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1. Opening 
De voorzitter opent de vergadering en heet de aanwezigen welkom.  
 
2. Mededelingen 
De voorzitter deelt mede dat vanaf heden gebruik wordt gemaakt van webcast ing. Dat 
betekent dat de vergadering niet al leen hier live in de zaal te volgen is, maar ook thuis 
achter de computer.  
Afgesproken is dat ambtelijke ondersteuning een wat prominentere rol zal kri jgen in de 
raadscommissie, met name voor de technische vragen. In verband met de digitale ver-
slaglegging betekent dat dat de wethouder zo nu en dan van plaats moet wisselen met 
de ambtelijke ondersteuner, want anders kan het beeld dat niet aan.  
 
De voorzitter deel voorts mede dat het raadsbericht inzake de website, dat de raad is 
toegezegd, aanstaande dinsdag in het college wordt behandeld en vastgesteld en 
daarna de raad wordt toegezonden. De voorzitter stelt voor om het raadsbericht wel 
mee te nemen in de l ijst met toegezonden stukken voor de raadsvergadering van maart ,  
dan is agenderen voor bespreking in de raadscommissie mogeli jk. 
 
De informat ie-uitwisseling die de laatste ti jd gangbaar is geworden in de raadscom-
missievergaderingen, waar het col lege zegt er nog schriftel ijk bi j u op terug te komen. 
Over het algemeen kr ijgt u dan redeli jk vlot een schriftel ijk antwoord. Die antwoorden 
verdwijnen in het niks. De raad ontvangt daar mai lt jes over, maar in de verslaglegging 
verdwijnt die informat ie. Dat is niet de bedoeling, daarom bereikt de schrifteli jke be-
antwoording de raad voortaan eerst digitaal en vervolgens middels een raadsbericht. 
Dan kan de informatie gearchiveerd en op de website geplaatst worden en maakt deze 
formeel deel uit van de besluitvorming. 
 
De heer Berends, namens de ChristenUnie, zegt dat bi j de laatste raadsvergadering 
werd medegedeeld dat de toegezonden informatie onderdeel uitmaakt van de beraad-
slaging, deze is echter niet gepubliceerd. Het publiek weet daar niet van en dat is in 
het nieuwe systeem ook niet zo, want dat is pas achteraf.  
 
De voorzitter beaamt dat. Er wordt straks niet meer genotuleerd en alles wat in deze 
zaal gebeurt komt dan op de videobeelden. Informat ie die buiten deze zaal wordt ge-
wisseld is dan verdwenen. Dat geldt ook voor informatie uit de vorige raadscommissie. 
De voorzitter stelt voor de informatie van de cyclus van februari te bundelen en in een 
raadsbericht samen te voegen. 
 
De heer Valkema, namens het CDA, merkt op dat de voorzitter aangeeft dat de verga-
deringen op enig moment niet meer genotuleerd worden. De afspraak is toch dat er tot 
aan de zomervakantie tevens wordt genotuleerd? De voorzitter bevestig dat. 
 
3. Vaststell ing agenda 
De voorzitter zegt dat vanuit het college is verzocht agendapunt 6 en 7 om te wisse-
len, omdat het logischer is om eerst over de ontbinding van het koopcontract te spre-
ken en aansluitend over de herhuisvesting van het Zernike College. Kan de raad 
daarmee instemmen? 
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De heer Valkema, namens het CDA, ziet de logica van het omdraaien niet en wenst de 
agenda gewoon te handhaven. Bovendien zit de publieke tr ibune helemaal vol voor het 
onderwerp Zernike.  
 
De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld. 
 
4. Notulen raadscommissievergadering van 8 februari 2011 
Tekstueel: 
Pagina 8, 1e zin. het college wijzigen in: “De ambteli jke projectgroep”  
Pagina 16, 4e z in. Minimaal twee andere woningbouwcorporat ies wijzigen in: “minimaal 
één andere woningbouwcorporatie” 
Pagina 18, 7e z in. Complex Jagers wijzigen in: “Jagershof” 
 
Mevrouw Van Duinen, namens GroenLinks, merkt op naar aanleiding van de zinsnede 
onderaan pagina 12 op, dat zi j heeft gevraagd zorg te dragen voor een heldere publ i-
catie in het ‘Harener Weekblad’ over de Verordening, die ook begri jpel i jk is voor de 
burger. Dat heeft de burgemeester toegezegd.  
De notulen worden met in acht name van bovengenoemde aanpassingen vastgesteld.  
 
Naar aanleiding van: 
Mevrouw Van Duinen, namens GroenLinks, leest, ondanks de toezegging van de bur-
gemeester inzake heldere publicatie, in het ‘Harener Weekblad’: “Een nieuwe Verorde-
ning is vastgesteld, een enkele wijziging heeft plaatsgevonden. De oude Verordening 
is hierbij ingetrokken er zi jn wat nieuwe regels.”  
Mevrouw Van Duinen vraagt zich af wat de burger hieruit op moet maken. Dit is niet 
helder. Is de burgemeester het hiermee eens en is dit de toekomst voor Haren? 
 
Burgemeester Boumans, namens het col lege,  is eens met mevrouw Van Duinen dat 
dit niet helder is en zegt toe dat dat alsnog gebeurt op de manier waarop is toegezegd.  
 
5. Presentat ie investeringsplannen Meerschap 
Wethouder Sieling , namens het col lege, legt uit dat de aanwezigheid van de heer Ha-
verdings, secretar is van het Meerschap, voortvloeit uit het besluit van de raden van 
Haren en Tynaarlo, om fors te investeren in het Meerschapsgebied. Inmiddels zit men 
ver in het uitvoeringstraject en daarom geeft de heer Haverdings een presentat ie over 
de stand van zaken. 
 
De heer Haverdings, secretaris van het Meerschap, is, samen met de opzichter, in 
2002 benoemd. Desti jds werd door hun voorgangers gekscherend gezegd dat zi j zich 
tot het pensioen wel zouden redden, want het gebied was af. Na een jaar kwam het 
bestuur erachter dat het gebied af was, maar wel op een andere manier. Het gebied 
werd in de jaren zest ig als buitenstedelijk gebied aangelegd en is, inmiddels omsloten 
door bebouwing, tot binnenstedeli jk gebied verworden. De gemeente Groningen zegt in 
haar duurzaamheidnota, ‘Groene Peper” geldend tot 2020, eigenlijk over hun bestem-
mingsplannen heen, dat er nog drie stadsparken zi jn. Kardinge, bi j het Gasuniegebouw 
en als derde het Paterswoldsemeergebied. Voor de Groningers is het Paterswoldse-
meergebied inmiddels een stadsvijver. Dertig, veert ig jaar geleden aangelegd is er 
sindsdien weinig aan de infrastructuur gedaan. Onder andere l igt er een aantal par-
keerplaatsen op veengrond. Dat betekent bi j een regenbui dat geparkeerde auto’s daar 
met tractoren uitgetrokken moeten worden. Besloten is om de krachten te bundelen. 
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Dit leidde ertoe dat gezamenli jk een subsidietraject is ingegaan, waarbij Europees 
geld is opgehaald, de EFRO subsidie. Met name subsidie gericht op de economische 
structuur. Dit heeft er uiteindeli jk toe geleid dat er nu dr ie regisseurs zi jn in het Meer-
schapsgebied. Dat is de regisseur Het Meerschap, die projecten rondom de Hoornse-
plas coördineert, de restauratie van de monumentale sluis voorbereidt en het gebouw 
van de VWDTP, waar is gestart met de gehandicaptenvoorziening.  
Alle projecten die daar worden uitgevoerd, met de einddatum 2013, staan vermeld in 
de brochure, die te vinden is op www.meerschap-paterswolde.nl. De heer Haverdings 
attendeert mensen graag op de mogelijkheid om een boottochtje langs de projecten te 
maken in de meivakant ie. 
De tweede regisseur in en om het Paterswoldsemeergebied is de gemeente Haren. 
Door middel van de structuurvisie ‘Meerweg’ is de gemeente doende dit gebied te ont-
wikkelen. Het Meerschap is aan die kant bijvoorbeeld cof inancier door geschat op dit 
moment een inbreng aan gronden te doen voor een bedrag van 1,8 mil joen euro.  
Een derde regisseur in het gebied is de provincie Groningen. Hoewel deze well icht iets 
op de rem is gaan staan door de uit lat ingen van minister Bleker. Daarbij doelt de heer 
Haverdings op de verbinding, aan de westkant, tussen het Paterswoldsemeer en de 
woonwijk Terborg en aan de oostkant nabij café Vrieschenveen opkomende hoofdeco-
logische structuur. Tussen het Paterswoldsemeer, het Zuidlaardermeer en het 
Leekstermeer.  
In totaal gaat het om een publieke invester ing,  wat het Meerschap betreft, van vijf mil-
joen euro, elf miljoen wat het de gemeente Haren betreft en acht mil joen voor wat be-
treft de provincie in zijn ecologische structuur.  
Terugkomend op het gebied rondom de Hoornseplas. De gemeente Groningen is cofi-
nancier voor 1, 1 mil joen, Haren € 252.000,-, Tynaarlo € 233.000,-, het Meerschap 
Paterswolde € 459.000,-, VWDTP een bijdrage van € 20.000,-, de provincie Groningen 
€ 700.000,- en de Regiovisie Groningen-Assen  
€ 229.000,-. Een stevige bijdrage van de gemeente Haren en daar is het Meerschap 
zeer erkentel ijk voor. Er is een samenwerkingsovereenkomst in voorbereiding die co l-
lege en raad wordt voorgelegd.  De druk is hoog, want de einddatum van dat project is 
gesteld op 1 januari 2015/2016.  
Wat gaat er gebeuren en waar heeft de gemeente Haren mee te maken, bijvoorbeeld 
op gebied van bevoegd gezag als het gaat om vergunningen. Er is een plan om het 
plein bij het pavil joen Kaap Hoorn, het ‘Oost-Duitse plein’ genoemd vanwege de ver-
loedering, op te knappen. Aan dat plein l igt de  
‘Nijdam’, formeel een betonnen wandelpad, maar er wordt gefietst en deze wordt als 
honden uit laatstrook gebruikt. Deze wordt verbreed met een f ietsbrug. Er ligt een 
prachtig ontwerp voor een zwevende brug, waarmee f ietsers en wandelaars worden 
gescheiden. Aan het eind van de dam ligt nu één pad dat plompverloren naar het re-
creat iegebied gaat (sommige mensen noemen dat het naaktstrand). De bedoeling is 
daar een alternatieve route aan te leggen om echt een rondje Paterswoldsemeer te 
kri jgen, maar ook aansluit ing op het fietspadenplusplan. Het naaktstrand zelf wordt 
ook geüpgrade met een nieuwe kiosk en openbaar toi let. Verder wordt er in verschi l-
lende fasen een nieuwe speelvoorziening aangelegd. Daarmee zal hier even de groot-
ste speelvoorziening in zi jn soort ontstaan in Europa. Verder het zei len voor gehandi-
capten en een hele grote klus; de restaurat ie van de sluis, die in de gemeente Haren 
ligt. Dat is een monument, dus er is nogal wat controle door de Rijksdienst voor mo-
numenten. Gelukkig is er inmiddels een vergunning, maar men ziet z ich gesteld voor 
een aantal forse opgaven. Hoe het materiaal daar te kri jgen. Het Hoornsedijkje heeft 
maar een gebrekkige aslast, wordt dat per schip of heli gedaan. 
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Er moet een droge bouwkuip worden geslagen. Tussen de sluis en huisjes is 1,5 meter 
ruimte, waar een damwand tussendoor kan. Erin is nog niet zo’n probleem, eruit des 
temeer. Daar is een forse r is icoanalyse op losgelaten.  Vooralsnog gaat men er vanuit 
dat het goed komt. 
 
