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Besluitenlijst
Raadsavond 31 mei 2018
Besluiten raadzaal
Aanwezig: K.B. Loohuis (voorzitter), K.F.J. Bertels, A.T. Bisschop-Hiemstra, R. Bisschop, H. Bouius-Feijen,
D.B. Bruijn-Van den Berg, J.G.D. Fidom, J. Giethoorn, J. van der Heide, C.C.W. van Hien, H.M. HooijerEverts, J.H. Knol, P. Koekoek, J.H. Kreuze, K. Kroezen, K.M. Meesters, J.K. van den Oord- van der Bie, P.H.
Oosterlaak, I. Oosting, L. Otten, H.G. Prins-Vosmeijer, H. Pullen-Muis, B. van Rijn, M.E. Rutgers, E.
Scheffers, A. A. Sieders, J. van der Sleen, A.A. Steenbergen, W. Warrink en C. Elken (griffier).
Verder aanwezig: de wethouders J.H. Steenbergen, H.B. Giethoorn, G. Vos en G.W. Slomp en A. J. van
Dooren (raadsadviseur)
Met kennisgeving afwezig: de raadsleden I.G. Emmens, J.M. Pomper en M.F. Strolenberg en de
gemeentesecretaris T.N. Kramer.
1. Opening
De voorzitter opent met een moment van stilte.
2. Vaststelling agenda
De agenda wordt vastgesteld.
3. Mondelinge vragen
Raadslid B. van Rijn (SGP) stelt mondelinge vragen over het in het Algemeen Dagblad
gepubliceerde onderzoek over de veiligste gemeente van Nederland, waarin wordt aangeven
dat Hoogeveen fors is gezakt in de landelijke meting.
Burgemeester Loohuis antwoordt dat dit onder andere wordt veroorzaakt doordat er in 2017
een toename is van het aantal woninginbraken. Dit wordt deels veroorzaakt door een gunstige
ligging van Hoogveen aan de A28 en A37. Het college deelt ook de zorg over de toename van
het aantal bedreigingen, dit vraagt wel enige nuancering. Melding van dreiging wordt wel
meegenomen in de cijfers, maar het staat dan nog niet vast dat er ook daadwerkelijk sprake is
van bedreiging
Raadslid J. Giethoorn (Gemeentebelangen) stelt mondelinge vragen over de kwaliteit van de
drinkwatervoorziening, naar aanleiding van de reportage van RTV-Drenthe: “Erfenis vervuilende
industrie in Hoogeveen; schoon drinkwater bedreigd”.
Wethouder Vos antwoordt dat het college dat de in de reportage genoemde vervuilingen al
jarenlang bekend zijn. De provincie is hierin het bevoegd gezag en krijgt voor sanering middelen
van het Rijk. Echter, de gemeente moet bij omvangrijke saneringen van ernstige vervuilingen
10% van de kosten mee betalen. Het college kiest er voor om het met nieuwe technieken
beheersbaar te houden. In 2016 zijn inwoners hierover geïnformeerd en het college vindt het
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niet noodzakelijk de inwoners nu opnieuw te informeren. Hij zegt toe dat de raad binnenkort
wordt geïnformeerd over Gebiedsgericht Grondwater Beheer.
4. Structurele uitbreiding griffie
De voorzitter constateert dat de raad zonder hoofdelijke stemming besluit in te stemmen met
het voorstel om de formatie van de griffie structureel uit te breiden met 0,67 fte.
5. Vaststellen besluitenlijsten van 14 en 17 mei 2018
De voorzitter constateert dat de raad zonder hoofdelijke stemming besluit de besluitenlijsten
van 14 en 17 mei 2018 vast te stellen.
6. Sluiting plenaire besluitvormende vergadering
De voorzitter sluit de plenaire besluitvormende vergadering.
Debatronde raadzaal
Aanwezig: K.B. Loohuis (voorzitter), K.F.J. Bertels, A.T. Bisschop-Hiemstra, R. Bisschop, H. Bouius-Feijen,
D.B. Bruijn-Van den Berg, J.G.D. Fidom, J. Giethoorn, J. van der Heide, C.C.W. van Hien, H.M. HooijerEverts, J.H. Knol, P. Koekoek, J.H. Kreuze, K. Kroezen, K.M. Meesters, J.K. van den Oord- van der Bie, P.H.
Oosterlaak, I. Oosting, L. Otten, H.G. Prins-Vosmeijer, H. Pullen-Muis, B. van Rijn, M.E. Rutgers, E.
