpassing van de agenda. De voorzitter
constateert vervolgens dat de raad zonder hoofdelijke stemming instemt met de toevoeging
van extra agendapunt ‘opheffen geheimhouding opgelegd tijdens de besloten
raadsvergadering d.d. 7 december 2017. Dit punt zal aan de orde komen voorafgaand aan
het punt ‘openbaarmaking besluit tot geheimhouding 7 december’. Daarnaast stemt de raad
zonder hoofdelijke stemming in met het toevoegen van een informerend blok na het
besluitvormende blok met als onderwerp “ontwikkelingen kunstijsbaan”.

3.

Mondelinge vragen
De heer Okken (Gemeentebelangen) stelt mondelinge vragen over de rondweg
Hollandscheveld/Riegshoogtendijk. Hij wil weten waarom er nog geen bestemmingsplan ligt
en of er inderdaad sprake is van een doodlopende rondweg.
Wethouder Jan Steenbergen antwoordt dat het ontwerpbestemmingsplan eind september
2018 ter inzage wordt gelegd. Dat kan niet eerder in verband met de vooronderzoeken die
nu worden uitgevoerd. Het college wil een zorgvuldige procedure volgen, waarbij
zorgvuldigheid voor snelheid gaat. Er gaat geen tijdelijke maar een permanente weg
aangelegd worden.
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4.

Schorsing besluitvormende vergadering
De voorzitter schorst de besluitvormende vergadering.

Debatronde Raadzaal
Aanwezig: M. Benjamins (voorzitter), M. Bakker-Maat, J. Bekkering, K.F.J. Bertels, H. Bouius-Feijen,
W. Dekker, S.M. van Eck, I.G. Emmens, G. Fidom, J. Giethoorn, J. van der Heide, H. Jager, J.H. Knol,
J.H. Kreuze, K. Kroezen, W.L.M. Mastwijk-Beekhuijzen, M.V. Nanninga, J.K. van den Oord-van der Bie,
P.H. Oosterlaak, I. Oosting, J.M. Pomper, H.G. Prins-Vosmeijer, H. Pullen-Muis, E. Scheffers, G.W.
Slomp, J. Stoefzand, M. F. Strolenberg, W. Warrink, B. Buskes, J. Prakken, G. Vos-Baas en J. Everaarts
(raadsadviseur).
Verder aanwezig: Burgemeester K.B. Loohuis, de wethouders L. Otten, J. Steenbergen, G. Vos en H.B.
Giethoorn en C. Elken (griffier).
1.

Opening debatronde
De voorzitter opent de debatronde. Hij meldt dat de heer Okken niet aan het debat zal
deelnemen en zich van de stemming zal onthouden om de schijn van belangenverstrengeling
te voorkomen.

2.

Spreekrecht
Er hebben zich twee insprekers gemeld voor het spreekrecht. De heer Pol en de heer Knol die
beide een zienswijze hebben ingediend. Ze uiten hun ongenoegen over de procedure en
communicatie vanuit de gemeente en stellen dat ze niet zijn meegenomen in de planvorming.
Ze roepen de raad op om het voorstel vanavond niet in besluiten te behandelen maar in april.

3.

Vaststellen bestemmingsplan Hollandscheveld, deelplan de Turfsteker 2017
De raad voert het debat over het bestemmingsplan. Daarbij gaat het onder meer over de
communicatie richting indieners van zienswijzen en het wel- of niet verplicht energieneutraal
bouwen. De voorzitter constateert dat het voorstel vanavond kan worden behandeld in de
besluitvormende ronde.

4.

Sluiting debatronde
De voorzitter sluit de debatronde.

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

Heropening
De voorzitter heropent de besluitvormende vergadering.

2.

Bestemmingsplan De Weide 2016
De voorzitter constateert dat de raad zonder hoofdelijke stemming het bestemmingsplan De
Weide 2016 vaststelt.

3.

Wijziging gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Drenthe
De voorzitter constateert dat de raad zonder hoofdelijke stemming de wijziging van de
gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Drenthe vaststelt.

4.