De heer Berends, namens de ChristenUnie, vraagt of elf miljoen het totale bedrag van 
de ontwikkeling is? en niet van al leen van de gemeente Haren. De heer Haverdings 
bevestigt dat.  
 
De heer Terpstra, namens de VVD, zegt dat het Meerschap een publieke instantie is. 
Hoe is de relatie met de omliggende horecaondernemers? Is het zo dat het Meerschap 
zich opstelt als wij z ijn de baas? Of doen de pr ivate instell ingen mee? Wat is hun be-
trokkenheid? 
De heer Haverdings zegt dat de meeste horeca aan de Meerwegkant zit. De gemeente 
Haren is partner in de onderhandelingen. Het Meerschap heeft met name te maken 
met Kaap Hoorn. Weliswaar is er een masterplan Kaap Hoorn, waarin de horecaonder-
nemers een bedrag van € 600.000,- in het eigen gebied gaan investeren. Zoals bekend 
ligt Kaap Hoorn op dit moment onder de curator. In het algemeen is de verhouding met 
de bedri jven aan en rondom het meer redeli jk goed. Aan de andere kant wordt er vri j 
sol ist isch geopereerd.  
De heer Terpstra vindt dit antwoord merkwaardig. Ook vanuit de gemeente Haren is in 
de opzet van de Meerweg gezegd dat het een samenwerking dient te zi jn tussen pu-
bl iek en privaat. Als nu de gemeenschappelijk regeling zegt “het zal wel, ze doen a l-
leen maar wat en we hebben er verder geen last van”. Dat kan de heer Terpstra zich 
niet voorstel len, dat is een vri j teleurstel lend antwoord en daar dient op een andere 
manier een antwoord op te komen. 
 
De voorzitter denkt dat de heer Haverdings met name refereert aan de projecten die 
onder verantwoordelijkheid van het Meerschap vallen. Dat is wat anders dan het pro-
ject Meerweg, waar de gemeente verantwoordeli jkheid voor draagt. Daar is het Meer-
schap wel part ij, maar niet de leidende part ij, dat is de gemeente op dit moment. Dat 
onderscheid dient te worden gemaakt.  
De heer Terpstra is het hiermee oneens. 
De heer Haverdings zegt dat het Meerschap, formeel, in de rechten van de dr ie raden 
treedt op het gebied van recreat ie, natuur en landschapsschoon. Daarmee bedoelt de 
heer Haverdings mee te zeggen dat het Meerschap niet gaat over bouwen, onderne-
men etc.  
De heer Terpstra zegt dat het Meerschap, zoals de heer Haverdings aangeeft, wel 
over recreat ie, natuur en landschapsschoon gaat. Die onderwerpen hebben iets te ma-
ken met de Groene Ster en vandaar uit heeft het zich ontwikkeld als een gebied waar 
juist recreatie, natuur en landschap samen moeten opgaan voor zowel pr ivate als pu-
bl ieke parti jen. Daar gaat de heer Haverdings te weinig op in.  
 
De voorzitter stelt voor dat, als daar de behoefte aan is, de discussie wordt gevoerd 
met de portefeuil lehouder. De heer Haverdings wordt bedankt voor zijn presentatie.  
 
6. Aanwijzen voorkeurlocat ie herhuisvesting Zernike College  
De heer Dijkstra, rector van het Zernike College, kri jgt als inspreker het woord. De 
heer Dijkstra zegt dat leerl ingen, ouders en docenten hadden willen inspreken. De 
heer Dijkstra voert het woord ook namens hen. 
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Vijft ien maanden geleden mocht ik uw commissie ook toe spreken. Vanaf dat moment 
is een traject gaan lopen, ambtelijk en polit iek,  waar wij met grote tevredenheid op 
terugkijken. Het Zernike en de gemeente Haren zi jn goede partners. Ook de aanvraag 
van ons bestuur voor nevenvestiging is gedaan, zoals u weet belangri jk voor de f inan-
cier ing. We hebben geen signalen dat er belemmeringen zi jn. De titel voor ons geza-
menli jk bouwproject is: ruimte om te leren. Een nieuw gebouw is geen kwestie van 
stenen stapelen, maar voegt iets toe aan de onderwijsvisie van de school. Voor be-
langstel lenden laat ik hier een stapeltje schoolplannen achter met een essay annex 
fotoboekje. Alvorens in te gaan op de nieuwe locat ie Scharlakenhof het volgende. Er is 
sprake van een Harens belang: als onderwijsgemeente, als groene gemeente. Een 
brede bovenbouw van havo en vwo, een atheneum plus opleiding voor extra getalen-
teerde leerl ingen en tenslotte: een Montessori bovenbouw voor havo en vwo, uniek 
voor Groningen en Drenthe. Er is ook sprake van een schoolbelang: een openbare VO-
school met een goede naam, als enige in de wijde omtrek met Montessori-onderwijs, 
technasium, LOOT-status, cultuurprofiel op een strategische plek voor Zuid Groningen, 
Haren, Glimmen, Noodlaren, maar ook Eelde-Peize en omliggende dorpen. Leerl ingen, 
uw kinderen, hebben recht op goed onderwijs in een inspirerend gebouw. En dan heb-
ben we het over een gezamenlijk belang. Voor ons is het van groot belang dat er een 
besluit genomen wordt voor nieuwbouw. Het jaar 2014 is wel het uiterste wat je kan 
vergen van de school om door te gaan in de huidige huisvest ing in inmiddels 19 nood-
lokalen. Scharlakenhof of Nescio. Beide hebben een aantrekkeli jke kant en een be-
zwaarl i jke kant. Gezien de prachtige ligging staat Scharlakenhof op één. Een VO-
school op één van de fraaiste groene stukken van het dorp. Een school kan het bos 
adopteren voor natuureducat ie en onderzoek. Een sportvoorziening naast de deur ge-
legen, op een rustige plaats in Haren is een geweldige kans.  
Een groot bezwaar is de niet -nabijheid van het  OV per bus. We zullen met het OV-
bureau Groningen-Drenthe afspraken moeten maken. Ik wijs u erop dat er zeker één 
bushalte bi j moet komen, mogelijk aan de Dr.  Ebelsweg. Het bouwtraject is inmiddels 
al met de aanloopfase gestart. Een startbi jeenkomst van de school met inspirator mu-
seumdirecteur Cees van Twist, een heldere projectstructuur met duidelijke verdeling 
van verantwoordelijkheid en bevoegdheid en de gemeente Haren als opdrachtgever en 
bouwheer. Na de bouw is de stichting verantwoordelijk, omdat beheer, exploitatie en 
onderhoud komen te liggen bi j de school. Daarom in de bouwfase al nadenken over 
duurzame invester ingen om exploitatie op verantwoorde wijze te kunnen doen. Het 
project biedt ook kansen voor het huidige Scharlakenhof, door intensief gebruik van de 
school en avondopenstell ing voor sportverenigingen. De school als ontmoet ingsplek 
voor sociale activiteiten van het Harense verenigingsleven, zonder bestaande structu-
ren in de weg te wil len r ijden. Het moet iets toevoegen, verr ijken aan de reeds ri jke 
Harense cultuur. Ik denk daarbij aan avondonderwijs voor ouderen, theatermogeli jkhe-
den, computercursussen etc. Er zijn ook r isico’s. Kunnen we de ambities waarmaken 
met relat ief beperkt budget als gevolg van de krappe VNG-norm? Met creatieve advi-
seurs en de situatie op de bouwmarkt die well icht gunst ig is qua pri js is er well icht 
ruimte? Bouwen we ook te krap? Zoals u weet heeft de school nu op twee junior loca-
ties te maken met wachtl i jsten. Gisteren is de balans opgemaakt: bij de Montessori 
250 geplaatst en 139 op de wacht li jst en aan de Rummerinkhof 175 geplaatst en 195 
op de wacht li jst. Daar zi jn ook veel leerl ingen bi j uit de gemeente Haren: voor de 
Rummerinkhof 48 uit Haren en 13 uit Glimmen. Wij zien nu, en daar vraag ik extra 
aandacht voor, ook een kans om deze problematiek nu op te lossen. Bouw niet alleen 
voor 4 jaar en hoger, maar laat de 3e klassen ook in de nieuwbouw instromen. Dan 
ontstaat er ruimte aan de Rummerinkhof en in het Montessori junior.  
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Deze 300 extra leerl ingen worden Harense leerlingen met de huisvestingsvergoeding 
die hen voor de gemeente Haren volgt. 
Afsluitend: Ruimte om te leren, daarvoor is nodig: Ruimte om te bouwen. Daarom zi jn 
we positief over de ruimte bi j het Scharlakenhof, met instemming van de gehele 
schoolbevolking, en hopen we op een posit ief besluit van de raad.  
 