Scheffers, A. A. Sieders, J. van der Sleen, A.A. Steenbergen, W. Warrink, E.M. Blenkers-Noordzij, G.
Engels, A.L.N. Jansen-Brandsema, L.C. Schonewille, A. Vos en C. Elken (griffier).
Verder aanwezig: de wethouders J.H. Steenbergen, H.B. Giethoorn, G. Vos en G.W. Slomp, ambtenaar
G. Jansen en A. J. van Dooren (raadsadviseur).
1. Opening debatronde
De voorzitter opent de debatronde.
2. Spreekrecht
Er wordt geen gebruik gemaakt van het spreekrecht.
3. Koersdocument nieuwe entiteit Zuid
De raad bespreekt het koersdocument om te komen tot een nieuwe entiteit. Er wordt een
aantal suggesties en adviezen aan het college meegegeven.
De voorzitter vat hetgeen besproken is als volgt samen:
1. Er komt een raadsvoorstel waarin de besproken aandachtspunten worden opgenomen.
2. Het college komt met een procesvoorstel.
3. De vragen worden schriftelijk beantwoord.
De voorzitter constateert dat het voorstel voldoende is besproken en het voorstel op 14 juni
voor besluitvorming kan worden geagendeerd.
4. Sluiting debatronde
De voorzitter sluit de debatronde.
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Informerende ronde raadzaal
Aanwezig: K.F.J. Bertels (voorzitter), A.T. Bisschop-Hiemstra, R. Bisschop, H. Bouius-Feijen, D.B. BruijnVan den Berg, J.G.D. Fidom, J. Giethoorn, J. van der Heide, C.C.W. van Hien, H.M. Hooijer-Everts, J.H.
Knol, P. Koekoek, J.H. Kreuze, K. Kroezen, K.M. Meesters, J.K. van den Oord- van der Bie, P.H. Oosterlaak,
I. Oosting, L. Otten, H.G. Prins-Vosmeijer, H. Pullen-Muis, B. van Rijn, M.E. Rutgers, E. Scheffers, A. A.
Sieders, J. van der Sleen, A.A. Steenbergen, W. Warrink, E.M. Blenkers-Noordzij, G. Engels, A.L.N. JansenBrandsema, L.C. Schonewille, A. Vos en A.J. van Dooren (raadsadviseur).
Verder aanwezig: Burgemeester K.B. Loohuis, de wethouders J.H. Steenbergen, G.W. Slomp, G. Vos en
H.B. Giethoorn, de heer M. Eikelboom (Pro Rail), de ambtenaren K. Boer (BP Bochtverruiming) en M.
Hoogvliet (Lijst omgevingsvergunningen) en C. Elken (griffier).
1. Opening informerende ronde
De voorzitter opent de informerende ronde.
2. Spreekrecht
Er wordt geen gebruik gemaakt van het spreekrecht.
3. Bestemmingsplan “Hoogeveen, Bochtverruiming spoorbaan 2017”
De raad wordt geïnformeerd over het bestemmingsplan “Hoogeveen, Bochtverruiming
spoorbaan 2017”. Wethouder Slomp en de heer Eikelboom van Pro Rail houden een
presentatie.
De heer Eikelboom zegt toe de informatie over het verschil in geluid tussen 80 en 140 km
aan de raad toe te sturen.
Wethouder Slomp zegt toe de door Pro Rail toegezegde mee financiering van de fietsbrug
op te nemen in het raadsvoorstel.
De voorzitter constateert dat veel vragen zijn gesteld en beantwoord. Het voorstel wordt op
14 juni geagendeerd voor debat.
4. Lijst categorieën uitgebreide omgevingsvergunningen
De raad wordt geïnformeerd over de lijst categorieën uitgebreide omgevingsvergunningen,
waarvoor geen verklaring van bedenkingen nodig is. Wethouder Giethoorn houdt een
presentatie.
Wethouder Giethoorn zegt toe:
- Uit te zoeken en met een toelichting te komen op het in de bijlage genoemde punt 7 en
deze zo nodig aan te passen: 7. Aanleg, wijziging en/of reconstructie van ondersteunende
infrastructuur voor elektriciteitsvoorziening en telecommunicatie, en ondersteunende
voorzieningen voor de olie en gaswinning, voor zover geen sprake is van bovengrondse
hoofdleidingen en maximaal 100 m2 aan bouwwerken wordt toegevoegd.
- De raad te informeren over de technische aspecten.
Het voorstel komt op 14 juni terug in de raad voor debat.
5. Sluiting informerende ronde en vergadering
De voorzitter sluit de informerende ronde en de vergadering.

