
Besluitenlijst van de openbare raadsvergadering van de gemeente Zwartewaterland op  

30 september, 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 
14 oktober 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.I. 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 M. Slingerland en  
H. Rietman alsmede gemeentesecretaris D.S. Ruddijs 

 
Afwezige(n) namens het college van B&W: wethouder G. Knol 

 
1. Opening  

 
2. Vaststellen agenda 

 
De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld. 
 

3. Spreekrecht burgers 
 
Er zijn geen insprekers. 

 
4. Besluitenlijst raadsvergadering 16 september 

 
De besluitenlijst wordt ongewijzigd vastgesteld. 

 
5. Mededelingen collegeleden 

 
Er zijn geen mededelingen.   
 

6. Vragenhalfuur raadsleden 
 
De heer B. Tamminga heeft namens de fractie van BGZ vragen gesteld over een polsbandje 



voor onder andere de horeca in Zwartewaterland in plaats van een QR-code.   
 

7. Raadsvoorstel Vaststelling Omgevingsvisie gemeente Zwartewaterland   
 
De fracties van de CU, SGP, BGZ, CDA, PvdA en VVD dienen een amendement in over 
Bouwsteen wonen Omgevingsvisie.  
 
De raad van de gemeente Zwartewaterland, in vergadering bijeen op donderdag 30 
september 2021, 

 
Gelezen het raadsvoorstel ‘Omgevingsvisie’, 

 
Constaterende dat: 
- In het traject voor het maken van de omgevingsvisie een aantal bouwstenen zijn 

gemaakt zoals de bouwsteen Klimaatadaptatie en de bouwsteen Energie; 
- Niet voor alles een aparte bouwsteen nodig is en dat een bouwsteen Wonen niet is 

opgesteld; 
 

Overwegende dat: 
- De woningmarkt overspannen is en het aantal woningzoekenden stijgt; 
- Er regionaal gesproken wordt over de mogelijkheid om 40.000 tot 80.000 woningen in 

deze regio te bouwen; 
- De omgevingsvisie gebruikt heeft gemaakt van de bestaande woonvisie en het 

uitgevoerde woonbehoefte onderzoek, waar bovengenoemde ontwikkelingen nog 
minder een plek in hebben;  

- Het gewenst is om een bouwsteen Wonen op te stellen die wordt gebruikt voor het 
verrijken van deze omgevingsvisie; 
 

Besluit: 
In het uitvoeringsprogramma een bouwsteen Wonen toe te voegen om deze in korte 
termijn op te laten stellen. Deze bouwsteen gaat in op locaties voor woningbouw, de 
afweging tussen inbreiden en uitbreiden, sociale woningbouw en het 
woningbouwprogramma met daarin bijzondere aandacht voor starters en 
levensloopbestendige woningen. 

 
De gemeenteraadsfracties van : 
CU, de heer C.J.M. Ooms 
SGP, de heer A. Beens 
BGZ, mevrouw H. Fijn-Bulten 
CDA, de heer R.D. van Zandwijk 
PvdA, mevrouw A.I. Dijkstra 
VVD, de heer J.M.B.P. Smits 

 
Besluit: Het amendement wordt unaniem aangenomen.  

 
De fracties van de CU, SGP, BGZ, CDA, PvdA en VVD dienen een amendement in over 
Actualisatie Omgevingsvisie 

 
De raad van de gemeente Zwartewaterland, in vergadering bijeen op donderdag 30 
september 2021, 

 



Gelezen het raadsvoorstel ‘Omgevingsvisie’, 
 

Constaterende dat: 
- Een visie op het buitengebied wordt aangekondigd in de Omgevingsvisie en het 

uitvoeringsprogramma (pagina 29); 
- Deze visie op het buitengebied nog gemaakt wordt en gebruik maakt van de resultaten 

van het IBP Vitaal Platteland; 
- De zoekgebieden voor grootschalige opwek van duurzame energie nog niet zijn 

vastgesteld; 
 
Overwegende dat: 

- Er veel op ons buitengebied afkomt en zeker op het gebied dat door de agrarische 
sector in gebruik is. Het gaat dan om onder andere om klimaatbeleid, biodiversiteit en de 
omgang met bodemdaling door klink en oxidatie van veen; 

- Daarbij komt dat de nog vast te stellen zoekgebieden voor energie met name in het 
buitengebied zijn gelegen; 