De heer Duim spreekt in namens het IVN. Het IVN ziet de vest iging van het Zernike op 
het Scharlakenhof terrein in eerste instantie als een grote inbreuk op de natuur en dus 
op het rustgebied Scharlakenbos. Dat is immers ons buitengebied. Haren dient echt 
niet meer van zi jn groene status afknabbelen. Er is een ecoscan over het bosgebied 
gemaakt, die overigens niet op de gemeenteli jke website te vinden is. De heer Duim 
heeft deze in kunnen zien. In de ecoscan staat  dat er geen belemmering is, geen 
zwaar beschermde dieren, alleen een beetje oppassen voor de broedvogels. Op pagi-
na 24 van de nota gaat het om eventuele bedreiging van hout – of boomwallen, monu-
mentale bomen en die bedreiging is er ook al niet. Met al dit soort benaderingen wordt 
in het geheel geen rekening gehouden  met een heel ander aspect van een natuurge-
bied. Niet de individuele bomen of beesten, maar de ruimte en de rust die nodig is om 
de toch eigenlijk wel vr ij beperkte ruimte, niet al leen van het bos, maar ook om het bos 
heen, enigszins nog te beschermen. Dergelijke argumenten worden niet genoemd, om-
dat hier alleen is getoetst op Flora – en Faunawet. Vest iging van de voetbalvelden op 
de ijsbaan, was net zo minimalist isch geënt op de quickscan. IVN gaat er dan ook 
vanuit dat de gemeente het aan zijn groene status verpl icht is om een zo belangrijke 
ingreep niet uit te voeren op basis van een dergeli jke minimale basis. Immers, de ge-
meente heeft laten zien hoe zo iets ook op een verantwoorde manier kan nameli jk bi j 
de voorbereiding van de begraafplaats Harenerhof. Dat gebeurde op basis van een 
gedegen natuurvisie. De omvang van 1200 leerlingen, de nodige leraren en al het ver-
keer dat daarbij hoort, gaat leiden tot een grote druk op het natuurgebied. Ook is de 
verkeerssituat ie verre van ideaal, er is geen openbaar vervoer. Daarom heeft het IVN 
alternatief twee, het Nesciopark bekeken. Daar ziet het IVN de grote voordelen, name-
li jk de betere bereikbaarheid en geen inbreuk op natuurwaarden. Daartegenover staat 
het nadeel van de extra kosten van 1,5 miljoen euro voor de bouw van een aparte 
sporthal. Dat alles leidt voor het IVN tot een ander versie van de scoringsmatr ix op 
pagina 11. Het IVN komt tot de conclusie dat beide locaties tot een gelijke score ko-
men, omdat bi j het IVN het mil ieu twee minnetjes kr ijgt in plaats van het ene minnetje 
dat in de matr ix is aangegeven. Daarom verzoekt het IVN om het alternatief Nescio-
park niet als numero twee te behandelen, maar als geli jkwaardig.  Dus ex aequo nog 
verder mee te nemen in de volgende periode van voorbereiding. Daarnaast verzoekt 
het IVN het gemeentebestuur om een diepgaander analyse van het totale Scharlaken-
gebied ten zuiden van de Dr. Ebelsweg, waarbij immers kan worden voortgebouwd op 
de landschapsontwikkeling – en uitvoeringsplannen. Waarin ook dergeli jke mogeli jkhe-
den zi jn aangehoord, maar nog niet uitgevoerd. 
 
Mevrouw Van Duinen, namens GroenLinks  wil  de heer Duim erg bedanken voor zijn 
inbreng. Dit waren ook de vragen die GroenLinks zich stelde. Uit de quisckscan bli jkt 
dat er op 6 jul i, één dag iemand in dat gebied heeft rondgelopen. GroenLinks vindt dat 
zeer beperkt om een goede analyse van de situat ie te kunnen maken. Er worden wat 
beperkte maatregelen aangereikt aan de gemeente, GroenLinks komt daar zo dadeli jk 
graag op terug.  
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De heer Prenger, namens de VVD, informeert naar het vor ige plan, dat dus nu niet 
doorgaat, waar het volgende agendapunt betrekking op heeft. De ontbinding van de 
koopakte met ESN, nu Optisport. Was daar wel al een soort milieu effectonderzoek 
gedaan? Of had dat in een later stadium moeten plaatsvinden als dat project door zou 
zijn gegaan?  
 
De heer Duim is niet op de hoogte van het bestaan van een dergeli jk onderzoek. Wel 
is de groep Wind bezig geweest met voorbereidingen.  
De heer Prenger vraagt of daar dan in een later stadium nog de nodige vragen over 
gesteld zouden zijn.  
De heer Duim zegt er enige gesprekken met de gemeente en de groep Wind zi jn ge-
weest. Daar heeft het IVN erop gewezen dat groep Wind op verschil lende plaatsen in 
het bos bezig was te penetreren met allerlei plannen, die zijn in een later stadium 
enigszins teruggedraaid. 
 
Er is gelegenheid tot stellen van vragen aan de heer Dijkstra, rector van het Zernike 
College. 
 
Mevrouw Van Duinen, namens GroenLinks, bedankt ook de heer Dijkstra voor zijn hel-
dere inbreng. Deze informat ie is toegesneden op de ontwikkelingen binnen de school 
en de heer Dijkstra geeft pregnante, goede voorbeelden. Als het OV niet goed gere-
geld gaat worden, is het Zernike dan nog steeds voorstander van de locat ie Scharla-
kenhof? 
De heer Dijkstra gaat er vanuit dat met het OV-bureau Groningen-Drenthe afspraken 
te maken zijn over leggen van een buslijn op bepaalde ti jden van de dag, mits het Zer-
nike een bepaalde bezetting kan garanderen. Dat is zeer gebruikeli jk en de heer 
Dijkstra gaat er vanuit dat het mogelijk is om een lus te maken van de Dr. Ebelsweg 
richt ing Hoogezand en bij één van de rotondes weer terug.  
Mevrouw Van Duinen vraagt naar een reactie als dat niet zo zou zijn?  
De heer Dijkstra antwoordt dat het Nescio dan ook weer zeer aantrekkeli jk wordt.  
Mevrouw Van Duinen vraagt of het Zernike zelf middelen heeft om het OV-bureau zo-
ver te kr i jgen? 
De heer Dijkstra antwoordt dat niet over gelden voor het vervoer van leerl ingen te 
beschikken, maar het Zernike is een grote school met een grote groep leerl ingen die 
gebruik van het OV kunnen maken en kan zo een aantrekkeli jk bod doen.  
Mevrouw Van Duinen vraagt of er inmiddels met bouwvoorbereidingen voor die locat ie 
is gestart? 
De heer Dijkstra antwoordt dat de bouwvoorbereidingen zich niet r ichten op een loca-
tie, maar op het ontwerp dat de nieuwbouw met zich meebrengt. Het terrein van de 
RUG is afgevallen, dus er is sprake van nieuwbouw. Dat betekent dat de onderwijsv i-
sie in een plan van eisen (PVE) moet worden vertaald en dat dient tegen de zomer te 
zijn afgerond. Dat PVE is niet locatiegeboden, hoewel de aanwezigheid van een sport-
hal daar wel een rol inspeelt. 
 
Mevrouw Sloot, namens Gezond Verstand Haren, vraagt of z ij goed heeft begrepen 
dat vanaf de 3e k las de LOOT-status voor leer l ingen anders wordt? 
De heer Dijkstra zegt dat dat niet helemaal juist is. Het systeem van LOOT-status is 
veranderd. De sportbonden maken nu de dienst uit als het gaat om statusverlening. 
Dat heeft tot gevolgd dat de ene sportbond daar anders mee omgaat dan de andere.  
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Bijvoorbeeld bi j zwemmen moet je bijna landeli jk meedoen in de finales wil je nog 
LOOT-leerl ing zijn, terwijl bi j bijvoorbeeld roeien als je een getalenteerde leerl ing hebt 
die je nu in een opleiding doet, deze dan al direct LOOT-- leer l ing wordt. Het is wel zo, 
als je over alle bonden middelt, leerl ingen in de bovenbouw de meeste kans hebben 
LOOT-leer- ling te worden. Voor de onderbouw zijn het dan regionale talenten, doordat 
ze dan beloften worden, dat is dan de t itel die je kri jgt. Dus als je LOOT-leerling wilt 
zijn moet je eerst regionaal talent zijn.  
 
De heer Frima, namens de VVD, bedankt de heer Dijkstra voor zijn heldere betoog. 
Waarom heeft het Zernike Haren uitgekozen om een hoofdvest iging neer te zetten. De 
heer Frima kan zich voorstellen dat Groningen, waar nu de hoofdvest iging aan de Hel-
perbr ink is, alle mogeli jk moeite doet om het Zernike binnen de grenzen te houden.  
De heer Dijkstra antwoordt dat rond 1990 de mavo/ lhno school in Haren, die dreigde 
opgeheven te worden, in gesprek is gegaan met de gemeente Groningen. Het Zernike 
College, toen nog een gemeenteschool, is uitgenodigd om naar Haren te komen en die 
school over te nemen. Dat heeft geleid tot uitbreiding op de Westerse Drift. Dat heeft 
op een gegeven moment, toen de huisvesting van het VO-onderwijs naar de gemeen-
tes ging naar de lokale overheid, geleid tot een overleg met het Maartens College en 
de gemeente Haren om te komen tot nieuwbouwprojecten, waar Haren vervolgens voor 
moest gaan staan. Het Zernike is dus al lang Harense school en wil dat heel graag 
bl ijven.  
De heer Berends, namens de ChristenUnie, vraagt of geconcludeerd mag worden dat 
het betoog van de heer Dijkstra wordt gedragen door ouders, leer lingen en docenten?  
De heer Dijkstra antwoordt dat veel leer lingen aan de Westerse Drift zeggen dat het 
hen niet aangaat. Tegen de t ijd dat Haren besloten heeft dat het doorgaat en de bouw 
gerealiseerd is, zi jn zi j geen leer l ing meer van deze school. De atheneumplussers 
daarentegen vonden het een fantastisch idee. Ook de ouders waarmee is gesproken, 
dat is natuurl ijk maar een klein groepje, vond de locat ie Scharlakenhof een prima loca-
tie voor de school. 
 