Herijking visies
De fracties van GroenLinks, SP en D66 dienen het volgende amendement in:
Amendement
Vergadering van
Fracties
Onderwerp

: 8 maart 2018
: GroenLinks, SP en D66
: Herijking visies - CO2 neutraliteit

Ondergetekenden stellen het volgende amendement voor:
Op pagina 2 van de toekomstvisie Hoogeveen 2018 & verder de volgende zin: “We willen een
CO2 neutrale gemeente zijn in 2040.”
Te wijzigen in:
“In 2040 is Hoogeveen een CO2 neutrale gemeente.”
Op blz. 16 van de toekomstvisie de zin: “Hoogeveen streeft ernaar in 2040 een CO2 neutrale
gemeente te zijn.”
Te wijzigen in: “Hoogeveen moet in 2040 een CO2 neutrale gemeente zijn.”
Toelichting:
In lijn met het advies van de Woonadviescommissie vinden we het dat het genoemde streven
om per 2040 CO2 neutraal te zijn onvoldoende en te vrijblijvend is. Er moet komen te staan dat
Hoogeveen vanaf 2040 CO2 neutraal is.
Fractie en naam:
GroenLinks:
Gerard Fidom
SP:
Jeroen Pomper
D66:
Peter Scheffers
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De voorzitter constateert dat het amendement wordt verworpen met 10 stemmen voor en
20 stemmen tegen. De fracties van SP, PvdA, D66 en GroenLinks stemmen voor het
amendement; de fracties van CDA, Gemeentebelangen, ChristenUnie en VVD stemmen
tegen.
Het aangekondigde amendement van de fracties van VVD, D66 en PvdA, over een vaste
tweejaarlijkse evaluatie, wordt niet ingediend. De burgemeester zegt toe dat het college de
visies vierjaarlijks zal evalueren en sneller indien nodig.
De voorzitter constateert dat de raad zonder hoofdelijke stemming de Toekomstvisie
Hoogeveen 2018 & verder vaststelt en de visie op de omgeving vaststelt.
5.

Herinrichting raadzaal
De voorzitter constateert dat de raad zonder hoofdelijke stemming besluit te kiezen voor
scenario 1D1 voor herinrichting van de raadzaal waarbij de fracties van VVD, D66 en
GroenLinks worden geacht te hebben tegengestemd.
Mevrouw Oosting geeft in een stemverklaring aan akkoord te gaan met het voorstel, maar op
een later moment wel de toegankelijkheid te willen onderzoeken.

6.

Instellen commissie tot onderzoek van de geloofsbrieven
De voorzitter constateert dat de raad zonder hoofdelijke stemming een commissie tot
onderzoek van de geloofsbrieven instelt.

7.

Vaststellen bestemmingsplan Hollandscheveld, deelplan de Turfsteker 2017
De voorzitter constateert dat de raad zonder hoofdelijke stemming het bestemmingsplan
Hollandscheveld, deelplan de Turfsteker 2017, vaststelt. De heer Okken onthoudt zich hierbij
van stemming.

8.

Vaststellen besluitenlijst 22 februari 2018
De voorzitter constateert dat de raad zonder hoofdelijke stemming de besluitenlijst van 22
februari 2018 vaststelt.

9.