- De visie op het buitengebied ook gevolgen heeft voor de verhouding tussen onze kernen 
met bebouwing en het buitengebied; 
 
Tevens overwegende dat: 

- Integrale afweging bij de omgevingsvisie op zijn plaats is als de visie op het 
buitengebied en/of bouwsteen wonen zijn opgesteld; 

- De inbreng van de inwoners van Zwartewaterland bij een integrale afweging 
gewaardeerd wordt en een vereiste is; 

- Het voorstel voor actualisatie zoals omschreven op bladzijde “Up to date houden van de 
omgevingsvisie daar nu niet in voorziet; 
 
Besluit: 
De laatste alinea van de tekst over de actualisatie (pagina 14): 
Bovenstaande is het uitgangspunt voor actualisatie van de Omgevingsvisie 
Zwartewaterland. De ervaringen die we in de komende jaren hiermee opdoen, kunnen 
leiden tot aanpassing van dit actualisatieproces aanpassing van dit actualisatieproces. 
 
Te wijzigen in: 
Een beleidsarme actualisatie van de omgevingsvisie is dus het uitgangspunt bij het 
jaarlijks aanpassen van de Omgevingsvisie. Het gaat dan met name om beperkte 
wijzigingen die het integrale karakter van de omgevingsvisie niet aantasten. Het 
inpassen van de gewenste bouwsteen Wonen en van de visie op het buitengebied 
leiden naar verwachting tot een bredere wijziging en afweging voor de omgevingsvisie. 
Voor die wijzigingen wordt een uitgebreider proces gestart om zo inbreng van onze 
inwoners op te halen en een integrale afweging ook voor de omgevingsvisie goed 
mogelijk te maken.   
 
De gemeenteraadsfracties van: 
CU, de heer C.J.M. Ooms 
SGP, de heer A. Beens 
BGZ, mevrouw H. Fijn-Bulten 
CDA, de heer R.D. van Zandwijk 
PvdA, mevrouw A.I. Dijkstra 
VVD, de heer J.M.B.P. Smits 
 



 
Besluit: het amendement wordt unaniem aangenomen.  

  
De fracties van CU, SGP, BGZ, CDA, PvdA en VVD dienen een amendement Evaluatie proces 
Omgevingsvisie in 

 
De raad van de gemeente Zwartewaterland, in vergadering bijeen op donderdag 30 
september 2021, 

 
Gelezen het raadsvoorstel ‘Omgevingsvisie’, 

 
Constaterende dat: 

- Het raadsvoorstel niet uitgaat van evaluatie van de totstandkoming van deze visie; 
- Voor het maken van de omgevingsvisie veel inbreng is gevraagd van onze inwoners 

buiten de formele procedure; 
 
Overwegende dat: 

- Het opstellen van de omgevingsvisie een mooie en lange reis is geweest met inbreng 
van velen; 

- Het goed is om deze reis te evalueren en daarvan te leren;  
 

Besluit: 
Aan het besluit in het raadsvoorstel een tweede besluit toe te voegen: 
2. Een evaluatie uit te voeren over het proces van totstandkoming van deze omgevingsvisie. 
Daarbij wordt in ieder geval ingegaan op de leerervaringen van het participatieproces van 
inwoners en raad. De evaluatie wordt in april 2022 aan de raad aangeboden. 

 
De gemeenteraadsfracties van : 
CU, de heer C.J.M. Ooms 
SGP, de heer A. Beens 
BGZ, mevrouw H. Fijn-Bulten 
CDA, de heer R.D. van Zandwijk 

     PvdA, mevrouw A.I. Dijkstra 
       VVD, de heer J.M.B.P. Smits 
 

Besluit: het amendement wordt unaniem aangenomen.  
 
Besluit: het geamendeerde voorstel wordt unaniem aangenomen. 
 
Besluit: conform besluit. 

 
8. Raadsvoorstel Najaarsnota en Plan- en controlcyclus 

 
Besluit: het voorstel wordt unaniem aangenomen. 
 
Besluit: conform besluit.  

 
9. Lijst ingekomen stukken 

 
Besluit: de raad besluit de lijst met ingekomen stukken conform voorstel vast te stellen. 
 



10. Geïntegreerde Lange Termijn Agenda / Toezeggingenlijst 
 
De geïntegreerde LTA / toezeggingenlijst wordt geactualiseerd. 

 
11. Sluiting 

 
De voorzitter sluit de vergadering om 20:30 uur met het ambtsgebed. 

 
 