De voorzitter bedankt de heren Duim en Dijkstra voor het inspreken en beantwoording 
van de vragen. 
 
De heer Sprenger, namens de PvdA, zegt dat goede huisvest ing van het Zernike Col-
lege belangrijk is in de gemeente Haren. Dat lost het huisvest ingsprobleem op en, eer-
li jk is eerl ijk, de gemeente kri jgt er ook geld bij  als een dislocat ie wordt omgezet in 
een nevenvest iging. Het is van belang voor deze gemeente om een goede onderwijs-
voorziening te hebben en nieuwbouw geeft een belangrijke impuls aan de hele onder-
wijsstructuur in deze gemeente. Het col lege geeft in haar voorstel een goede afweging  
van de uitgangspunten en een beoordelingsmatrix, zodat kan worden gekeken welke 
locatie goed en welke iets minder scoort. De PvdA vindt het t ijdsaspect van nadrukke-
li jk belang, zoals in het betoog werd aangegeven, wij z i jn al v ijft ien maanden bezig. 
Bestemmingsplanontwikkeling brengt de nodige tijd met zich mee, dat wil de PvdA na-
drukkeli jk aan het col lege meegeven. De PvdA vindt het voorl iggende voorstel goed 
om verder uit te werken. Een paar opmerkingen: 
Is er een eerste contact met de Scharlakenring, omwonenden, geweest?  
Kijk nog een keer goed naar landschappeli jke – en natuurwaarden, dat staat er nogal 
summier. Overigens heeft de heer Sprenger begrepen dat het Zernike en IVN wel sa-
menwerken op dat gebied. 
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Een belangri jke voorwaarde voor de PvdA in het verdere besluitvormingstraject is dat 
het openbaar vervoer goed geregeld is. Dat geldt ook voor de sociale vei l igheid, ook 
richt ing het spoor. Dat zijn elementen waar duideli jk aandacht aan besteed moet wor-
den.  
Het col lege spreekt over een budget van € 150.000,- om een locat ieonderzoek en een 
niet locat ie-gebonden technisch programma van eisten te maken. Dat bedrag komt uit 
het Integraal Huisvest ingsplan (IHP). Is daar ruimte in het IHP om dat bedrag eruit te 
halen? of worden er projecten geschrapt, of in de ti jd naar achteren geschoven? 
 
De heer Fennema, namens D66, merkt op dat het Zernike nu een dislocat ie is van de 
vestiging te Groningen. Reeds lang is er sprake van dat dit zou veranderen in een zo-
genaamde nevenlocat ie. In het ver leden heeft het col lege geregeld laten weten dat 
een en ander op de rails stond. Wanneer kan de raad de verandering van dislocatie 
naar nevenlocatie tegemoet zien? 
Het zwembad, de Scharlakenhof, kan geopend bl ijven dankzij een jaarl ijkse bi jdrage 
van € 300.000,- betaald uit gemeenteli jke middelen. Deze bi jdrage, zo was de bedoe-
ling, zou op den duur gef inancierd worden uit middelen die vri jkwamen bij het realise-
ren van appartementen op de grond ter plekke. Maar als die appartementen er dus niet 
komen, en het Zernike wel, wie betaalt dan die € 300.000,- om het zwembad open te 
houden? Blijft de gemeente dat bedrag betalen? En hoe wordt dat dan gef inancierd? 
Kan hier op enigerlei wijze gesproken worden van ‘kostendekkend’ en zo ja, hoe dan? 
Als er niets anders bedacht wordt, moet dan het Zernike het voor het openhouden van 
het zwembad benodigde bedrag betalen? 
Is er overleg (geweest) met Prorail met betrekking tot de nu voorliggende plannen van 
de bouw van een school op de locat ie Scharlakenhof? Is het col lege bekend hoe Pro-
rai l denkt over deze plannen? Welke eisen of voorwaarden stelt Prorai l aan mogeli jk 
bebouwing van de Scharlakenhof? Is er gedacht aan de mogeli jkheid dat in de toe-
komst weer treinen met gevaarl ijke stoffen gaan ri jden over het naastl iggende spoor 
en wat kunnen daarvan de gevolgen zi jn (bijvoorbeeld geen lessen op bepaalde t ijden, 
of geen treinen met gevaarl ijke stoffen op bepaalde ti jden)? Is er gekeken naar de mo-
geli jkheid dat Prorail in de toekomst de naast l iggende li jnwerkplaats zou wil len uitbrei-
den? En wat zou dat voor gevolgen kunnen hebben voor het plan van schoolbouw op 
de Scharlakenhof.  
 
Mevrouw Sloot, namens GVH, vindt in de eerste plaats dat hoe dan ook, de in het ma-
nifest beloofde scholencarrousel spoedig doorgang moet vinden. Het maakt niet uit 
waar, als het maar gebeurt, natuurli jk heeft GVH wel voorkeuren. GVH vraagt het col-
lege aandacht voor het feit dat snelheid is geboden. De heer Dijkstra wordt bedankt 
voor zi jn inbreng. Het IHP geeft de wachtl i jsten van de scholen niet weer, waardoor je 
voor de toekomst een vertekend beeld kr ijgt van wat de school nodig heeft. Het is me-
vrouw Sloot bekend dat zelfs leerl ingen in groep 7 al worden aangemeld voor de 
Rummerinkhof, omdat ouders bang zi jn anders de boot te missen vanwege de huidige 
wachtl ijsten. GVH stelt voor, in de l ijn van wat de heer Dijkstra vertelde, om de nieuw-
bouw van het Zernike te laten gelden voor al le derde klassen. Dan komt er inderdaad 
meer lucht voor de onderbouw in de Rummerinkhof en komen, logischerwijs, alle klas-
sen van de bovenbouw op één locat ie. Dat heeft weerslag op de LOOT-status van de 
leerl ing, die kennelijk meer bij de bovenbouw voorkomt. Je kan het maar één keer 
goed doen. Als je het dan doet, doe het dan goed. Graag verneemt GVH de mening 
van de wethouder hierover. 
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Overigens betekent dit dat deze locat ie, als dit  de voorkeurslocat ie zou zi jn en de raad 
dat onderschrijft, dat het zwembad en de sportaccommodatie bewaard moeten bli jven. 
Waarom zou je een voorkeurslocat ie voor deze school aanwijzen vanwege de LOOT-
status als er geen zwembad – of sportaccommodatie meer is. Ten aanzien van het 
openbaar vervoer: het is een lange looproute voor kinderen en lange fietsroute, hoe-
wel dat niet zo’n groot bezwaar is, als daar geen extra bushalte zou komen. Niet al-
leen voor kinderen, want die kunnen dat wel aan, maar ook ten aanzien van zwerfvuil 
en eventuele verkeersveiligheid. Er dienen goede maatregelen voor te worden getrof-
fen. Hoe kijkt het col lege daar tegenaan? Ook bi j GVH leeft de vraag over omzetten 
van dislocat ie naar nevenvestiging. GVH heeft een l ichte voorkeur voor de locat ie 
Nesciopark, dit heeft te maken met de l igging, de busaansluit ing en het feit dat de kin-
deren niet in alle pauzes door het dorp zwerven. Voor lokale ondernemers is dat soms 
best last ig. Dit heeft ook te maken met het centimeters dikke dossier over Scharlaken-
hof. Graag ontvangt GVH een gespecif iceerde opgave van waarom de locat ie Nescio-
park meer zou kosten. Gesteld wordt dat de locatie Nesciopark door de Regiovisie 
mogelijk niet goedgekeurd zou worden voor het Zernike. In hoeverre kan dat besluit 
door de Regiovisie worden teruggedraaid als de meerderheid van de raad zou beslui-
ten dat het Zernike naar het Nesciopark gaat, moeten er boetes betaald worden? Bij 
al le onderzoeken en locat ies die genoemd worden valt op dat een post van 1,5 miljoen 
euro voor woningbouw op de Westerse Drift wordt meegerekend. Hoe verhoudt zich dit 
tot het vervolg van de scholencarrousel? Als de verplaatsing van de Nicolaasschool 
naar het oude gebouw van het Zernike zou gaan? GVH wil best medewerking verlenen 
aan de hele carrousel, maar niet aan een klein gedeelte ervan. Het moet duideli jk zijn 
dat de Nicolaasschool ook een plek heeft om naar toe te gaan. En hoe er op die loca-
tie over woningbouw wordt gedacht en wat de opbrengsten daarvan zi jn of de verl iezen,  
of dat er misschien helemaal geen woningbouw kan plaatsvinden. Daar kan GVH niets 
over terugvinden, dus graag wat meer duideli jkheid daarover. Verder wordt aangege-
ven dat er weinig bezwaren verwacht worden bij omwonenden en belangengroeperin-
gen. Inmiddels is van de heer Duim vernomen dat er toch wel bezwaren zijn. Hoe is 
precies gepolst en gemeten. Er wordt gesproken over eventuele vertragingen. GVH 
hoort graag wanneer, inclusief vertragingen, inclusief al les, de kinderen in een nieuw 
gebouw kunnen? 
 
