
1/14 
 

NOTULEN van de extra openbare vergadering van de raad van de gemeente Cromstrijen, 
gehouden op maandag 18 april 2011 om 19.30 uur in het gemeentehuis van Numansdorp 
 
Aanwezig   
Voorzitter : de heer J. Oudeman, voorzitter 
Griffier : mevrouw P.M.A. Strijbosch 
Leden : de heren B. Benz, B. Boelhouwers, R.S. Heij, J.M. Oostveen, P.L. Paans,  

P.C. Penning, D.L. Polderdijk, L.B.C. Stehouwer, J.G. Stokman,  
R.H.C. Tamerius, F.M.P. Tuinder en mevrouw M.M. de Boer 

Wethouders 
 

: de heren H.J. Flieringa, A.J. Herweijer, P.R. Riedijk en mevrouw 
C.I. Korbijn-Schop 

Beleidsmedewerkers : de heer G.P. Boluijt, gemeentesecretaris 
Afwezig  de dames A. van Gemeren-Bokstijn en A. Riedijk (beiden met kennisgeving) 
 
1. Opening, vaststellen agenda en trekking stemnummer 

De VOORZITTER opent de extra vergadering om 19.30 uur en heet alle aanwezigen van 
harte welkom. 
Deze vergadering is onder verwijzing naar artikel 17, lid 2, van de Gemeentewet aangevraagd 
door de fracties van het CDA, de PvdA en GroenLinks. 
 
De VOORZITTER meldt de afwezigheid van de dames Van Gemeren-Bokstijn en Riedijk 
 
De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld. 
 
Door loting wordt bepaald dat de heer Stehouwer bij stemming als eerste zijn stem mag 
uitbrengen. 
 

2. Verleden, heden en toekomst van het project Numansdorp Zuid 
De VOORZITTER zegt dat een oplegstuk is ingediend. De aanleiding is de recente 
ontwikkelingen ten aanzien van de voortgang van het project 'Numansdorp Zuid', alsmede het 
in de openbaarheid geraken van een aantal documenten. 
Het doel is het in de openbaarheid bespreken van de geschiedenis (evaluatie), het heden 
(analyse) en de toekomst (opiniërend) van het project 'Numansdorp Zuid'. Het exploreren van 
de visie van het college van B&W, alsmede het voeren van debat met alle 
gemeenteraadsfracties, teneinde, binnen de wettelijke kaders van de taken en bevoegdheden 
van onze raad, te komen tot overeenstemming voor een raadsbreed gedragen en 
verantwoorde marsroute, inzake onderhavig project, voor de toekomst. 
Een en ander gebeurt met inachtneming van het op 15 februari jl. aangenomen 
collegevoorstel (naar aanleiding van het Rekenkamerrapport Centrumplan Klaaswaal) onder 
punt 7 (“het college doet de raad bij belangrijke beslispunten in het project een voorstel tot 
besluitvorming”). 
Dit agendapunt is geen beslispunt. Aan de besprekingen kunnen alleen raadsleden en 
collegeleden deelnemen. 
 
De VOORZITTER geeft als eerste het woord aan de aanvragers van deze extra vergadering. 
 
 Mevrouw DE BOER voert als eerste het woord. Deze extra bijeenkomst heet 'Numansdorp 
Zuid, verleden, heden, toekomst'. Maar zij pleit ervoor vooral te kijken naar het HEDEN en de 
TOEKOMST. Het HEDEN ziet er anders uit dan verwacht. Zij heeft in de afgelopen weken 
ervaren dat er twee belangrijke punten zijn waarin alle fracties overeenkomen: ten eerste het 
uitvoeren van de taakstelling als raad en wat daarvoor nodig is aan informatie en 
betrokkenheid bij de besluitvorming. Dit heeft ook betrekking op het functioneren van de raad 
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in de toekomst. En ten tweede het raadsbreed markeren van het vervolg van Numansdorp 
Zuid.  
Waarbij het onontkoombaar is deze punten met elkaar overeen te komen en vast te leggen. 
De kost gaat voor de baat uit is een uitdrukking die zij de afgelopen weken vaak heeft mogen 
horen inzake financiën maar dit geldt ook hiervoor. Het is noodzakelijk te investeren in een 
korte bezinningspauze waarin de raad eist dat kaders en stedenbouwkundige uitgangspunten  
overeenkomen en getoetst worden. Dit zal zeker zijn vruchten afwerpen voor het vervolg. 
Betekent het bouwen van de 176 woningen in de Torensteepolder dat er geen woningen 
worden gebouwd op de inbreilocatie het Havenkwartier? Wordt door het kiezen van de 
Torensteepolder als locatie het opruimen van het terrein 't Hooft en Van Prooijen tot 
onbepaalde tijd uitgesteld?  
Wat is er gedaan met het advies van de heer Van den Brand om – wat betreft dit gefaseerde 
en omvangrijke plan – de stedenbouwkundige uitgangspunten te herzien, een eisenkader op 
te stellen en de financiële haalbaarheid opnieuw te toetsen?  

  
De heer OOSTVEEN vraagt of er met de VOF en/of de SOR een gesprek (of gesprekken) 
ambtelijk of bestuurlijk hebben plaatsgevonden om na te gaan of de locatie 't Hooft en Van 
Prooijen solitair ontwikkeld kan worden en zo ja hoe verliepen deze gesprekken. Heeft het 
college kennisgenomen van het bedrijfsplan van de SOR voor de ontwikkeling van de locatie.  
Realiseert het college zich dat met het buitenspel zetten van de SOR ook de uitvoering van 
genoemde 150 zorgwoningen op de tocht komt te staan. Hoe denkt het college hier 
compensatie voor te vinden.  
Vindt het college het verantwoord om de sanering van de locatie 't Hooft en Van Prooijen 
minstens negen jaar vooruit te schuiven, terwijl er nu een oplossing binnen handbereik ligt.  
Wat zijn de beweegredenen van het college om ook de veertig contingenten bedoeld voor de 
herstructurering van het Klaverblad/Havenkwartier of wel de Zomp terug te nemen.  
Hoe denkt het college dit uit te gaan leggen aan onze inwoners. Bij eerdere communicatie met 
onze inwoners (de brief van de ICC refereert hier ook aan) is steeds gesproken over een start 
in de Molenpolder met de inbreilocatie 't Hooft en Van Prooijen met zijn asbestproblematiek en 
realisatie van zelfstandige en niet-zelfstandige wooneenheden.  
Heeft het college zich gerealiseerd dat de SOR bij de ontwikkeling van de locatie 't Hooft en 
Van Prooijen wellicht ook een bijdrage kan leveren aan de herstructurering van de Zomp ca.  

