
Besluitenlijst van de openbare raadsvergadering van de gemeente Zwartewaterland op  

21 januari 2021, 19.30 uur in het gemeentehuis te Hasselt. 
 
Aldus vastgesteld in de raadsvergadering van de raad van de gemeente Zwartewaterland van  
4 februari 2021 
 

De griffier, de voorzitter, 
 
 
H.W. Schotanus-Schutte E.J. Bilder 
 

 
Aanwezige leden van de raad: 
T.  Spoelstra (CU, fractievoorzitter), W.E.C. Veldman-Boonen (CU), J. de Velde (CU), K. van 
Olst (CU), C.J.M. Ooms (CU), K. Huisbrink (SGP, fractievoorzitter), W.Th Bisschop (SGP), A. 
Beens (SGP), K. Kolk (SGP), M.J.C.  Bosma-van Wieren (CDA, fractievoorzitter), R.D. van 
Zandwijk (CDA), M. Riezebosch (CDA), A. Dijkstra (PvdA, fractievoorzitter), K.J. Eenkhoorn 
(PvdA), J.M.B.P. Smits (VVD, fractievoorzitter), L.K. Felix (BGZ, fractievoorzitter), H. Fijn – 
Bulten (BGZ), B. Tamminga (BGZ) en R. Withaar (GB, fractievoorzitter). 
 
Afwezige leden van de raad: geen 
 
Aanwezig namens het college van B&W: de wethouders G. Knol, M. Slingerland en H. 
Rietman alsmede gemeentesecretaris D.S. Ruddijs 

 
Afwezige(n) namens het college van B&W: geen 

 
1. Opening  

 
2. Vaststellen agenda 

 
De agenda wordt gewijzigd vastgesteld. Brief nummer 8 van het college (lijst ingekomen 
stukken) over afstemming zoekgebieden zal worden betrokken bij agendapunt 10. De brief 
van wethouder Slingerland d.d. 18 januari 2021 betreffende de uitrit van Breman te Hasselt 
wordt als agendapunt 7a toegevoegd aan de agenda. 
 

3. Spreekrecht burgers 
 
Mevrouw Luten eigenaar van de Eendenkooi spreekt in over communicatie en participatie 
voor zoekgebieden grootschalige energieopwek (agendapunt 10). 

 
4. Besluitenlijst raadsvergadering 10 december 2020 

 
De besluitenlijst wordt ongewijzigd vastgesteld. 

 
5. Mededelingen collegeleden 

 
Er zijn geen mededelingen.  

 



6. Vragenhalfuur raadsleden 
 
De fractie van het CDA (de heer Van Zandwijk) heeft vragen gesteld over Wetland Wonen, 
Binnenlanden Genemuiden (de heer Van Zandwijk) en over Taanderij in Zwartsluis 
(mevrouw Bosma – Van Wieren) . De fractie van BGZ (mevrouw Fijn – Bulten) heeft vragen 
gesteld over de toeslagenaffaire.  
 

7. Raadsvoorstel Cultuurnota Zwartewaterland 2021 – 2024 
 
Besluit: het voorstel wordt unaniem aangenomen. 
 
Besluit: conform besluit.  
 

7a. Brief wethouder Slingerland d.d. 18 januari 2021 betreffende uitrit Breman te Hasselt 
 

De fracties van de PvdA, ChristenUnie, SGP, BGZ, CDA, VVD en GB dienen een motie in 
over Uitrit Breman aan de Zwartewaterweg 

 
De gemeenteraad van Zwartewaterland, in vergadering bijeen op 21 januari 2021 

 
Overwegende dat: 

- De huidige verkeersituatie aan de Zwartewaterweg onveilig is; 

- Een extra uitrit aan deze weg de verkeersveiligheid voor met name fietsers verder doet 

afnemen. 

Constaterende dat: 

- Er in eerste instantie (ambtelijk) is aangegeven ‘geen bezwaar’ te hebben tegen deze 

uitrit. 