De heer Berends, namens de ChristenUnie, meent bi j het IPH te hebben vernomen dat 
de dislocaties omgezet worden naar nevenvest igingen. Dat zou in ieder geval dit jaar 
zijn beslag kri jgen. Het Scharlakenhof wordt op dit moment al gebruikt door het Zern i-
ke. Is er ook al gekeken naar eventuele gebruikers van het Scharlakenhof die ver-
plaatst zouden moeten worden, is daar overleg over geweest? Er worden negatieve 
aspecten genoemd voor deze locat ie. Het is goed om die ook te benoemen. Ook de 
ChristenUnie wil het openbaar vervoer benadrukken. Dat moet goed geregeld worden. 
Zou er een kans liggen om bijvoorbeeld de Regiotram van Zernike naar Zernike aan te 
leggen? Het spoor zelf zou inzetbaar gemaakt kunnen worden. Deze locat ie ligt promi-
nent aan het spoor in Haren. Misschien kan dat onderzocht of meegenomen worden in 
de afwegingen. Waarom niet groot denken als je toch bezig bent. In de samenvatt ing 
wordt gezegd: “mits de provincie Groningen medewerking wil verlenen aan een wijzi-
ging van de bestemming”. Is dat omdat dit onder het oude regiem valt? Een bestem-
mingsplan wijziging ligt toch binnen de raad en niet binnen de provincie Groningen?  
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De heer Kooi, namens het CDA, zegt dat er een goed onderzoek voorligt dat  aansluit 
bi j de in 2009 geuite wens van het CDA om te komen tot een onderwijscarrousel. Het 
CDA wenste een onderzoek, ook naar de locatie Nescio. Die daarbij te betrekken en 
dat is gedaan. Tegelijk is er een andere problematiek betrokken en dat is het Scharla-
kenhof. Dat is op een wijze gedaan die niet alleen verrassend maar ook uitdagend is. 
Helaas komt die uitdaging niet helemaal uit de verf. De geschetste benadering zit 
nogal op de korte termijntoer hoe investeringen zich tot elkaar verhouden. Daarbij is  
het de vraag of de mogeli jke kosten van het opzeggen van het contract, niet moeten 
worden meegenomen bij de investeringsbeslissing. Die uitdaging zit veel meer in de 
lange termijneffecten. Wat betekent het voor de exploitatie als het Zernike bij het 
Scharlakenhof wordt gebouwd? De combinat ie van een nieuwe school bij de aanwezige 
gymfacil iteiten, het aanwezige zwembad en de nabijgelegen sportve lden. Met andere 
woorden wat zijn de synergetische effecten? Kan de wethouder de raad een volledig 
overzicht geven van de baten en de lasten van de Scharlakenhof locat ie voor de 
school, het zwembad en de mogeli jke betrokkenheid van een sportcomplex? Want zo-
als het nu wordt gebracht, hangen deze zaken met elkaar samen. Een zorgpunt is de 
sociale vei ligheid en de bereikbaarheid van de school. Er zi jn weliswaar veel meer 
mensen op weg van en naar het beoogde complex, het bl ijft wel een weg naast een 
bos. Hoe kan de sociale vei l igheid worden geoptimaliseerd? Het punt van bereikbaar-
heid, hoe het geregeld kan worden met het openbaar vervoer, is ook voor het CDA van 
essentieel belang. Het CDA sluit aan bij de woorden van de heer Dijkstra dat dit één 
van de cr iteria is. Het ti jdpad is een andere. Het tijdpad van een mogelijke realisatie 
heeft het col lege nog niet geschetst. Er kleven procedurele moeili jkheden aan dit plan. 
Het CDA vindt het van groot belang om zowel voor het Zernike, als voor de Nicolaas-
school een nieuwe school te realiseren, maar juridisch steekspel kan leiden tot vertr a-
ging. Het CDA wil daarom voor de niet locatiegebonden planontwikkeling uitwerkingen 
alsof er uit wordt gegaan van twee locaties, namelijk Nescio en Scharlakenhof. Het 
col lege kan dan kosten-baten analyses opstellen voor beide plannen. De raad die 
daarover tussenti jds wordt geïnformeerd heeft dan de mogeli jkheid, mede op basis van 
de uitkomsten van de juridische afhandeling, een defin it ieve keuze te maken. Kan de 
wethouder met die gedachtegang meegaan? 
 
Mevrouw Van Duinen, namens GroenLinks, is natuurli jk voor een voortvarend en zorg-
vuldig voortgaan op de weg van de onderwijscarrousel, maar zeker ook voor het Zerni-
ke. In eerdere zitt ingen heeft GroenLinks zich daarover uitgesproken. GroenLinks 
hoort van diverse fracties dat snelheid is geboden. GroenLinks is meer voor zorgvul-
digheid en de juiste dingen in de juiste volgorde doen en het goed doen. Mevrouw Van 
Duinen verwijst naar een uitspraak van de bekende schrijver Willem  
Elschot: “een minuut langer nadenken kan uren, zo niet jaren extra werk voorkomen”. 
Dat is zeker op dit stuk van toepassing. Er ontbreken nog wat gegevens en onderbou-
wingen en er zi jn vragen, die wat GroenLinks betreft, nodig zi jn om tot een juiste af-
weging te komen. Met name of het Nescio, dan wel Scharlakenhof gevolgti jdel i jk plaats 
moet vinden. Of geli jkti jdig onderzoeken en kapital iseren. Dat is eigenlijk in de li jn die 
het CDA ook aangaf. Transparant ie is wat het col lege aangeeft en dat is wat Groen-
Links ook voorstaat als geweldig streven. Hoe wil je dat waar maken naar de burger 
als het voorl iggende stuk niet echt helder is over de onderbouwing. Op 6 jul i 2010 
werd al het eerste onderzoek gedaan naar de f lora en fauna, een dagje rondlopen 
waar een stuk uit is gekomen. 
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Waarom is op dat moment niet al de keuze gemaakt om het OV-bureau te vragen wat 
de kosten en mogeli jkheden zi jn op die locat ie om het OV beter te realiseren? Dat kan 
toch niet een zo ingewikkelde vraag zi jn? Wat de financier ing betreft wel ingewikkeld, 
maar daar kan later over worden gesproken. Als die gegevens nu op tafel zouden l ig-
gen dan had de raad eenvoudiger een besluit kunnen nemen. 
Ten aanzien van Nescio wordt geconcludeerd dat de Regio Groningen-Assen mogeli jk 
dwars zal gaan l iggen. Gezien de ontwikkelingen ten aanzien van de bouw van kan-
toorpanden hoeft dit niet echt een struikelblok te zi jn. Investeren in de kenniseconomie 
is juist het stokpaardje van iedere overheid, zowel provinciaal als lokaal. Een LOOT-
school, bi jvoorbeeld in het kader van het Olympisch plan 2028, zou iedereen wellicht 
wel aanspreken, zeker de verschillende provincies. Wat GroenLinks betreft kan hier 
voortvarend mee aan de slag worden gegaan en kan eventueel ook gekeken worden 
naar een bestemmingswijz iging. Is het dan niet reëel en in de li jn van het oude beeld-
kwaliteitplan om te overwegen of er een herzien kwaliteitsplan kan worden gemaakt 
voor dat gebied. Dat wellicht goedkoper voor de bouw zou kunnen uitval len. Graag uw 
react ie hierop. Ten aanzien van het openbaar vervoer is het mevrouw Van Duinen hel-
der dat voor het Zernike dan Nesciopark als eerst aan bod zou komen. Dus GroenLinks 
vindt dat Nesciopark ook voortvarend aangepakt moet worden, niet eerst dit en dan dat.  
Verder worden er enkele voordelen genoemd, waar mevrouw Van Duinen zich nu niet 
over gaat uitspreken, maar er zi jn zeker ook nadelen. Hoe denkt het college over soci-
ale veil igheid? Hoe kan die verbeterd worden? Stel dat er bijvoorbeeld aan de Onner-
weg een bushalte zou komen, dan zou men van daar nog een eindje moeten lopen 
naar de school. In het donker, met name in de winter, niet een echt aangename situa-
tie. Welke verbeteringen voor de veil igheid zi jn mogelijk en wat zijn de kosten?  Welke 
verbeter ingen van de veiligheid in relatie tot het spoor zijn wenseli jk en wat wordt ver-
staan onder een verhoogd groepsrisico’s? Wat vindt Prorail hiervan? Die staat niet 
bekend als een partner die met veel geld over de brug komt. Wat gaat dit kosten? En 
waarom is dit niet gekapitaliseerd? Welke extra bouwkosten in verband met geluid en 
andere risico’s, moeten er gemaakt worden? Dat zou ook bij de bouw van de apparte-
menten de Wind groep moeten gebeuren. Er dient een goede ontsluit ing van de weg te 
komen. Ook voor de veiligheidsdiensten. Daar is € 300.000,- voor op tafel, is dat vol-
doende? Wat zi jn de r is ico’s van de ontbinding? GroenLinks vindt erg belangri jk wat de 
bouw van het Zernike naast het Scharlakenbos gaat brengen. Een bos met belangrijke 
natuurwaarden en deel uitmakend van de ecologische hoofdstructuur. Voor GroenLinks 
een belangri jke reden om niet warm te lopen voor deze locat ie. De druk op dit natuur-
gebied door de school en de gebruikers van de school zal enorm vergroot worden. Wat 
gaat men doen in de vr i je en tussenuren in het  bos. Wat wil men hieraan doen en wat 
gaat dat kosten? Wat GroenLinks betreft l i jkt de Scharlakenhof meer een dislocatie. 
Het l igt in een wat ongelukkige hoek. Dat kan verbeterd worden, maar dat gaat de no-
dige kosten met zich meebrengen. De € 150.000,- die gevraagd wordt van de raad om 
ter beschikking te stel len is niet locatiegebonden. Dus het is geen weggegooid geld als 
het niet de Scharlakenhof zou betreffen. Daar kan GroenLinks zich wat beter in vinden. 
Kortom er ontbreekt nog een helder financieel overzicht. GroenLinks ontvangt graag 
deze week daar een antwoord op om in de raadsvergadering een goed besluit hierover 
te kunnen nemen. Natuurl i jk de vraag wat een en ander betekent voor het zwembad? 
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De heer Frima, namens de VVD, merkt op dat er een onvoorstelbaar aantal vragen is 
gesteld over dit ogenschijnli jk duidelijke document. De heer Fr ima was erg onder de 
indruk van het bezoek desti jds aan het Zernike op de locat ie aan de Westerse Drift . Er 
werd een fi lm vertoond waarop drommen scholieren zich door aller lei ruimtes probeer-
den te bewegen. Dat gaf al aan dat het einde eigenli jk zoek was op die locat ie. Daar-
naast dreigt parkeren, met name op de Westerse Drift, ondanks voldoende parkeer-
ruimte aan de Beatr ixweg, een groot probleem te worden. Ook de situatie ten aanzien 
van de noodlokalen. In overleg met de buurt zouden die daar maar zeer beperkt staan. 
Dat is ook al te lang, waardoor nieuwbouw zeer urgent wordt. De vragen ten aanzien 
van de locatie Scharlakenhof zi jn grotendeels gesteld. Er is nog één prangende vraag. 
Naar de heer Fr ima heeft begrepen was één van de grote problemen van de Wind 
groep dat de wind nogal wat stofdeeltjes bracht naar de appartementen en dat met 
name die fi jnstof in relatie tot de geluidsproblemen een belangri jke oorzaak vormden 
waardoor de appartementen niet gebouwd konden worden binnen de termijn die men 
zich daarvoor gesteld had. De heer Frima had zelf een oplossing voor de busroute be-
dacht. Het is evident, als er geen busverbinding is tussen de omliggende dorpen en de 
nieuwbouw van de school, dat je dan ten zeerste kunt afvragen of nieuwbouw op die 
locatie goed is. Als de bus zou stoppen bij het Harenerhof  bij de rotonde, dan hoeft de 
bus maar een klein rondje te maken. Er zou dan een voetpad komen langs de Hare-
nerhof, langs het Scharlakenbos, langs het nieuw aan te leggen puppyveld en dan is 
wat dat betreft de route van de leerlingen r ichting school een oplossing. Daarnaast 
ontstaat een belangri jke nieuwe f ietsroute van leerl ingen die uit Zuidlaren, Annen en 
omgeving komen, want die ri jden straks al lemaal door de Appelbergen en via het Wes-
terveen naar school. Dat betekent een ontlasting voor Rijksstraatweg op dat deel. In 
aansluit ing op de woorden van de heer Dijkstra, dat met name de avonden besteed 
konden worden voor de sporthal en het zwembad. Wat gebeurt er dan overdag? Welk 
deel van het Scharlakenhof, de sporthal en sportveld zouden voor rekening van het 
Zernike zijn en hoe verhoudt zich dit tot de openbare uren die nu voor de Harense ge-
meenschap beschikbaar zi jn?  
 