 Realiseert het college zich hiervan de consequenties.  
Is het beschikbaar stellen van 176 contingenten aan Midstate voor de ontwikkeling van de  
Torensteepolder in de ogen ven het college definitief of is hier nog een escape mogelijk.  
Wat moet spreker zich voorstellen bij de opmerking van de voormalig burgemeester en 
stuurgroeplid dat indien Midstate even in de wacht wordt gezet claims te verwachten zijn. 
Is door het naar buiten brengen van de wens van het college om het volledig beschikbare 
contingent (en zelfs nog iets meer) in te brengen in de Torensteepolder de kans op een 
schadeclaim bij een terugname kleiner, gelijk dan wel groter geworden.  
Is een dergelijke schadeclaim te kwantificeren. Waar hebben we het over in het geval van 
uitstel van de ontwikkeling. 
Vindt het college het nog steeds verstandig om al een keuze te maken voordat 
overeenstemming met een ontwikkelaar is bereikt over de invulling van de locatie in typen 
woningen en verdeling koop/huur en prijzen alsmede de bijdragen in de ontwikkelingskosten 
en bovenwijkse voorzieningen. Wat is de reden voor deze in de ogen van het CDA veel te 
vroeg gemaakte keuze.  
Is het college nog steeds van mening dat bij dergelijke belangrijke besluiten met 
verstrekkende gevolgen het niet gehandeld heeft in strijd met de aanbevelingen in het rapport 
van de Rekenkamercommissie naar aanleiding van het Centrumplan Klaaswaal, die 
raadsbreed zijn overgenomen.  
Wat is de strekking van de opmerking in de brief van de ICC dat een ontsluiting aan de 
oostzijde geen optie is voor Numansgors. 
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Is het beschikbaar stellen van 176 contingenten aan Midstate voor de ontwikkeling van de  
Torensteepolder definitief of is hier nog een escape mogelijk.  

  
 De heer TUINDER noemt de naam van het agendapunt dat genoemd is in het verzoek deze 

extra raadsvergadering uit te schrijven: Numansdorp Zuid, verleden, heden en toekomst. 
Verleden, omdat de raad daar wel wat van weet, maar er toch vragen zijn die een antwoord 
behoeven. Heden omdat het hem absoluut een raadsel is hoe het college tot het huidige 
standpunt is kunnen komen en Toekomst omdat hij hoopt dat er met een gezamenlijke 
inspanning nog wat te redden is. Anders gezegd. Hij wil in de openbaarheid duidelijk krijgen 
wat de plannen zijn, wat de beweegredenen zijn voor de verandering van de oorspronkelijke 
plannen en vooral ook om duidelijk te maken hoe desastreus de gevolgen zijn van het beleid 
van het college. Deze vergadering is ook bedoeld om de besluitvorming transparant te maken 
en inzichtelijk voor de bevolking, die niet beter weet dan wat ze verteld is tijdens een 
bijeenkomst in de sporthal in 2010, namelijk dat er vergevorderde plannen waren voor 
seniorenwoningen, appartementen en recreatiewoningen met veel diep water.  
Spreker wil voorkomen dat er bij een toekomstig rekenkameronderzoek weer moet worden 
opgemerkt dat niet veel is vastgelegd. Het is handig om te weten wie wat wilden op welk 
moment en welke partij verantwoordelijkheid neemt voor de schuivende opvattingen.  
Het is zo dat in een gemeente waar normaal wordt bestuurd de gang van zaken als volgt is: 
het college debatteert over nut en noodzaak met de raad, die het college controleert. Er 
worden plannen uitgewerkt, met alternatieven en uiteindelijk nemen de gekozen raadsleden 
een besluit dat zij kunnen bijstellen als de voorwaarden en omstandigheden veranderen. Dit 
alles gebeurt zoveel mogelijk in de openbaarheid. Zo hoort het in een democratische bestel te 
gaan. Hoe anders is de besluitvorming in Cromstrijen. Hier is het helaas gewoon geworden  
dat het college besluiten neemt en dat de raad hierover, achteraf en in beslotenheid wordt 
geïnformeerd.  
Hij vraagt hem toe te staan in enkele grote stappen door de geschiedenis van het project 
Numansdorp Zuid te lopen. Op 1 november 2005 is door de raad "De Verdieping” vastgesteld. 
De naam zegt het al het was een verdieping en nadere uitwerking van de Ontwikkelingsvisie 
uit 1999. In dit stuk werd er met name ruimte geschapen voor woningbouw in de Molen- en 
Torensteepolder. Numansdorp moest weer aan het Hollandsch Diep komen te liggen. In de 
zomer van 2006 werd bij Kuiper Compagnons het Masterplan gepresenteerd, waarbij met enig 
sarcasme door de toenmalig waarnemend burgemeester werd opgemerkt dat de gemeente 
had gekozen voor een ontwikkeling in samenwerking met Midstate. Een wat vreemde 
opmerking omdat Midstate de grond en daardoor de macht in handen had. In 2008 is er een 
intentieovereenkomst getekend tussen gemeente en Midstate. Van 
gesprekken/onderhandelingen vóór die tijd is niets vastgelegd.  

 De heer Tuinder heeft de volgende vragen: 
Vraag 1: is dit juist en zo ja, zijn er vóór die tijd mondelinge afspraken met Midstate gemaakt?  
Zonder dat de gemeente zelf de haalbaarheid van het plan heeft laten berekenen is men 
doorgegaan met de ontwikkeling van een plan, waarbij het van begin af aan duidelijk is 
geweest dat de planologische basis onzeker was en mede afhankelijk van de komst van TNO, 
wat absoluut geen zekerheid was.  
Vraag 2: waarop baseert het college haar stelling dat er van Midstate claims zijn te 
verwachten bij het niet toekennen van al het beschikbare contingent ten behoeve van een 
ontwikkeling in de Torensteepolder. Ruim een jaar nadat de Rekenkamercommissie met 
aanbevelingen komt, naar aanleiding van de gang van zaken rond het Centrumplan 
Klaaswaal, doet het college voorstellen op dit punt aan de raad. Deze zijn 15 februari 2011 
aangenomen. 
Aanbeveling 7 luidt: "Het college doet de raad bij belangrijke beslispunten in het project een 
voorstel tot besluitvorming". Dit is nadrukkelijk totaal iets anders dan het op 15 maart 2011 
gestelde dat de raad erbij betrokken moet worden. Als het op 15 maart 2011 gepresenteerde 
besluit, het gehele contingent van 176 woningen ter beschikking te stellen aan Midstate ter 
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invulling in de Torensteepolder, geen belangrijk beslispunt in dit project is, dan begrijpt zijn 
fractie niet wat dan wel belangrijke beslispunten zouden kunnen zijn.  
 
