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De voorzitter verzoekt om een moment stilte.
1.
Opening
De voorzitter opent de vergadering en verwelkomt alle aanwezigen.
Een bericht van verhindering is ontvangen van de heren Stokman, Dors, Leliveld, Hagenaars en
Hardenberg.
2.
Vaststellen agenda
De voorzitter deelt mee dat de agenda is aangepast met de toevoeging van het voorstel
voorbereidingsbesluit Noordse Buurt.
Door de VVD-fractie is een motie ingediend over het functioneren van het college van B en W ten aanzien
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van de ingebruikstelling van het scholencomplex in Buytewech. De motie zal als punt 5a aan de agenda
worden toegevoegd.
Met inachtneming van het bovenstaande wordt de agenda vastgesteld.
3.
Kadernota ISDR
De heer Mur verwijst naar het amendement waarin de VVD-fractie voorstelt de bij het amendement
gevoegde brief aan ISDR te zenden. Voorgesteld wordt om 2.3 op te nemen in de brief, met uitzondering
van de laatste zin. Onderdeel 2.4 wordt gewijzigd en de punten 2.8 en 2.9 uit het oorspronkelijke voorstel
worden ook opgenomen.
Wethouder Schrama meldt dat het college van B en W zich kan vinden in de aanpassing van de brief.
Wel vindt het college het jammer dat de laatste zin van 2.3 zou moeten komen te vervallen.
De heer Aartman vertelt dat de MPN de wethouder volgt en de laatste zin van 2.3 niet wenst te laten
vervallen.
Mevrouw Oosterhof zegt dat de CDA-fractie kan instemmen met het voorstel van de VVD. De laatste zin
van 2.3 mag worden geschrapt.
De heer Van Belzen zou de laatste zin van 2.3 opgenomen willen zien in de brief.
De voorzitter constateert dat het voorstel van de VVD wordt overgenomen. De brief zal op de
voorgestelde wijze worden verzonden aan ISDR.
4.
Benoeming fractieassistenten
De fractieassistenten worden bij acclamatie benoemd. Namens de raad feliciteert de voorzitter de
fractieassistenten met hun benoeming. De beëdiging volgt later.
5.
Raadsvoorstel Voorbereidingsbesluit Noordse Buurt
De voorzitter meldt dat tot vanavond op dit voorstel een embargo rustte.
De heer De Bos zegt dat de CDA-fractie het voorstel steunt. Een jaar geleden is een stap genomen. Het
proces heeft nog tijd nodig. De CDA-fractie zou het nog een jaar willen geven. Lukt het niet, dan moet de
Wet voorkeursrecht gemeenten van het gebied worden afgehaald.
De heer Paymans vraagt welke argumenten ten grondslag lagen aan het oorspronkelijke besluit. Destijds
is een besluit genomen. De consequentie was dat binnen een jaar een plan door de gemeente moest
worden neergelegd. Er lijkt sprake van een zwaktebod van de gemeente nu de termijn wordt verlengd.
De heer Aartman vertelt dat de MPN-fractie het voorstel steunt en de argumenten van het college van
B en W onderschrijft. Ten aanzien van de looptijd is de fractie het eens met het CDA. De procedure moet
dit jaar zijn beslag hebben, anders vervallen de Wet voorkeursrecht gemeenten en het
voorbereidingsbesluit.
De heer Van Belzen vindt het jammer dat hij pas vanavond het voorstel heeft aangetroffen. Hij heeft zich
niet kunnen verdiepen in de materie. Gehoord hebbende de fracties van CDA en MPN meent de heer Van
Belzen met het voorstel te moeten instemmen.
Wethouder Jonker legt uit dat gezien de verkaveling, het gebied voor een aantal bedrijven een geschikte
locatie is om kassen neer te zetten. Als transformatie van een gebied wenselijk is maar tevens
bouwwerken worden toegestaan, dan wordt het plan onbetaalbaar qua doelstellingen. Daartoe kunnen de
instrumenten Wet voorkeursrecht gemeenten en voorbereidingsbesluit worden ingezet. Dergelijke
instrumenten zou men het liefst niet gebruiken, maar gemeenten zijn in sommige ontwikkelingen zo
achtergesteld dat dergelijke middelen moeten worden ingezet om ongewenste zaken te voorkomen.
Het voorstel is geen zwaktebod van het college van B en W. Het is een bod dat voorkomt uit het
zorgvuldig genomen besluit door de raad om een visie te ontwikkelen. In het visietraject is duidelijk
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geworden dat er forse taakstellingen zijn, waarin een milieutoets moet worden meegenomen. Dat helpt bij
het vinden van kostendragers voor de plannen.