Wethouder Pek, namens het college, zegt dat bi j de voorgestelde beslissing onder 
punt 5 het college de opdracht wordt gegeven om de kosten en baten locatiespecif iek 
in kaart te brengen en zo spoedig mogeli jk ter def init ieve vaststel ling voor te leggen 
aan de raad. Dat zo spoedig mogeli jk is niet een week. De toezegging om binnen een 
week al de f inanciële ci jfers in kaart te brengen, waar GroenLinks om vroeg, kan niet 
worden gedaan. Wat de raad nu ziet is een tussenstand. Voor het col lege is vaak las-
tig te bepalen wat het goede moment is. Als alles al is uitgevogeld, dus de drie loca-
ties waar vi jft ien maanden geleden voor is gekozen: Blauwe Ruiters, Biologisch Cen-
trum en Nesciopark, eerst uit te werken en dan naar de raad gaan. De financiële gege-
vens op een ri jt je gezet en al le andere middelen. De gesprekken met bi jvoorbeeld der 
Regio en Prorai l zouden gevoerd zi jn etc. Het col lege vond het echter beter nu naar de 
raad te gaan, omdat er een locatie bij is gekomen: het Scharlakenhof. Het col lege 
hoort graag hoe de raad hier tegenaan ki jkt. Veel vragen van de raad kunnen beant-
woord worden, veel vragen niet. Een belangrijk punt is of er wordt gekozen voor ui t-
werken van één of twee locat ies. Hier is gekozen voor één locat ie, het col lege dacht 
daarmee iets meer duidelijkheid richting Zernike te geven. Het college gaat graag de 
discussie met de raad aan of het misschien toch niet verstandig is om twee locat ies uit 
te werken. 
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Ten aanzien van de vragen van de PvdA. Er is prima contact met Scharlakenring en 
IVN, zi j hebben beide aangegeven graag zitt ing te nemen in de Klankbordgroep, ook 
als Scharlakenhof als locatie wordt gekozen. Zij willen liever, dat wordt gekozen voor 
de locatie Nesciopark. Mocht de raad kiezen voor de locatie Scharlakenhof, dan zi jn zi j 
zeer bereid om mee te denken over de wijze waarop zoveel mogeli jk rekening kan 
worden gehouden met het natuurelement. Het col lege waardeert deze construct ieve 
houding zeer. Zi j komen op voor een bepaald belang, dat is duidelijk. Hier is sprake 
van een breder belang, waardoor het niet alt ijd mogelijk is om op één l ijn te zitten. In 
aansluit ing op de opmerkingen van de heer Duim en GroenLinks, het is inderdaad zo 
dat de dag onderzoek die in juli is gedaan, zeer summier was. Dat was ingegeven door  
de gedachte dat dit mogeli jk een geschikte locatie zou kunnen zijn, daarom is in dat 
stadium een quickscan gedaan. Dat kwam omdat de Wind groep toen had aangegeven 
het niet te gaan redden op die locat ie. Als deze locat ie wordt gekozen, dan wordt daar 
veel grondiger op ingegaan. Ook het college vindt het  openbaar vervoer een belang-
rijk punt. De gemeente is in overleg met het OV-bureau, zij z ijn ook welwil lend om 
hierover mee te denken. Zi j zien het zelfs als kans. Stel dat het openbaar vervoer van 
Tynaarlo, door Noordlaren, Onnen naar Oosterhaar gaat, dan gaan er ook meer li jnen 
door de buitendorpen ri jden. Er wordt dus niet al leen naar de bereikbaarheid van de 
Scharlakenhof locat ie, maar ook breder gekeken, well icht kan die li jn ook doorr ijden 
naar het transfer ium.  
€ 150.000,- komt uit het IHP en gaat niet ten koste van andere invester ingen, daar is 
ruimte voor.  
Ten aanzien van de vragen van D66. Vorig jaar heeft O2G2, waar het Zernike onder 
valt, een aanvraag ingediend, die wordt ondersteund door wethouder Pastoor van de 
gemeente Groningen. Uiterl i jk augustus wordt uits luitsel gegeven. Zi j proberen dat 
eerder te doen, maar het is gewoon een formeel traject. Er is geen enkele aanwijzing 
dat die status niet wordt gegeven. Maar geen garantie, er is geen handtekening. Voor 
dit project wel zeer noodzakeli jk, zonder deze status kan het project f inancieel niet 
rond worden gekregen. Als het Zernike naar deze locat ie zou gaan, dan is dat zeer 
positief voor de exploitat ie van de sporthal. Met deze leerlingenaantallen hebben ze 
drie sport lokalen nodig. Het zwembad, ook al is het een LOOT-school, is minder inte-
ressant voor het Zernike. Een deel van de exploitatie kan vanuit het Zernike geregeld 
worden, maar dat is een klein deel. De rest daarvan moet straks in de integrale afwe-
ging ten aanzien van de bezuinigingen worden meegenomen. 
Met Prorai l is contact gelegd. Dat is echter een grote organisat ie die wat minder toe-
gankeli jk is dan het IVN of een OV-bureau. Er is wel contact gelegd, maar echt uitvo-
gelen hoe het zit, moet op een vervolgmoment bl ijken. 
Ten aanzien van de vragen van GVH. Het uitgangspunt is gesteld op 1200 leerl ingen, 
maar bi j het ontwerp wordt rekening gehouden met een mogeli jke uitbreiding naar 
1500 leerl ingen. In het ontwerp wordt dus al vast rekening gehouden met een eventue-
le toekomstige uitbreiding. Dat zou ook direct kunnen als daarvoor geld beschikbaar is,  
dat is een financiële afweging. Ten aanzien van de maatregelen voor de looproute. 
Uiteraard wordt geprobeerd om een bushalte dichtbij school te kr ijgen, alhoewel een 
beetje lopen geen kwaad kan. De route dient wel vei lig ingericht te worden, dus met 
verl ichting en duidelijke paden. Het Zernike staat bekend als schone school. Aan de 
Westerse Drift is men daarover zeer content. Als er afval wordt aangetroffen, dan 
wordt daar in de regel ook adequaat op ingespeeld door de school. De heer Prenger, 
namens de VVD, ziet regelmat ig afval in plantsoenen langs de schoolroute.  
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Wethouder Pek zegt dat vanuit de Regiovisie de voorkeur heeft voor een bedrijventer-
rein. Daar heeft de gemeente zich aan geconformeerd. Mocht de gemeente heel graag 
willen dat deze school hier zou komen en zich daar hard voor maken, dan verwacht de 
wethouder een goede kans te maken. De Regio en provincie zijn daarover bevraagd, 
zij hebben aangegeven in zo’n geval daarover mee te willen denken, maar het heeft de 
voorkeur niet. De voorkeur van de Regio en provincie gaan uit naar een hoogwaardig 
bedri jventerrein, zoals afgesproken. 
De heer Terpstra, namens de VVD, vraagt hoe het met de mil ieunormen zit met be-
trekking tot onderwijs ten aanzien van het Nesciopark.  
Wethouder Pek zegt dat er grondig onderzoek is gedaan naar f ijnstof en de conclusie 
is dat bouw daar wel mag, dat is geen onoverkomeli jk probleem. 
Ten aanzien van het bedrag van 1,5 mil joen voor woningbouw aan de Westerse Drift. 
De voorkeur is dat de Nicolaasschool daarnaar toe gaat, dan komt de Beatr ix locat ie 
vri j. Of nu de Westerse Drift of de Beatrix locat ie vr i jkomt, in beide gevallen ga je 
grond verkopen. De ene locatie schat men wat opt imist ischer in dan de andere, maar 
het scheelt niet veel, het zijn beide toplocaties.  
De planning gaat uit van januari 2014, dan zou al les gereed moeten zi jn. Het is voor 
het onderwijs logischer om bij een nieuw schooljaar over te gaan, dan is er uitloop tot 
juli 2014 mogelijk, maar de planning richt zich op januari 2014. 
De ChristenUnie kwam met een creatief idee over de Regiotram, helaas doet die Haren 
niet aan. Verder acht het college de kans gering dat er in Haren-Zuid een stat ion zou 
worden gerealiseerd. Er worden zelden nieuwe stations toegevoegd in Nederland. De 
locatie Scharlakenhof is binnen de bebouwde kom. De provincie werkt hier aan mee. 
Er dient uiteraard een bestemmingsplanwijz iging te worden doorgevoerd, maar de pro-
vincie, Wil liam Moorlag gedeputeerde, heeft aangegeven posit ief te staan tegenover 
deze ontwikkeling.  
Het CDA kwam met het verzoek om de kosten/baten goed in beeld te brengen, zoals 
aangegeven kan dat helaas nog niet uitgebreid worden geleverd. De wethouder pro-
beert de komende twee weken wat cijfermateriaal aan te leveren, maar zo specifiek 
gaat dat niet lukken.  
De heer Kooi, namens het CDA, merkt op dat zijn betoog er zich op toespitste uitein-
deli jk, als de raad polit iek gaat besluiten, dat aspect kan meenemen. Het was niet de 
bedoeling om dat vandaag of morgen te ontvangen, maar dat het een prominente 
plaats in de uitwerking zou kr ijgen. 
Wethouder Pek zegt dat CDA en college het dan eens zi jn. Dat wordt bedoeld met 
punt 5 van de voorgestelde beslissing.  
De heer Kooi wenst te benadrukken dat in het kader van hetzelfde wat net gezegd is, 
het CDA duideli jk wil inzetten met het onderzoek op twee locat ies. Er kleeft nogal wat 
aan het Scharlakenhof, aan aardigheid en onaardigheid. Het is niet een helder plaat je 
om onbevangen op af te koersen. Het CDA wil daarom benadrukken om zolang moge-
li jk op twee locaties te oriënteren. Om snel te kunnen switchen als bl i jkt dat een van 
de locaties die nu de voorkeur heeft, uiteindelijk niet realiseerbaar zou zijn.  
Wethouder Pek vindt dat een reëel voorstel. Ten aanzien van de vragen van Groen-
Links. Het college wil niet dat snelheid ten koste gaat van zorgvuldigheid. Voor het 
Nesciopark geldt een vr ij stringent beeldkwaliteitplan, dat kan tot hoge bouwkosten 
leiden, maar het Scharlakenhof is een kwetsbaar gebied, tegen een bos aan dus ook 
daar wil de gemeente hoge eisen stel len. Op dit moment kan niet exact worden gezegd 
waar de bouwkosten hoger zul len l iggen. 
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De wethouder vindt het niet terecht om op voorhand te stel len dat de bouwkosten bi j  
Nesciopark veel hoger zullen zi jn dan bi j het Scharlakenhof.  Het verschil van 1,5 mi l-
joen zit vooral in de sporthal. Bi j een verhuizing naar Scharlakenhof kunnen al le spor t-
hallen gebruikt worden, nu wordt daar maar door één groep gebruik van gemaakt. De 
sporthal is momenteel moeili jk te scheiden, als voor die locat ie gekozen, dan zi jn wel 
ingrepen nodig, maar die zijn veel minder ingr i jpend dan wanneer een nieuwe sporthal 
op het Nesciopark gebouwd moet worden, daar zit dat verschil van 1,5 mil joen vooral 
in. Het verhoogd groepsrisico heeft vooral te maken met de beweging over het spoor, 
er kunnen meer ongevallen plaatsvinden en dat is een nadeel van deze locat ie. Daar 
dient met Prorai l over worden gesproken. Op dit moment kan daar niets meer over ge-
zegd worden, behoudens wat nu in de notit ies staat.  
Mevrouw Van Duinen, namens GroenLinks, heeft nog meer dingen genoemd die extra 
kosten met zich mee kunnen brengen en concludeert dat de wethouder daarvan zegt 
deze op dit moment nog niet in kaart te kunnen brengen. Dus in wezen zijn de bouw-
kosten tussen Nesciopark en Scharlakenhof nog slecht te vergelijken.  
Wethouder Pek bevest ig dat er op hoofdl ijnen uitspraken kunnen worden gedaan, 
maar voor specif icatie dient er eerst dieper op in te worden gegaan.  
Ten aanzien van de vragen van de VVD. Voor de geluidstofdeeltjes geldt dat het colle-
ge zich daarvan bewust is en daar in het vervolgtraject rekening mee houdt. De sug-
gest ie over het openbaar vervoer wordt meegenomen. Er is wel gesproken met het OV-
bureau of zij bereid zijn om mee te werken, maar over de exacte route dient nog te 
worden gesproken. 
 