Vraag 3: wat zijn de motieven van het college de uitgangspunten van de Rekenkamer terzijde  
te schuiven en op 15 maart 2011 de wethouder een onjuiste weergave van deze aanbeveling 
te laten uitspreken?  
Vraag 4: waarom heeft het college de raad voor een voldongen feit gesteld bij deze enorme 
verandering in het vigerende masterplan? Dit besluit heeft namelijk verstrekkende gevolgen 
voor Numansdorp want het betekent dat: 
- De locaties Klaverblad/Havenkwartier en 't Hooft en Van Prooijen zeker tot 2020 en 

hoogstwaarschijnlijk tot ver daarna, niet aangepakt kunnen worden en het college 
daarmee, zonder brede steun in de raad, tot ver over zijn graf regeert. De wethouder 
noemt een brede steun onontbeerlijk, maar spreker neemt aan dat zij begrijpt dat dit niet 
de manier is om die te verkrijgen.  

-  De gereserveerde veertig woningen voor het Havenkwartier zijn ineens totaal verdwenen. 
Op de vraag van de heer Oostveen hoe u tot het aantal van 176 woningen komt, is in het 
antwoord een belangrijk gedeelte van het raadsbesluit weggelaten. Nergens is iets over 
de verdeling van het contingent Numansdorp Zuid terug te vinden, zoals die op 
16 februari 2010 door de raad is vastgesteld. 

Vraag 5: waarom heeft wethouder Korbijn, in de beantwoording van 5 april 2011 van de 
vragen gesteld door de heer Oostveen, een essentieel deel verzwegen? 
Vraag 6: waarom zijn deze veertig woningen voor het Havenkwartier, broodnodig voor de 
herinrichting van het Klaverblad, zonder enige motivatie, aan Midstate gegeven?  

 Vraag 7: vindt het college dat men een raadsbesluit op deze wijze mag manipuleren?  
Bij het niet of gedeeltelijk invullen van de opgave van 176 woningen in de Torensteepolder 
kan contingent verloren gaan, zoals ook in de vorige planperiode is gebeurd. Er zal dan niet 
gebouwd worden voor de belangrijkste lokale doelgroepen starters en ouderen.  
Vraag 8: hoe denkt het college zekerheid te borgen dat Midstate daadwerkelijk op korte 
termijn 176 woningen, conform de gewenste differentiatie gaat realiseren?  
Vraag 9: kunt u garanderen dat niet eerst alle winstgevende koopwoningen op riante kavels 
worden gebouwd voordat ook maar gedacht wordt aan de woningen in de sociale sector voor 
starters en senioren?  
Het stedenbouwkundig eindbeeld van het project Numansdorp Zuid, 176 woningen in de 
Torensteepolder en verder niks, voldoet op geen enkele wijze aan de eerder door de raad 
vastgestelde uitgangspunten en doelstellingen. Je zou kunnen spreken van een Trabant in 
plaats van een Mercedes. Dit eindbeeld zou betekenen dat weer geen invulling wordt gegeven 
aan de recreatieve bestemming van de Molenpolder en dat Numansdorp niet dichter bij het 
water zal komen.  
Vraag 10: waarom wijkt het college zo sterk af van de door de raad vastgestelde 
uitgangspunten? Uitgangspunt e van bedoelde stedenbouwkundige uitgangspunten stelt dat 
realisatie van Numansdorp Zuid, bedoeld wordt het masterplan, in één geheel dient plaats te 
vinden en dat het een prioriteit is te beginnen bij de locatie 't Hooft en Van Prooijen. De 
uitgangspunten spreken in dit verband over "van groot belang”.  
Vraag 11: is het college van mening dat thans recht gedaan wordt aan dit uitgangspunt?  
Punt f van dezelfde uitgangspunten geeft aan dat Midstate tussen 300 tot 600 
recreatiewoningen kan bouwen. 600 kan worden vergeten, maar een aantal van 300 was toch 
zoiets als een ondergrens.  
Vraag 12: waar zijn deze 300 recreatiewoningen gebleven, die door Midstate altijd zijn 
voorgehouden? 
Vraag 13: is de toezegging van Midstate ten minste 300 recreatiewoningen te bouwen een 
lege huls gebleken?  
Vraag 14: waarom is het college zonder slag of stoot akkoord gegaan met het niet bouwen 
van deze recreatiewoningen?  
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Vraag 15: is het college van plan een schadeclaim bij Midstate neer te leggen in verband met 
het niet nakomen van deze toezeggingen?  
Spreker is buitengewoon verbaasd dat niet eerst de stedenbouwkundige uitgangspunten ter 
aanpassing aan de raad zijn aangeboden, waarna de stap naar het vermoorden van het 
masterplan eenvoudiger was geweest.  
Vraag 16: is het college bereid, conform de aanbevelingen van de heer Van den Brand, door 
een planeconoom en een stedenbouwkundige te laten kijken naar de kansen het totale plan 
na 2020 te realiseren.  
Helaas was hij niet in de gelegenheid de informatiebijeenkomst van 15 maart 2011 bij te 
wonen. Met grote belangstelling heeft hij daarom kennisgenomen van het uitgebreide verslag. 
Daarbij zijn hem een paar tegenstrijdigheden opgevallen. Hij citeert wethouder Korbijn twee 
keer.  
Het eerste citaat: ‘De onderhandelingen met de VOF en de SOR zijn stopgezet. De weg staat 
open om deze in een later stadium te heropenen".  
Even verder in die vergadering vraagt de vertegenwoordiger van D66 zich af of het zou 
kunnen lonen om nog een keer terug te gaan naar de onderhandelingstafel om zo de plannen 
vlot te trekken.  
De wethouder antwoordt dat zij van mening is dat dit geen begaanbare weg meer is, gelet op 
de voorgeschiedenis en het plotselinge en onwrikbare standpunt van de SOR.  
Vraag 17: wat is er gebeurd tijdens deze vergadering? Hoe verklaart de wethouder de 
genoemde tegenstrijdige verklaringen.  
De heer Oostveen heeft stilgestaan bij de gang van zaken rond de SOR, maar hij heeft daar 
toch nog een vraag over.  
Vraag 18: heeft de wethouder of het college, gezien het verlies van 300 TNO-woningen, niet 
gedacht aan het aantal extra contingent vrije woningen dat door de SOR kan worden 
gebouwd?  
Spreker ziet op pagina 3 van het verslag dat de heer Engelvaart stelt: "De 176 permanente 
woningen kunnen op verschillende manieren over het gebied worden verdeeld. Het is 
bijvoorbeeld niet nodig om de hele polder te bebouwen".  
Later vraagt de heer Tamerius of er maximaal 176 woningen worden gebouwd, verdeeld over 
de hele polder". 
Het antwoord van wethouder Korbijn is verrassend te noemen: "de gemeente steekt daarop in 
omdat de kwaliteit vooropstaat. Naar het water toe kunnen de kavels dan ruimer zijn dan 
dichter bij het dorp".  
Vraag 19: wie moeten we nu geloven, mevrouw Korbijn of de adviseur?  
Het besluit van het college om in de Torensteepolder 176 woningen te bouwen en daarmee 
de zo noodzakelijke vernieuwing in de kern van Numansdorp op de lange baan te schuiven, 
heeft de fractie van de PvdA met stomheid geslagen.  
Het druist ook in tegen talloze uitspraken van de coalitiepartijen. Zo heeft de VVD er terecht 
voor gepleit dat ervoor gewaakt moet worden dat de ontwikkelaar niet alleen de "krenten uit 
de pap” haalt en vervolgens zijn handen van het totale project aftrekt. D66 heeft zich altijd 
zeer kritisch opgesteld en verkondigd dat begonnen zou moeten worden met het saneren van 
de voormalige houthandel om daar seniorenappartementen te kunnen bouwen.  