Verzoekt het college: 

- Om bij de Provincie aan te geven dat de gemeente Zwartewaterland wel degelijk 

bezwaar heeft tegen het realiseren van deze extra uitrit. 

- Om dit vóór de hoorzitting van maandag 25 januari 2021 bij de Provincie bekend te 

maken. 

 
En gaat over tot de orde van de dag.  

 
De fractie van de PvdA, A.I. Dijkstra   
De fractie van de ChristenUnie, T. Spoelstra 
De fractie van de SGP, K. Huisbrink    
De fractie van BGZ, B. Tamminga 
De fractie van het CDA, M.J.C. Bosma – Van Wieren   
De fractie van de VVD, J.M.B.P. Smits 
De fractie van GB, R. Withaar 
 
De heer Tamminga, mevrouw Fijn – Bulten en de heer Felix leggen namens BGZ een 
stemverklaring af. 
 
Het amendement op de motie om de tekst: ‘in eerste instantie (ambtelijk) is aangegeven 
geen bezwaar te hebben’ te wijzigen in: ‘ambtelijk is aangegeven geen bezwaar te hebben’ 



wordt met 4 stemmen vóór van de leden: J.M.B.P. Smits (VVD, fractievoorzitter), L.K. Felix 
(BGZ, fractievoorzitter), H. Fijn – Bulten (BGZ), B. Tamminga (BGZ) en 15 stemmen tegen 
van de leden: T.  Spoelstra (CU, fractievoorzitter), W.E.C. Veldman-Boonen (CU), 
J. de Velde (CU), K. van Olst (CU), C.J.M. Ooms (CU), K. Huisbrink (SGP, fractievoorzitter), 
W.Th Bisschop (SGP), A. Beens (SGP), K. Kolk (SGP), M.J.C.  Bosma-van Wieren (CDA, 
fractievoorzitter), R.D. van Zandwijk (CDA), M. Riezebosch (CDA), A. Dijkstra (PvdA, 
fractievoorzitter), K.J. Eenkhoorn (PvdA) en R. Withaar (GB, fractievoorzitter) verworpen. 
 
Besluit: de motie wordt unaniem aangenomen.  

 
8. Raadsvoorstel Controleprotocol 

 
Besluit: de behandeling van dit voorstel wordt doorgeschoven naar de raadsvergadering van 
4 februari 2021.  

 
9. Raadsvoorstel Dashboard Sociaal Domein 3e kwartaal 2020 

 
 Besluit: de behandeling van dit voorstel wordt doorgeschoven naar de raadsvergadering van      
 4 februari 2021. 

 
10. Raadsvoorstel Communicatie en Participatie voor zoekgebieden grootschalige  

energieopwek 
 
 Besluit: de behandeling van dit voorstel wordt doorgeschoven naar de raadsvergadering  

  van 4 februari 2021. 
 
11. Brief college van 14 oktober 2020 over Verkenning energieneutraal ontwikkelen fase  
  1B Hasselt om de Weede 
 
   Besluit: de behandeling van deze brief wordt doorgeschoven naar de raadsvergadering van    
  4 februari 2021. 
 
12. Brief diverse inwoners, ingekomen 30 november 2020 over Omgevingsvergunningen  

 en parkeerplaatsen Zwartsluis 
 
  Besluit: de behandeling van deze brief wordt doorgeschoven naar de raadsvergadering van    

      4 februari 2021.  
 
13. Lijst ingekomen stukken 

 
De behandeling van de lijst met ingekomen stukken wordt doorgeschoven naar de 
raadsvergadering van 4 februari 2021. 
 

14. Geïntegreerde Lange Termijn Agenda / Toezeggingenlijst 
 
De behandeling van de geïntegreerde LTA / toezeggingenlijst wordt doorgeschoven naar de 
raadsvergadering van 4 februari 2021 met uitzondering van briefnr. 18. Deze wordt 
geagendeerd voor de raadsvergadering van 4 februari 2021. 

 
15. Sluiting 



 
De voorzitter sluit de vergadering om 22:50 uur met het ambtsgebed. 

 