De voorzitter stelt voor, als al le vragen zi jn gepasseerd en beantwoord, de verdere 
beraadslagingen in de gemeenteraad te voeren.  
Het aanwijzen van een voorkeurlocatie herhuisvesting Zernike College wordt als be-
spreekstuk op de raadsagenda geplaatst.  
 
7. Ontbinding koopakte Scharlakenhof  
De voorzitter zegt dat de raad bi j dit onderwerp vertrouweli jke informatie heeft ont-
vangen. De voorzitter stelt voor dat de vragen waarvan de steller vermoedt dat ze een 
vertrouweli jk karakter hebben even op te sparen en in de aansluitende besloten verga-
dering te stel len. Mocht zo’n vraag toch in de openbaarheid had kunnen worden ge-
steld, dan kan dat alsnog in de raadsvergadering. Gelet op de jur idische positie van de 
gemeente is het verstandig om niet teveel in de openbaarheid te doen als dat niet no-
dig is. 
 
De heer Valkema, namens het CDA, merkt op dat het stuk op een openbare kennisge-
ving van een commissievergadering staat. De voorzitter houdt nu een pleidooi om alert 
op te zi jn op aantal zaken die misschien vertrouwelijkheid noodzaken. Het CDA heeft 
dat in haar pleidooi ook mee gewogen en wil vragen om een extra vergadering waarin 
in de vertrouweli jkheid dat soort hele technische vragen, want het gaat om jur idische 
zaken, ook echt kunnen stel len. Daarin verwacht het CDA een presentat ie van de amb-
tel ijk organisatie, ondersteund door een jur ist, waarin het college de raad meeneemt in 
wat nu de haken en ogen zi jn in het opzeggen van een contract . En wat de eventuele 
valkuilen zijn voor de gemeente en wat de ris ico’s zi jn die daaraan verbonden zi jn. Het 
CDA heeft daar een groot aantal vragen over. Met het pleidooi wat de voorzitter zojuist 
hield, durft het CDA deze niet meer te stellen. 
 
Mevrouw Van Duinen, namens GroenLinks, kan zich goed in dit voorstel v inden.  
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De heer Terpstra, namens de VVD, denkt daar op dezelfde manier over. De ontbinding 
van een koopakte. De voorzitter sprak zojuist over een besloten vergadering na af loop. 
De VVD is daarvan niet op de hoogte. Hier dient op een andere manier mee om wor-
den gegaan. 
 
De voorzitter heeft deze oproep gedaan omdat hem bekend is dat een aantal raadsle-
den aarzelde over het al of niet kunnen stel len van bepaalde vragen in de openbaar-
heid. De heer Plas, als jur ist ingehuurd door de gemeente, kan de vragen na afloop in 
de besloten vergadering beantwoorden.  
 
De heer Terpstra, concludeert dat er na af loop een besloten vergadering plaatsvindt.  
Dat is nieuw voor de VVD. 
 
De voorzitter antwoordt dat die mogelijkheid er is, dat is vooraf aangekondigd.  
 
Mevrouw Legemaat, namens D66, merkt op dat dit een nieuw bericht is dat D66 niet 
heeft bereikt.  
 
Mevrouw Sloot, namens GVH, zegt dat het bericht GVH niet heeft bereikt in de zin dat 
het gemaild is. Mevrouw Sloot hoorde gisteren,  toen zi j op het gemeentehuis met de 
heer Valkema en mevrouw Lambeck sprak, dat  er de mogeli jkheid was om na afloop 
van de vergadering in vert rouwen te spreken. GVH heeft een heel stuk voorbereid, 
waarvan zi j niet weet wat wel of niet gevraagd kan worden. Het zou zeer vervelend zijn 
om bij iedere vraag te moeten horen dat een gedeelte daarvan vertrouwelijk is.  
 
Schorsing 
De voorzitter heeft met een aantal betrokkenen overleg gevoerd. In de eerste plaats 
excuses voor de gang van zaken. Dat heeft met name te maken met de aanloop naar 
de vergadering waarin gedacht werd dat de discussie met name zou gaan over de 
openbare vergadering, maar gaandeweg werd duidelijk dat er ook met name vragen 
leven over de vertrouweli jke onderdelen van het rapport. Dat heeft het r is ico in zich 
dat het wat door elkaar gaat lopen. De heer Plas heeft van tevoren aangegeven dat 
vragen van juridische aard die betrekking hebben op de aangeleverde informat ie in 
vertrouweli jkheid behandeld moeten worden. Dan wordt het ingewikkeld welk deel van 
de vragen nu wel of niet in de openbaarheid gesteld kunnen worden. Het voorstel is, 
na overleg met de portefeuillehouder, de heer Plas en het presidium, om dit onderwerp 
nu af te voeren van de agenda. De bijkomende vergadering van 22 maart aanstaande, 
die gepland was voor een presentat ie van de directeur bestuur van Woonborg en een 
cursus Wabo. De directeur bestuur van Woonborg wel uit te nodigen om 19.30 uur en 
dat tot 20.00 uur te laten duren en de cursus te laten vervallen en die op een later 
moment, na het zomerreces gezien de volle raadsagenda, opnieuw te agenderen. Het 
tweede deel te gebruiken voor een besloten raadscommissie. Daarin ook ruimte te ge-
ven voor de invalshoek die de heer Valkema heeft gevraagd en dan afrondend vast te 
stel len welke deel besloten moet bli jven en wat openbaar kan. Dan is er in de raad, 
een week later, volledig de ruimte om opmerkingen, van waarschijnli jk wat meer pol i-
t ieke aard, ook in de openbaarheid te maken. De raad kan dan al le informat ie kri jgen 
op de manier waarop dat hoort en ook in de openbaarheid de polit ieke discussie voe-
ren over de punten zoals dat gewenst is.  
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Dat heeft als voordeel dat het door kan lopen, maar als nadeel dat niet iedereen reke-
ning houdt met de aanwezigheid bij een bijkomende vergadering. Het zou kunnen zijn 
dat niet iedereen beschikbaar is de 22e. Maar als er per fractie iemand aanwezig kan 
zijn, dan hoeft dat geen probleem te zi jn. Daarmee komt de Wabo cursus te vervallen.  
 