 De dwangbuis van de coalitie is hier zeer schadelijk voor de inwoners van Cromstrijen.  
De verloedering van het bedrijfsterrein en de kop van de Havenstraat is al vele jaren een 
doorn in het oog van de bevolking. Het feit dat de loodsen van 't Hooft en Van Prooijen zijn 
afgedekt met asbesthoudende dakplaten baart veel inwoners grote zorgen. Een situatie die, 
als het aan het college ligt, ten minste tot 2020 voortduurt.  
Alle partijen hebben in hun verkiezingsprogramma’s gepleit voor het bouwen van woningen 
voor senioren en starters. De kans dat deze vóór 2020 in voldoende mate zullen worden 
gerealiseerd, lijkt met dit plan voorgoed verkeken.  
Vraag 20: hoe denkt het college, met dit plan, de scheefgroei in het woningbestand te 
bestrijden?  
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Alles overziend is de PvdA-fractie van mening dat er van alle ambitieuze plannen alleen winst 
voor de ontwikkelaar is overgebleven en onze gemeenschap daarvoor het gelag betaalt.  
Er rest ons maar één ding om de zaak ten goede te keren en dat is het advies van de heer 
Van den Brand opvolgen en geen verdere stappen te ondernemen voordat in een quickscan 
de stedenbouwkundige uitgangspunten tegen het licht zijn gehouden, waarna die aangepast 
moeten worden aan de gewijzigde planologische en economische omstandigheden. Gezien 
het verleden van dit project lijkt het noodzakelijk dat de raad betrokken wordt bij de opdracht 
voor deze quickscan.  
Het lijkt vanzelfsprekend dat de gemeente nu eindelijk eens zelf gaan berekenen wat 
economisch haalbaar is in Numansdorp Zuid en wat als luchtfietserij moet worden betiteld.  
In eerste termijn beperkt spreker zich tot deze twintig vragen beperken. Verdere vragen 
komen wellicht in de tweede termijn.  
 
De heer HEIJ vraagt om een schorsing. 
 
[Schorsing] 
 
De heer POLDERDIJK wil een statement maken namens de coalitiepartijen. Hij schetst de 
historie van Numansdorp Zuid. De gemeenteraad heeft in 1999 een ontwikkelingsvisie 
ontwikkeld. In 2005 werd het besluit genomen Cromstrijen dichter bij het water te brengen. In 
2007 was er een nadere uitwerking van de ontwikkelingsvisie door Midstate en Kuiper 
Compagnons. De gemeenteraad heeft voor het masterplan Numansdorp Zuid een werkkrediet 
van € 56.500,00 beschikbaar gesteld. In 2008 is met Midstate een intentieovereenkomst 
gesloten die liep tot oktober 2008 met het doel tot een programma van eisen te komen. De 
gemeente ging in overleg met de rijksoverheid om de toekomstige aantallen woningen te 
bepalen. Al met al een zeer tijdrovend traject. In mei 2010 heeft de raad de 
stedenbouwkundige uitgangspunten voor een integrale ontwikkeling vatgesteld. De locatie 
Van Prooijen zou de eerste voorkeur hebben. In juni 2010 werd nog ingezet op 300 TNO-
woningen, maar begin 2011 werd duidelijk dat de bouw van deze woningen niet doorging, zo 
vernam de portefeuillehouder van de provincie. Het college is van mening dat de Molenpolder 
niet verder in ontwikkeling kan worden genomen. In de vergadering van 15 maart 2011 heeft 
het college dit aan de gemeenteraad gemeld. De heer Tuinder was daar niet aanwezig. Nu 
wordt alleen nog gesproken met Midstate. Na het wegvallen van 300 TNO-woningen worden 
plannen ontwikkeld voor de bouw van 176 woningen in de Torensteepolder. Wat betreft de 
ontsluiting van het gebied is Midstate een betrouwbare partner gebleken. Afspraak is 
afspraak. Andere partijen trekken eenzijdig hun toezeggingen in. Midstate heeft nu een 
Masterplan Numansdorp Zuid opgesteld. De uitleg in de vergadering van 15 maart 2011 was 
duidelijk. Dit is een breed gedragen wens in de gemeenteraad en in de samenleving. De 
coalitiepartijen zijn het eens met de gevolgde strategie door het college. Spreker is het niet 
eens met in standpunten van de oppositie. Het is hem volstrekt onduidelijk wat zij nu precies 
willen. 
 