Feitelijk zou het bestemmingsplan ‘natuur Noordse Buurt’ moeten worden opgesteld, terwijl nog wordt
gewerkt aan een visie voor de totale gemeente. Het is goed om eerst de structuurvisie vast te stellen en
aansluitend het bestemmingsplan te wijzigen.
Het college van B en W is voornemens dit traject af te ronden. De sanering van tuinbouw is een discussie
die in de regio wordt gevoerd. Om de bedrijven duidelijkheid te geven is het belangrijk om de discussie in
2008 af te ronden. Er moet draagvlak worden gecreëerd, maar dat moet niet overhaast gebeuren.
SCHORSING
De heer Paymans is van mening dat deze snelheid van handelen en deze overvaltechniek niet nodig
zouden moeten zijn, aangezien het gemeentebestuur tot 3 mei 2008 de tijd heeft. Daarnaast is de Wet
voorkeursrecht gemeenten van toepassing op het gebied. In het stuk is geen enkele referentie met welke
invulling dan ook. Een volgende discussie biedt alle ruimte om te praten over de invulling van het gebied.
De VVD-fractie kan instemmen met het voorstel.
De voorzitter constateert dat de raad besluit overeenkomstig het voorstel. De datum van het
raadsvoorstel zal worden gewijzigd in ’24 januari 2008’.
5a.
Motie afkeuring handelswijze B en W over handelswijze verkeersafwikkeling
De heer Paymans leest de motie voor. Hij licht de reden van indienen toe.
De raad stelt kaders. Het college van B en W dient zich te houden aan het raadsbesluit en wikkelt deze af
binnen de kaders. Het college van B en W had moeten volgen wat ter plekke gebeurde. In november 2007
had het college van B en W kunnen constateren dat de planning niet gehaald zou worden. Het college
had de raad hierover moeten informeren. Nu wordt de raad geconfronteerd met een ernstige
overschrijding van de kaders die zijn gesteld. De infrastructuur is dermate beneden peil dat er sprake is
van ernstige onveiligheid. Het is aan het college van B en W om de problemen op te lossen en
verantwoording af te leggen over de wijze waarop zaken worden opgelost.
De heer Elkhuizen wijst erop dat alle raadsleden zich hebben uitgesproken. De wethouder erkende dat er
problemen zijn en bood zijn excuses aan. Vervolgens is de wethouder voortvarend aan de slag gegaan.
Nu dient de VVD-fractie een motie van afkeuring in en eerder wenste de fractie een sluiting van de
scholen. Waar was de VVD-fractie vier tot vijf weken geleden met haar bezorgdheid?
De heer Paymans zegt dat de essentie van de zaak is: kan de raad accepteren dat het college van
B en W buiten de vastgestelde kaders treedt en de raad daarover niet informeert?
De heer Elkhuizen zegt dat de MPN-fractie het college van B en W het vertrouwen geeft om tot goede
oplossingen te komen. De heer Elkhuizen distantieert zich van de motie.
De heer De Bos constateert dat er een probleem is en als gevolg daarvan veel onrust in Nieuwkoop. Wat
doet het college van B en W op korte en op lange termijn op de problemen op te lossen? Het zou goed
zijn als het college het initiatief neemt tot het organiseren van een informatiebijeenkomst.
De heer Van Belzen stelt vast dat niemand tevreden kan zijn met deze situatie. Een situatie die niet was
voorzien. Het college van B en W probeerde wat in haar macht lag om de problemen op te lossen. Dit is
niet (geheel) gelukt. De SGP/CU geeft het college het vertrouwen, maar gaat controleren of het college op
zeer korte termijn overgaat tot handhaven op vrachtwagens nabij de scholen. De motie gaat te ver en zal
niet worden gesteund door de fractie van SGP/CU.
De heer Aartman onderschrijft de woorden van de heer De Bos. Overigens worden meer zaken
uitgevoerd dan vorig jaar is vastgelegd. Het huidige college van B en W kan geen schuld worden
opgelegd op basis van berekeningen die door een vorig college zijn gemaakt.
Met de toezegging van de wethouder om met korte- en langetermijnoplossingen te komen en een
informatiebijeenkomst te organiseren, heeft de MPN-fractie geen behoefte aan de motie.
De heer Van Putten vindt de motie te zwaar aangezet. Als bewoner van Buytewech ziet spreker alle

3

ellende en bende. De scholen hadden moeten overwegen om nog niet hun intrek te nemen in het
complex.
De heer Paymans zegt dat alle beleid van een vorig college van B en W zonder aanziens des persoons
overgaat naar het nieuwe college. Ondanks rapporten en berekeningen is door de raad aan het college
van B en W gevraagd om een veilige route te garanderen op het moment dat de scholen in gebruik
zouden worden genomen.