Motie vreemd aan de orde van de dag
De fracties van GroenLinks en SP kondigen de volgende motie vreemd aan de orde van de
dag aan.
Motie
Datum : 08-03-2018
Fracties : GroenLinks en SP
Onderwerp : Ja/Ja sticker voor reclamedrukwerk
De raad van de gemeente Hoogeveen in vergadering bijeen op 8 maart 2018,
Constateert dat:
• Een gemiddeld huishouden 36 kilo reclamefolders in de bus krijgt, plus nog eens 32 kilo aan
huis-aan-huis bladen;
• Het gros hiervan ongelezen wordt weggegooid;
• Nog steeds veel papier in ons restafval zit;
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• Als men deze folders en/of kranten niet wil ontvangen, men een Nee/Ja- of Nee/Nee-sticker
op de brievenbus kan plakken.
Overweegt dat:
• De verspreiding van zoveel drukwerk tot onnodig papier- en plasticafval leidt en een
verspilling is van grondstoffen en energie voor transport;
• Hoogeveen een afvalarme gemeente wil zijn, met maximaal 100 kilo restafval per
huishouden per jaar in 2020;
• Het juist een keuze zou kunnen zijn om wél reclamedrukwerk en huis-aan-huis bladen te
willen ontvangen, maar daarvoor dan toestemming te moeten geven;
• Deze toestemming kenbaar gemaakt kan worden met een Ja/Ja-sticker.
Verzoekt het college:
• In beleid en regels vast te leggen dat voor het bezorgen van ongeadresseerd drukwerk
specifiek toestemming moet worden gegeven, bijvoorbeeld met een Ja/Ja-sticker op de
brievenbus, en dat dit (zo mogelijk) ingaat per 1 januari 2019.
En gaat over tot de orde van de dag
GroenLinks: Gerard Fidom
SP: Jeroen Pomper
Wethouder Steenbergen ontraadt de motie. Na overleg besluiten de indienende fracties dit verzoek
niet in te dienen en op een later moment hiermee terug te komen.
De indieners constateren dat de vraag aan het college nu te vroeg komt.
De fracties van SP, D66, GroenLinks en CDA dienen de volgende motie vreemd aan de orde van de
dag in.
Motie
Datum : 08-03-2018
Fracties : SP, D66, GroenLinks en CDA
Onderwerp : Motie energievisie
De raad van de gemeente Hoogeveen in vergadering bijeen op 8 maart 2018,
Constateert dat:
• Op woensdag 5 en dinsdag 11 oktober 2017 informatieavonden voor bewoners zijn belegd om mee
te denken over een Energievisie;
• Op donderdag 7 december 2017 het Afwegingskader zonne-energie is vastgesteld, dit vooruitlopend
op de Energievisie;
• Er nog steeds geen Energievisie is vastgesteld.
Overweegt dat:
• Er nu maatregelen genomen moeten worden om onze gemeente in de toekomst van schone energie
te voorzien;
• Het uitblijven van een Energievisie niet langer wenselijk is;
• De Energievisie op korte termijn besproken en vastgesteld moet worden.
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Roept het college op:
• Vaart te maken met het vaststellen van de Energievisie;
• De energievisie vast te stellen binnen een half jaar.
En gaat over tot de orde van de dag
SP: Jeroen Pomper
D66: Peter Scheffers
GroenLinks: Gerard Fidom
CDA: Klaas Kroezen
Wethouder Vos geeft aan dat hij in juli 2017 de raad per brief heeft laten weten dat de Energievisie
in het najaar van 2018 zal worden voorgelegd aan de raad. Hij stelt dat dit verzoek niet nodig is.
De voorzitter constateert dat de motie wordt aangenomen met 16 stemmen voor en 14 stemmen
tegen. De fracties van SP, CDA, VVD, D66 en GroenLinks stemmen voor de motie; de fracties van
Gemeentebelangen, ChristenUnie en PvdA stemmen tegen.
10.

Opheffen geheimhouding opgelegd op het behandelde tijdens de besloten
raadsvergadering van 7 december 2017
De voorzitter constateert dat de raad zonder hoofdelijke stemming de geheimhouding opheft
van het behandelde tijdens de besloten raadsvergadering van 7 december 2017 met dien
verstande dat mevrouw Oosting van de PvdA wordt geacht niet aan de stemming te hebben
deelgenomen.

11.

Openbaarmaking besluit tot geheimhouding 7 december 2017
Dit agendapunt komt te vervallen nu de geheimhouding van het behandelde tijdens de
besloten raadsvergadering van 7 december 2017 is opgeheven. Daarmee is ook het besluit tot
geheimhouding openbaar geworden.

12.

Sluiting besluitvormende ronde
De voorzitter sluit de besluitvormende vergadering.

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

Opening informerende ronde
De voorzitter opent de informerende ronde.
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2.

Spreekrecht
Er heeft zich niemand gemeld voor het spreekrecht.

3.

Ontwikkelingen kunstijsbaan
De raad wordt geïnformeerd over de stand van zaken omtrent de ontwikkelingen van de
kunstijsbaan. Wethouder Steenbergen en ambtenaar Martijn Schuring houden een
presentatie. De wethouder geeft aan dat de intentie nog steeds is om eind 2019 klaar te zijn
met het hele complex. Er komen dit jaar twee momenten waarop het college terugkomt bij
de raad. In april met een voorstel over het voorbereidingskrediet en nog voor de zomer met
een voorstel met definitieve uitwerking van het plan.

4.

Sluiting informerende ronde en vergadering
De voorzitter sluit de informerende ronde en de vergadering.