Wethouder KORBIJN schetst eerst de positie van de gemeente Cromstrijen. Gekozen is voor 
een besloten bijeenkomst op 15 maart 2011. De onderwerpen die aan de orde kwamen 
konden niet in de openbaarheid worden besproken. De gemeente Cromstrijen is een 
onderhandelingstraject ingegaan en met het in openbaarheid bespreken zouden zowel de 
gemeente als burgers hiervan schade kunnen ondervinden. Zij geeft thans de feiten weer 
waarvan niemand schade kan ondervinden. 
Vanaf 2005 is serieus gekeken om invulling te geven aan een eerder vastgestelde 
ontwikkelingsvisie. De firma Midstate diende zich aan. In overleg met de gemeente 
Cromstrijen is een intentieovereenkomst gesloten. Vervolgens is tussen 2006 en 2010 een 
heel traject doorlopen. Spreekster heeft in 2010 dit dossier van een voorganger overgenomen. 
Zij benadrukt dat zij overtuigd is van de kwaliteit van deze plannen. Om het project te 
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realiseren was het noodzakelijk bebouwingscontouren vast te stellen. Dit was een tijdrovend 
traject, vandaar een forse vertraging. Er was lang onduidelijkheid over het realiseren van de 
zogenoemde 300 TNO-woningen.  
Op 2 februari 2011 kwam van de provincie het bericht dat de bouw van deze woningen niet 
door kon gaan. Hierover zijn in de media berichten verschenen. De suggestie van een 
journalist dat dit al in 2009 bekend was werpt spreekster verre van zich. Het verkrijgen van 
duidelijkheid over ouderenhuisvesting is belangrijk. De SOR heeft zonder overleg met de 
gemeente gronden aangekocht. In 2010 en 2011 is nog steeds geen toestemming om 
contingenten te bouwen. Diverse keren is er overleg gevoerd met de provincie, maar de 
provincie wilde geen duidelijkheid geven aan Cromstrijen en die duidelijkheid is er nog steeds 
niet. Dit college doet niet aan luchtfietserij, laat dit vooral duidelijk zijn. 
Spreekster snijdt een volgend punt aan en dat zijn de gevoerde onderhandelingen waarover 
de raad in een extra besloten bijeenkomst op 15 maart 2011 is bijgepraat. Zonder in details te 
kunnen treden zijn inmiddels de onderhandelingen stopgezet. Er is een brief van de VOF en 
de SOR, gericht aan het college, in dit stadium kan zij er niet meer over zeggen. Er ligt nog 
wel een brief van de SOR aan de gemeenteraad, de gemeenteraad kan een mening geven 
over deze brief. 
1. SOR suggereert als eerste locatie de Molenpolder te ontwikkelen. Een eerder besluit ging 
nog uit van een totale ontwikkeling. Naar de opvatting van de raad is een solitaire ontwikkeling 
ongewenst. 
2. SOR gaat uit van een afscheid van de voorkeursvariant, maar geen afscheid van het 
masterplan. 
3. Suggestie dat de coördinatie van Numansdorp Zuid aan de marktpartijen wordt overgelaten 
is volstrekt onjuist. 
Tot slot geeft spreekster een reactie op een brief van de ICC. Het is sympathiek dat die 
meedenkt, maar er moet wel van de feiten worden uitgegaan. Alleen starten op de locatie van 
de voormalige houthandel gaat voorbij aan eerdere afspraken met Midstate. Het ontsluiten 
van de Molenpolder is niet zo simpel als wordt gesuggereerd. 
Een solitaire ontwikkeling is niet zonder meer mogelijk. Spreker schetst het verdere traject. In 
de commissievergadering van mei a.s. wordt de gemeenteraad om advies gevraagd. In de 
raadsvergadering van november/december a.s. komen de definitieve voorstellen. Het college 
heeft een sterke voorkeur met de raad in discussie te gaan als er concrete voorstellen zijn. 
Het college houdt vast aan de uitgangspunten uit het onderzoek van de 
Rekenkamercommissie. Zoals is toegezegd in de besloten bijeenkomst op 15 maart 2011 
informeert het college de raad. 
Wethouder Korbijn beantwoordt vragen. 
Op de vraag van mevrouw De Boer over de locatie ’t Hooft en Van Prooijen antwoordt zij dat 
daar nu niet gebouwd wordt. 
Zij gaat nader in op de vragen van de heer Oostveen. De brief van de SOR zal binnen enkele 
weken beantwoord worden. Zij voegt hier aan toe dat geen kennis is genomen van het 
bedrijfsplan van de SOR. Het bouwen van contingenten woningen is niet voorbehouden aan 
de SOR. Het college maakt een afweging om de veertig contingenten voor de herstructurering 
van het Klaverblad/Havenkwartier of wel de Zomp terug te nemen. Het college denkt dit goed 
te kunnen uitleggen aan de bewoners van Cromstrijen. 
 
Wethouder FLIERINGA gaat nader in op de vraag van de heer Oostveen over de brief van de 
ICC. De ICC trekt een conclusie over de ontsluiting aan de oostzijde van het gebied. Die 
vraag is uitgebreid beantwoord in een bijeenkomst over het verkeersonderzoek. 
 
Tweede termijn 
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De heer PAANS constateert dat 40% van de vragen van de CDA-fractie zijn beantwoord. Hij 
vraagt wanneer alle vragen worden beantwoord. De wethouder maakt nu zelf een keuze 
welke vragen zij beantwoordt. 
 
Wethouder KORBIJN merkt op dat heel veel vragen in de inleiding zijn beantwoord. Zij vraagt 
de heer Paans aan te geven welke vragen nog niet zijn beantwoord. 
De heer PAANS vraagt om een schorsing. 
 