Wethouder Brouwer legt uit welke kortetermijnoplossingen zijn geboden aan de problemen die er zijn:
- Plaatsing van extra lampen, omdat de nutsbedrijven de kapotte lantaarns niet kwam repareren;
- Beschadigd tegelwerk voetpad Roerdomptunnel is hersteld;
- Er zijn fietsenstallingen geplaatst;
- Kuilen en gaten in het wegdek (als gevolg van de weersomstandigheden) zijn hersteld;
- Extra mankracht is ingezet ten behoeve van een nieuw voetpad langs de hockeyvelden;
- Extra parkeervakken voor de school voor ouders die hun kind wegbrengen/ophalen;
- De wegen, bouwweg, voet- en fietspaden worden meerdere malen per dag geveegd;
- Tijdelijk is een keerlus aangelegd.
Alle extra werkzaamheden zijn uitgevoerd in het belang van veiligheid voor nu en in de toekomst. De
bedrijven waren bereid en in staat tot extra inzet, maar regenval veroorzaakt de nodige vertraging.
Het stilzetten van bouwverkeer tijdens schooltijden kost veel tijd en dus geld.
De wethouder merkt op dat de belofte aan de raad is waargemaakt.
De komende week wordt verder gewerkt aan de infrastructuur rond de school. Het organiseren van een
informatiebijeenkomst heeft voor het college van B en W niet de hoogste prioriteit. Er wordt wekelijks een
nieuwsbrief verspreid.
Een leerpunt is dat bij dergelijke, grote projecten een zeer strakke projectplanning moet worden gebruikt.
Inmiddels worden projectplanningen gehanteerd.
Er worden geen lapmiddelen gebruikt.
Er waren veel negatieve berichten, maar deze week ontving het college van B en W ook positieve
berichten, ondermeer over de zichtbare verbeteringen.
Over het breder maken van de fietspaden zegt de wethouder dat hoe breder deze worden gemaakt, des
te onveiliger ze worden. Overigens zijn de fietspaden al breder dan de richtlijnen voorschrijven.
De wethouder was teleurgesteld over het gebruik van de fietsenstallingen. Er werd hard om geroepen,
maar nu de stallingen er staan, plaatst men de fietsen ernaast.
De verlichting op het plein kan pas worden aangesloten als alles klaar is.
De wethouder verwacht dat er in de nabije toekomst nog aanpassingen zullen moeten worden
aangebracht. De wethouder zal dan bij de raad terugkomen, vanwege een extra krediet.
Als er daadwerkelijk behoefte is aan een informatiebijeenkomst, dan zal de wethouder deze in
samenspraak met de schoolbesturen en indien mogelijk op de scholen organiseren.
De heer Van Belzen vindt een informatiebijeenkomst op korte termijn wel verstandig. Het handhaven met
betrekking tot vrachtwagens moet consequent gebeuren. Als het weer niet gunstig is, hoopt hij dat de
wethouder met andere oplossingen komt om de veiligheid te bevorderen.
De heer De Bos pleit voor een informatiebijeenkomst en voor het nog eens serieus bekijken van
langetermijnoplossingen, om een herhaling van zetten te voorkomen.
De heer Aartman lijkt het een goed idee de informatiebijeenkomst op de scholen zelf te laten
plaatsvinden. Daarnaast zou in de nieuwsbrief moeten worden gemeld wat op korte termijn nog staat te
gebeuren.
Voor een langetermijnoplossing is het raadzaam om de rapporten uit 2004 naast de feitelijke situatie en
de gedane aanpassingen te leggen. Na het analyseren van de situatie zal blijken welke aanvullende
infrastructurele maatregelen buiten de rapporten om noodzakelijk waren. Een evaluatie helpt dergelijke
problemen bij toekomstige projecten te voorkomen.
De heer Paymans zal wachten tot de uitvoering gereed is, om dan een oordeel te kunnen vormen of de
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raad het juiste besluit nam.
De VVD-fractie handhaaft de motie.
Wethouder Brouwer vertelt dat het college van B en W ook wil weten wat, waar en waarom het fout ging.
Het college gaat daarover brainstormen. De bevindingen van het college van B en W zullen aan de raad
worden voorgelegd.
De voorzitter brengt de motie in stemming.
Zonder hoofdelijke stemming wordt de motie verworpen, met dien verstande dat de VVD-fractie geacht
wordt voor de motie te hebben gestemd.
De voorzitter sluit de vergadering om 23.35 uur.

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van de raad van 7 februari 2008, nummer 2008/0003d
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