Besluitenlijst van de openbare raadsvergadering van de gemeente Zwartewaterland op
27 januari 2022, 19.30 uur in het gemeentehuis te Hasselt (live te volgen via
https://zwartewaterland.nl/raadsvergadering-livestream).
Aldus vastgesteld in de raadsvergadering van de raad van de gemeente Zwartewaterland van
10 februari 2022
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), A. Beens (SGP), R.D. van
Zandwijk (CDA, fractievoorzitter), M.J.C. Bosma-van Wieren (CDA), M. Riezebosch (CDA), A.I.
Dijkstra (PvdA, fractievoorzitter), K.J. Eenkhoorn (PvdA), L.K. Felix (BGZ, fractievoorzitter), H.
Fijn – Bulten (BGZ), B. Tamminga (BGZ) en R. Withaar (GB, fractievoorzitter).
Afwezige leden van de raad: W.Th Bisschop (SGP), K. Kolk (SGP) en J.M.B.P. Smits (VVD,
fractievoorzitter),
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 ongewijzigd vastgesteld.
3. Spreekrecht burgers
De heer G. Terwel spreekt in over huisvestingsbeleid arbeidsmigranten.
4. Besluitenlijst raadsvergadering 13 januari 2022
De besluitenlijst wordt ongewijzigd vastgesteld.
5. Mededelingen collegeleden
Er zijn geen mededelingen.
6. Vragenhalfuur raadsleden
Mevrouw H. Fijn – Bulten stelt namens de fractie van BGZ vragen over het voortgangsproces

van de enquête met betrekking tot de openbare parkeerruimte Landauer e.o. te Hasselt.
De heer R.D. van Zandwijk stelt namens de fractie van het CDA vragen over de plaatsing
van stalen damwanden in het Zwartewater.
7. Raadsvoorstel Bekrachtiging geheimhouding (bijlage raadsbrief Interfloor)
Besluit: het voorstel wordt unaniem aangenomen.
Besluit: conform besluit.
8. Raadsvoorstel Dashboard 3e kwartaal 2021 Sociaal Domein gemeente Zwartewaterland
Besluit: het voorstel wordt unaniem aangenomen.
Besluit: conform besluit.
9. Raadsvoorstel Herbenoeming lid Raad van Toezicht Stichting op Kop
Besluit: het voorstel wordt unaniem aangenomen.
Besluit: conform besluit.
10. Brief college van 22 november 2021 over Zwolsesteeg
De fracties van de SGP, CU, BGZ, CDA, PvdA en Gemeentebelangen dienen een motie in
over de Zwolsesteeg.
De Raad van de gemeente Zwartewaterland bijeen op 27 januari 2022,
Constaterende dat:
- de Zwolsesteeg te Genemuiden in slechte staat verkeert en op de agenda staat voor
groot onderhoud;
- Het college in het kader van het rijks- en provinciaal programma verkeersveiligheid
subsidie heeft aangevraagd en ontvangen om de Zwolsesteeg verkeersveiliger te
maken;
- er een voorstel ligt om het groot onderhoud te combineren met het fietsveiliger maken
van de Zwolsesteeg;
- met de verkregen subsidie het realiseren van een fietsstraat binnen het budget kan
worden gerealiseerd;
- naar aanleiding van artikel 40 vragen in de raadsvergadering van 1 juli 2021 de
wethouder heeft toegezegd om de raad nader te informeren over eventuele andere
mogelijkheden dan een fietsstraat met de bijbehorende meerkosten;
- er per raadsbrief d.d. 22 november 2021, drie varianten zijn voorgesteld en vergeleken
met de eerder voorgestelde inrichtingsvariant, namelijk de inrichting tot fietsstraat;
Ook constaterende dat:
- de Zwolsesteeg het laatste tracé is zonder een vrij liggend fietspad op de fietsroute
Genemuiden Zwolle;
- er veel aan- en omwonende agrariërs zijn die bedenkingen hebben bij het
herinrichtingsplan van de Zwolsesteeg omdat dit hun belemmert in hun bedrijfsvoering;

-

veel fietsers, zoals schoolgaande kinderen en andere kwetsbare weggebruikers, gebruik
maken van de Zwolsesteeg;
er grote zorgen zijn over de combinatie van fietsers en andere kwetsbare weggebruikers
op dezelfde smalle rijbaan als zwaar gemotoriseerd (landbouw) verkeer;
Een maximale snelheid van 30 km/u niet past in het buitengebied maar ook niet bij de
lengte en de ligging van de weg.

Overwegende dat:
- het aantal fietsers dat in de toekomst gebruik zal maken van de Zwolsesteeg, door de
groei van de achterliggende wijken Achter het Tag en Tag West alleen maar zal
toenemen;
- de veiligheid van fietsers en andere kwetsbare weggebruikers absoluut prioriteit heeft en
zal moeten blijven;
- in het zuidelijk deel van de Zwolsesteeg aan de andere zijde van de Wetering en
evenwijdig aan de Zwolsesteeg, over een lengte van 700 meter, al een vrij liggend
fietspad ligt waarop met een fietsbrug kan worden aangesloten.
- variant 2, waarbij deels gebruik wordt gemaakt van genoemd bestaande fietspad langs
het water, waarbij vervolgens over een fietsbrug naar de overzijde wordt overgestoken
en vandaar met een vrij liggend fietspad het tracé kan worden vervolgd, een ideale
oplossing is.
Verzoekt het college:
- om het voorgestelde plan, het herinrichten van de Zwolsesteeg als fietsstraat, niet uit te
voeren en te kiezen voor de veilige en meeste praktische variant 2 (vrij liggend fietspad
met fietsbrug en aansluitend op het bestaande fietspad) en tevens uit te gaan van de
minimale variant voor het verleggen van de kabels en leidingen;
- gezien de huidige toestand van de weg deze variant 2 met voortvarendheid uit te werken
en uit te voeren;
- de meerkosten van € 270.000,00 te dekken uit de algemene reserve door ter grootte van
dit bedrag een reserve kapitaallasten te vormen.
En gaat over tot de orde van de dag
De fractie van de SGP, A. Beens
De fractie van de CU, K. van Olst
De fractie van BGZ, H. Fijn-Bulten
De fractie van het CDA, M. Riezebosch
De fractie van de PvdA, K.J. Eenkhoorn
De fractie van GemeenteBelangen, R. Withaar
Besluit: de motie wordt met algemene stemmen aangenomen.
Besluit: conform besluit.
Besluit: de brief wordt voor kennisgeving aangenomen.
11. Brief college van 16 december 2021 over Huisvesting Arbeidsmigranten
Zwartewaterland
Besluit: de brief wordt voor kennisgeving aangenomen.

12. Lijst ingekomen stukken
Besluit: de raad besluit de lijst met ingekomen stukken conform voorstel vast te stellen.
13. Geïntegreerde Lange Termijn Agenda / Toezeggingenlijst
De geïntegreerde LTA / toezeggingenlijst wordt geactualiseerd.
14. Sluiting
De voorzitter sluit de vergadering om 22:15 uur met het ambtsgebed.