[Schorsing] 
 
Wethouder KORBIJN beantwoordt de volgende vragen van het CDA. 
Vraag: Is het beschikbaar stellen van 176 contingenten voor de ontwikkeling van de 
Torensteepolder in de ogen van het college definitief of is hier nog een escape mogelijk. 
Antwoord: Wat het college betreft wel, de uitleg is in de vergadering van 15 maart 2011 
gegeven. 
Vraag: Wat moet ik mij voorstellen bij de opmerking van de voormalig burgemeester en 
stuurgroeplid dat indien Midstate even in de wacht wordt gezet claims te verwachten zijn. 
Antwoord: Met Midstate wordt overleg gevoerd, we bevinden ons in de precontractuele fase. 
Vraag: Is het naar buiten brengen van de wens van het college om het volledig beschikbare 
contingent (en zelfs nog iets meer) in te brengen in de Torensteepolder de kans op een 
schadeclaim bij een terugname kleiner, gelijk dan wel groter geworden.  
Antwoord: Zie het programma van eisen. 
Vraag: Is een dergelijke schadeclaim te kwantificeren. Waar hebben we het over in het geval 
vat uitstel van de ontwikkeling. 
Antwoord: Over minder of meer kan in dit stadium geen uitspraken worden gedaan. 
Vraag: Vindt het college het nog steeds verstandig om al een keuze te maken voordat 
overeenstemming met een ontwikkelaar is bereikt over de invulling van de locatie in typen 
woningen en verdeling koop/huur en prijzen alsmede de bijdragen in de ontwikkelingskosten 
en bovenwijkse voorzieningen.  
Antwoord: Zie het programma van eisen. 
Vraag: Waarom zijn de 40 woningen van het Havenkwartier nu toebedeeld aan Midstate? 
Antwoord: Het college gaf hiervoor al eerder in deze vergadering haar motivatie. De 176 
woningen zijn nu nodig voor deze ontwikkeling. 
Alle vragen die nu nog open staan zullen schriftelijk worden beantwoord. Aanvullende vragen 
kunnen schriftelijk worden gesteld.  
 
De heer OOSTVEEN komt terug op het antwoord van wethouder Korbijn op zijn eerste vraag 
over 176 contingenten. Wat is de onderhandelingspositie van de gemeente om kwaliteit te 
garanderen. Dit aspect zou in de onderhandelingen wel eens spaak kunnen lopen. 
 
Wethouder KORBIJN zegt dat het beeld van de heer Oostveen niet haar beeld is. De 
gemeente kan wel degelijk eisen stellen aan het plan. 
 
De VOORZITTER constateert dat als vragen zijn blijven liggen hierop wordt teruggekomen. 
 
De heer TUINDER vraagt om een schorsing. 
 
[Schorsing] 
 
Mevrouw DE BOER zegt dat het voor de coalitie blijkbaar genoeg is dat de raad op 15 maart 
2011 geïnformeerd is. Het is niet juist de kaders achteraf vast te stellen. 
Het is het overwegen waard om gezien de nieuwe situatie van vergrijzing en krimp opnieuw 
de kaders en stedenbouwkundige uitgangspunten vast te stellen en een programma van eisen 
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op te stellen alvorens door te gaan met een aangepast plan Numansdorp Zuid, de raad hierbij 
te betrekken en de onderhandelingen met Midstate in deze periode op te schorten. Dit zal in 
twee maanden rond kunnen zijn en dit is essentieel om als raad een gezamenlijke taakstelling 
uit te voeren. De gezamenlijkheid is immers dat iedereen deze woningen wil realiseren.  
Uit bewonersbelang is de 176 woningen bouwen op 't Hooft en Van Prooijen beter omdat 
onder andere: 
• het opruimen van deze locatie per jaar steeds duurder uit zal vallen; 
• de ontsluiting beter te realiseren is; 
• de locatie beter aansluit op het dorp. 
Gezien de discussie stelt zij voor de afspraken aangaande de randvoorwaarden (zoals het 
tijdig informeren en afstemmen wat belangrijke besluiten zijn) voor het uitvoeren van de taak 
gesteld aan de raad te ijken en de momenten aan te gegeven waarop de raad geconsulteerd 
wordt over het plan Numansdorp Zuid.  
Zij dient de volgende motie in conform artikel 34 van het Reglement van Orde voor de 
vergaderingen en andere werkzaamheden van de raad van de gemeente Cromstrijen.  

 
"De raad van de gemeente Cromstrijen, in vergadering bijeen op 18 april 2011; 

  
overwegende dat:  
- het goed is het verleden af te sluiten en afspraken te maken over de toekomst omdat er 

een nieuwe situatie en een nieuwe werkelijkheid is ontstaan wat betreft het plan 
Numansdorp Zuid. De nieuwe situatie is dat er nog maar 176 woningen te realiseren zijn 
tot 2020. De nieuwe werkelijkheid is een krimpende bevolking, demografisch is er sprake 
van vergrijzing en de economie is in crisis;  

- de genoemde plotselinge haast die geboden is om te starten met bouwen vanwege de 
opgelopen vertraging ons niet ontslaat van de verplichting dit weloverwogen te doen; 

- de projectadviseur Van den Brand in zijn rapport noemt dat het gezien:  
- de nieuwe Wet ruimtelijke ordening (maximaal tien jaar vooruitkijken) en  
- de economische crisis;  

 
noodzakelijk is: 
- de zes stedenbouwkundige uitgangspunten aan te passen en  
- de economische haalbaarheid opnieuw te toetsen (opstellen risicoparagraaf);  
- het gefaseerd uitvoeren van het oorspronkelijke plan zoals voorgesteld door het college 

nog niet wil zeggen dat de uitgangspunten daarmee zijn herbezien, er nog steeds geen 
eisenkader is;  

- in het Rekenkamerrapport Centrumplan Klaaswaal punt 7 werd genoemd dat de raad bij 
belangrijke beslispunten een voorstel van het college tegemoet kon zien, ook daarna is 
herhaaldelijk door het college de toezegging gedaan de raad eerder te informeren en 
betrekken. Een belangrijk actueel punt is de locatie van de te bouwen woningen;  

- bovengenoemde punten herbezinning noodzakelijk maken. Blijven vasthouden aan eerder 
genomen besluiten is geen goed bestuur en brengt verdeeldheid in de raad; 

 
verzoekt het college:  
- opnieuw de kaders en stedenbouwkundige uitgangspunten vast te stellen en een 

programma van eisen op te stellen alvorens door te gaan met een aangepast plan 
Numansdorp Zuid, de raad hierbij te betrekken en de onderhandelingen met Midstate in 
deze periode op te schorten; 

- afspraken aangaande de randvoorwaarden (zoals het tijdigheid van informeren en 
afstemmen wat belangrijke besluiten zijn) voor het uitvoeren van de taak gesteld aan de 
raad te ijken en de momenten aan te gegeven waarop de raad geconsulteerd wordt over 
het plan Numansdorp Zuid.  
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en gaat over tot de orde van de dag". 
 

De heer HEIJ vraagt om een reactie van het college op deze motie. 
 
De VOORZITTER wil eerst de motie behandelen en dan in stemming brengen. 
 
De heer HEIJ dient een voorstel van orde in om de motie aan het eind van de tweede termijn 
in stemming te brengen. Dit heeft de instemming van de gemeenteraad. 
 
De heer TUINDER reageert op het betoog van de heer Polderdijk en wil een misverstand 
wegwerken. De fractie van de PvdA wil niet solitair ontwikkelen op de locatie ’t Hooft en Van 
Prooijen, maar daar wel beginnen. Op 2 februari 2011 is de raad geïnformeerd dat 300 
woningen niet gebouwd worden, maar een motivatie is nooit gegeven. Een ontsluiting voor 
300 woningen is simpel te regelen. De reactie van de SOR dat de toezegging wordt 
ingetrokken kan spreker billijken. De SOR heeft immers een plan. 
 
De heer POLDERDIJK herinnert de heer Tuinder er aan dat de raad heeft afgesproken op de 
manier te werken zoals het college schetst. 
 
De heer HEIJ zegt dat de SOR ontwikkelaar is, er is geïnvesteerd en betaald als een private 
persoon. 
 
De heer TUINDER verwijst naar aanbeveling 7 uit zijn betoog. Het is nuttig daar nog een keer 
naar te kijken. Als er een plan is voor 1200 woningen en het aantal wordt teruggebracht naar 
176 woningen dan had dat op een andere manier aan de gemeenteraad moeten worden 
voorgelegd. 
 
De heer POLDERDIJK zegt dat overleg met Midstate wordt gevoerd. De SOR is geen partij 
geweest en de SOR is inmiddels opgenomen in de VOF. 
 
De heer TUINDER zegt dat de wethouder geen afscheid van het masterplan neemt. De raad 
heeft beslist vijftig woningen voor de Torensteepolder en veertig woningen voor het 
Havenkwartier. 
Waar zijn de 300 recreatiewoningen gebleven? Er rest de gemeente één ding om de zaak ten 
goede te keren en dat is het advies van de heer Van den Brand op te volgen. 
 
De heer HEIJ merkt op dat de 300 recreatiewoningen onderwerp van discussie zijn geweest in 
de informatiebijeenkomst op 15 maart 2011 en daar is toen een duidelijk antwoord op 
gekomen. 
 
De heer TUINDER zegt dat het een besloten informatiebijeenkomst was. De verdeling van het 
contingent bij raadsbesluit van 16 februari 2010 is zonder raadsbesluit geschrapt. De besloten 
vergadering van 15 maart 2011 was een besloten informatiebijeenkomst. Vervelend dat 
daarna naar de pers is gelekt. 
 
De heer PAANS wacht het antwoord van het college af en heeft een motie in de steigers 
staan. 
 
De heer POLDERDIJK constateert dat er onduidelijkheid is over het contingent woningen. Na 
de besloten vergadering van 15 maart 2011 is een vervelende situatie ontstaan. Als er eerder 
een goed voorstel was gekomen was al dit gekrakeel niet nodig geweest. Wat hem betreft is 
de ingediende motie door mevrouw De Boer overbodig. Hij wil gaarne van de heer Oostveen 
horen hoe het nu precies zit met het contingent woningen. 
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De heer OOSTVEEN verwijst naar brieven aan de raad van de SOR over een contingent van 
150 woningen. Hij begrijpt niet dat zo’n simpele handeling om tot waarheidsvinding te komen 
zo moeilijk is. Nu worden 150 woningen in het water gegooid. De wethouder kan nu wel 
zeggen dat er een onomkeerbaar besluit is, maar daar heeft hij zijn twijfels over. 
 
De heer HEIJ zegt dat de heer Oostveen hoog opgeeft van de SOR maar diezelfde SOR geeft 
heel veel onduidelijkheid. Hij heeft zijn oprechte twijfels. 
 
De heer POLDERDIJK vraagt wie hij nu moet geloven. 
 
De heer OOSTVEEN verwijst naar de brief. 
 
De heer POLDERDIJK vraagt of de wethouder bekend is met de brief. 
 
De heer OOSTVEEN zegt dat dat zijn rol niet is. 
 
Wethouder KORBIJN heeft behoefte om een misverstand weg te nemen. De gemeenteraad 
beslist. Voorstellen komen naar de gemeenteraad toe. Faseringsvoorstel is daar een 
onderdeel van. 
 
De heer OOSTVEEN heeft goed geluisterd naar het antwoord op zijn vraag of een contingent 
van 176 woningen was terug te draaien. Het antwoord was duidelijk dat het niet meer is terug 
te draaien. 
 
Wethouder KORBIJN corrigeert dat. 
 
De heer POLDERDIJK vraagt of er nu contingent is voor de locatie ’t Hooft en Van Prooijen. 
 
Wethouder KORBIJN zegt dat er geen duidelijkheid is. Zij voegt hier aan toe dat de 
woningbouwopdracht is vastgesteld na een evaluatie van een jaar. 
 
De heer STOKMAN schetst zijn ervaringen met de projectontwikkelaar.  
 
De VOORZITTER constateert dat dit deel van Numansdorp Zuid is verziekt door commerciële 
partijen. 
 
De heer HEIJ constateert dat de integrale ontwikkeling van de Molenpolder een hachelijke 
zaak is. De contingentdiscussie is op drijfzand gebouwd. De ontsluiting is van wezenlijk 
belang. Partijen hebben er nu eenmaal anders in gezeten. De conclusie van de coalitie is dat 
zij de ingezette marsroute onderstrepen. 
 
De heer PAANS vraagt om een schorsing. 
 
[Schorsing] 
 
De VOORZITTER constateert dat de tweede termijn is afgerond. Hij vraag de heer Paans zijn 
motie in te dienen. 
 
De heer PAANS dient mede namens de heer Tuinder en mevrouw De Boer een motie van 
diepe treurnis conform artikel 34 van het Reglement van Orde voor de vergaderingen en 
andere werkzaamheden van de raad van de gemeente Cromstrijen. 
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"De raad van de gemeente Cromstrijen, in vergadering bijeen op 18 april 2011; 

  
constaterende dat: 
- de raad onvoldoende in staat is gesteld op het juiste moment de besluiten te toetsen die 

door het college van B&W zijn genomen en naar derden zijn gecommuniceerd inzake het 
‘project Numansdorp Zuid’; terwijl wel door het college van B&W om een kredietaanvraag 
werd gevraagd om het traject ‘Numansdorp Zuid te vervolgen; 

- het communicatietraject naar de betrokken partijen (de ontwikkelaars) op onzorgvuldige 
wijze heeft plaatsgevonden; 

- het voorliggende resultaat tot stand is gekomen op een ondoorzichtige basis (een 
verlopen intentieovereenkomst, achterhaalde stedenbouwkundige uitgangspunten, 
ontbrekende risicoanalyses, onduidelijke en onvolledige informatie op grond van welke 
feiten gunning aan Midstate heeft plaatsgevonden, waarbij andere partners zijn 
uitgesloten); 

- de betreffende wethouder herhaaldelijk in het openbaar over ‘claims’ door ontwikkelaars 
heeft gesproken, zonder dat exact duidelijk werd, op grond waarvan deze uitspraken 
werden gedaan; als gevolg hiervan voeding gevend aan de twijfel of er een gezonde 
juridische basis is, op grond waarvan besluitvorming en gunning hebben plaatsgevonden; 

- het in de publiciteit brengen van informatie uit een vertrouwelijke bijeenkomst van de raad 
over de besluitvorming aangaande gunning aan een van de partijen (Midstate) en het 
afwijzen van de overige partijen; terwijl de raad verplicht werd, hier het zwijgen toe te 
doen; 

 
is van mening dat: 
- het projectmanagement van het ‘project Numansdorp Zuid’ ernstige tekortkomingen heeft 

vertoond en vertoont; 
- het vertrouwen in de gemeente als gesprekspartner aanzienlijk is geschaad; 
- met name de verantwoordelijk wethouder RBZ/de portefeuillehouder in belangrijke mate 

tekort is geschoten bij het uitvoeren van haar taak, zowel inhoudelijk als qua 
communicatie; 

 
en gaat over tot de orde van de dag." 

 
De VOORZITTER constateert dat er twee moties zijn ingediend. Hij stelt de leden van de 
gemeenteraad en het college in de gelegenheid te reageren op de motie van mevrouw 
De Boer, waarna deze in stemming wordt gebracht. 
 
De heer HEIJ ondersteunt het standpunt van het college en steunt de motie niet. 
 
De heer TAMERIUS ondersteunt eveneens de ingeslagen weg van het college en steunt de 
motie niet. 
 
De heer STOKMAN is van mening dat de motie te vroeg komt en steunt de motie niet. 
 
Wethouder KORBIJN zegt dat het college van mening is dat het beleid voldoet aan criteria en 
kaders. Het college steunt de motie niet. 
 
De VOORZITTER brengt de motie in stemming.  
 
De heer STEHOUWER begint met de stemming. 
De heren Benz, Boelhouwers, Heij, Oudeman, Polderdijk, Stokman en Tamerius 
ondersteunen de motie niet. 
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Mevrouw De Boer en de heren Oostveen, Paans, Penning, Stehouwer en Tuinder stemmen in 
met de motie. 
 
De VOORZITTER concludeert dat de motie met 7 stemmen tegen en 6 stemmen voor wordt 
verworpen. 
 
De VOORZITTER stelt de leden van de gemeenteraad en het college in de gelegenheid te 
reageren op de motie van de fracties van CDA, PvdA en GroenLinks, waarna deze in 
stemming wordt gebracht. 
 
De heer TAMERIUS vindt het van diepe treurnis getuigen dat deze motie wordt ingediend. De 
portefeuillehouder kan niet veel meer doen. Niets dan lof daarvoor. Het is wel eens anders 
geweest. Jammer dat het op deze manier wordt ingediend. 
 
De heer HEIJ zegt dat het diepe treurnis is dat iemand lekt uit een besloten vergadering. 
 
De heer STOKMAN kan er heel veel over zeggen maar degenen die jaren de verantwoording 
hadden over dat dossier hebben hun werk niet goed gedaan. 
 
Wethouder FLIERINGA hecht eraan als voorzitter van het college te reageren. Het college 
herkent niets in deze motie. Het collectieve gevoel van het college is met treurnis de motie te 
lezen. 
 
 De VOORZITTER brengt de motie in stemming.  
 
De heer STEHOUWER begint met de stemming. 
De heren Benz, Boelhouwers, Heij, Oudeman, Polderdijk, Stokman en Tamerius 
ondersteunen de motie niet. 
Mevrouw De Boer en de heren Oostveen, Paans, Penning, Stehouwer en Tuinder stemmen in 
met de motie. 
 
De VOORZITTER concludeert dat de motie met 7 stemmen tegen en 6 stemmen voor wordt 
verworpen. 
 
De heer POLDERDIJK wenst gebruik te maken van een derde termijn. Hij constateert dat de 
oppositie van mening is dat de stekker eruit kan. Wat wil men dan? Hoe gaan we dan verder? 
 
De heer PAANS zegt dat de coalitie iedere keer weer een oud bandje af draait. Het CDA wil 
bouwen aan de zuidrand van Numansdorp. Belangrijk is dat de raad vanaf het begin over alle 
informatie kan beschikken. Essentieel is de raad aan de voorzijde van het proces mee te 
nemen. Een breed draagvlak is er niet gelet op de stemming van beide moties. 
 
De heer TUINDER wil niet de stekker eruit halen. De gekozen weg is de verkeerde, maar de 
coalitiepartijen denken daar blijkbaar anders over. 
 
Mevrouw DE BOER heeft een duidelijke handreiking gedaan om raadsbreed pas op de plaats 
te maken en niet iedere keer de discussie te herhalen. Helaas is haar motie niet aangenomen. 

 
3. Sluiting 

De VOORZITTER bedankt alle aanwezigen voor hun inbreng en ook de belangstellenden op 
de publieke tribune. Hij sluit de vergadering om 22.50 uur. 
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Vastgesteld in de openbare vergadering van 10 mei 2011, 
 
griffier,     voorzitter, 
     
Tj. Teijema    J. Oudeman 
 
 