De heer Valkema, namens het CDA, vindt dit een hele goede oplossing, dit was ook 
wat het CDA verzocht heeft. Betekent dat dat de raadsleden ook een beetje aan de 
hand worden meegenomen door middel van een presentat ie? Daarbij doelt de heer 
Valkema met name op de construct ie van de verschillende contracten en part ijen die 
part iciperen. Dan kr ijgt de raad een daar een goed beeld van en kan daar dan een 
verstandige beslissing over nemen.  
 
Wethouder Pek, namens het col lege,  bevest igt dat de raad dat al lemaal kr i jgt te horen.  
 
De voorzitter concludeert dat alle fracties instemmen met het voorstel om de bijko-
mende vergadering op 22 maart aanstaande te benutten voor de vertrouweli jke verga-
dering over dit onderwerp.  
 
8. Notit ie ombuigingen  
De heer Prenger, namens de VVD, zegt dat er een not it ie over een belangri jk onder-
werp voorl igt, waar al een paar eerste stappen in gezet zi jn. De VVD is bl ij dat de vol-
gende stap nu ook gezet wordt. Inhoudeli jk heeft de VVD hier wel een beetje moeite 
mee. In het manifest, waar de heer Prenger zich zelf mee bezig heeft gehouden, staan 
een paar belangri jke uitgangspunten. Part ic ipatie burgers, transparantie, maar ook dat 
het col lege het voornemen, of eigenli jk de doelstel ling heeft om visionair te zijn. Dat 
betekent eigenli jk dat ze zicht op de toekomst ige ontwikkelingen wil ontwikkelen. Een 
idee, een visie over de toekomst is ook iets wat in het manifest is opgenomen en wat 
is beloofd aan de burger. Het voorliggende stuk is niet meer dan een soort ‘l ippen-
dienst ’ aan het manifest. We doen iets aan participat ie en we doen iets aan de inwoner 
die mag meepraten over een aantal belangrijke dingen. De VVD vraagt zich af of het 
op deze manier werkt. De totale bezuinigingen die in dit stuk geanalyseerd zijn en op-
gebouwd zi jn, daar heeft de VVD geen opmerkingen over, dat sluit ook aan bi j de eer-
dere doelstell ingen daarover die bij de begrot ing op tafel gelegd zijn. Hier en daar zi t-
ten wat correct ies op, effic iency maatregelen. Het is al leen maar toe te juichen dat het 
col lege dat voornemen heeft. Wat de VVD heel erg mist is dat de inwoners weten 
waarvoor ze gaan kiezen. Hak dit maar weg en stop daar maar mee, maar het waarom 
en de visie die daar dan bi j hoort. Het idee waar wil len we naar toe, dat ontbreekt in 
dit stuk. De vraag aan de wethouder is dan ook of hi j denkt dat de inwoners van Haren,  
hiermee geholpen worden. Kunnen hier op een zinvolle manier gegevens uit ontrokken 
worden, waar de raad op een zinvolle wijze een besluit over kan nemen? De VVD vindt 
dit te beperkt. De inwoners begrijpen op grond van dit stuk dat ze voorgelegd kri jgen 
niet waarvoor ze kiezen. Een heel belangri jk punt, gerelateerd aan het manifest is dat 
daarin is gezegd de burger maximaal te ontzien. De VVD heeft dan ook moeite met in 
ieder geval het vri j recht toe recht aan voorstel om onroerende zaaktarieven tot € 
300.000,- te verhogen. Daar moet heel wat voor verhoogd worden, een behoorli jk per-
centage, om dat bedrag binnen te halen. De VVD vindt het stuk niet voldoende. 
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De heer Schenkel, namens GroenLinks, kan zich voor een groot deel aansluiten, niet 
zozeer wat betreft de OZB, maar bij de vraag hoe je de burgers zo kunt laten kiezen. 
Een totaalbeeld ontbreekt, de samenhang ontbreekt. GroenLinks vraagt zich overigens 
af of er nog meer ombuigingen zouden komen. Kan de wethouder daar nog iets over 
zeggen? Waarom wordt dat niet meegenomen in dit voorstel. GroenLinks vindt dat in 
de notit ie niet wordt duideli jk gemaakt waarom dit middel wordt gekozen, of het een 
goed middel is. Het nieuwe beleid ontbreekt in dit voorstel. Ook ontbreekt een over-
zicht van waar Haren geld aan uitgeeft en hoeveel dat is ten opzichte van hetgeen uit-
gegeven wordt. Is er ook gekeken naar andere gemeentes, die al ervaring hebben op 
het gebied van burgers betrekken? Als voorbeeld de gemeente Wageningen. Heeft het 
col lege gedacht aan de Bezuinigingswijzer. Ook zo’n middel om een beeld te kr i jgen 
wat een burger precies kan kiezen. GroenLinks vindt het vreemd dat het col lege aan-
geeft dat inwoners geen keuzes moeten worden voorgelegd waar ze al leen ja tegen 
kunnen zeggen. Dan vraagt GroenLinks zich af  waarom de organisat ie wordt uitgeslo-
ten? Waarom wordt de bezuiniging op de organisatie als een open deur beschouwd? 
Extra bezuinigen op bijvoorbeeld de OZB wil GroenLinks niet van tevoren inkaderen, 
maar graag op een andere manier zien. De heer Prenger merkt op dat het hier niet 
over een buigingen gaat, maar over een verhoging. 
De heer Schenkel vervolgt met de vraag hoe de rol van burger en raad zich verhouden 
bi j de ombuigingen. GroenLinks kr ijgt het gevoel dat de raad als laatste aan bod komt,  
is dat zo? Gaat de raad op voorhand akkoord, als hi j hiermee akkoord gaat, met de 
zaken die hierin genoemd worden? Hoe worden de meningen van de burgers gewogen? 
Bepaalt de raad dat, bepalen zi j dat? Allemaal vragen voor GroenLinks. Wanneer is de 
react ie van de burgers stevig genoeg om te zeggen dat we ernaar hebben geluisterd 
en we kunnen er iets mee? Waarom gaat de uitkomst van het verhaal naar het col lege 
en niet naar de raad? Waarom laten we de inzet voor nieuw beleid buiten schot van de 
burgers vallen? Welke middelen zi jn reeds belegd en geef dat dan duidelijk aan r ich-
ting burger. En waarom is dat niet zo? Waarom is daarvoor gekozen? Hoe kan de bur-
ger tot een goede afweging komen zonder overzichtel i jk verhaal? Waar geeft Haren 
haar geld aan uit in begri jpel i jke taal, zodat het feiteli jk helder is voor burgers. We 
willen beoordelen of we op grond van het voorl iggende tot een goede raadpleging kun-
nen komen. Het col lege schrijft op pagina 3 dat het niet gaat om haar eigen voorkeur, 
maar of er een goede afweging gemaakt kan worden. Volgens GroenLinks zit er een 
eigen voorkeur in. Kijkend naar de bezuinigingen kan GroenLinks zich voorstel len dat 
het voorliggende plaat je er anders uit zou kunnen zien. De keuzes zouden dan anders 
kunnen en eerl ijker kunnen. Het college heeft gekeken naar wat redeli jkerwijs beïn-
vloedbaar is en wat niet en dan wordt er gekozen. Wat beïnvloedbaar is, is meer dan 
wordt opgesomd. GroenLinks heeft het idee dat er meer mogeli jk kan zijn. Gedacht 
kan worden aan bi jvoorbeeld sportvelden die niet of nauwelijks genoemd worden, je 
zou afschri jvingen over meer jaren kunnen uitspreiden, het onderhoud van gemeente-
wegen zou verminderd kunnen worden. Dat is maar een voorbeeld en waarom is daar 
niet voor gekozen en juist wel om te bezuinigen op wat meer sociale en de welzi jns-
voorzieningen? GroenLinks ziet dat steeds meer eigen bi jdragen gevraagd worden, 
uitkeringen verminderd worden en de lat wordt hoger gelegd bi j mensen die het minder 
hebben. Dat wordt onderbouwd met de opmerking dat er meer eigen verantwoordelijk-
heid is en meer vr ijwi ll igers kunnen zijn, maar de vraag is of de rek daar niet uit is. 
Bovendien zijn de consequent ies goed doordacht? Kunnen de burgers die goed door-
denken. 
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Als bijvoorbeeld het aanbod zorg verminderen met € 170.000,-, dan is de vraag wat 
betekent dat dan, kri jg ik niet meer de zorg die nodig is, kr i jg ik die zorg later, is het 
met een eigen bi jdrage? En wie wordt hiervan de dupe? Bezuinigingen op Torion, het 
vri jwil ligerswerk is toch zo belangri jk, waarom wordt daar zo op bezuinigd? Een ander 
voorbeeld, als je kijkt naar muziekles, je kunt dat duurder maken, maar dan loop je de 
kans dat er minder leerl ingen komen. Dan is het de vraag of je dat wilt. Voor Groen-
Links l i jkt het heel lastig voor de burgers om de consequent ies en het totaaloverzicht 
te kri jgen en te houden op dit onderwerp. Al met al is GroenLinks niet erg positief over 
dit voorstel.  
De heer Terpstra, namens de VVD, vraagt, deze l itanie horende, of GroenLinks über-
haupt iets ziet in burgerpartic ipatie met betrekking tot dit soort onderwerpen. Of zegt 
GroenLinks dat de burger niet in staat is om na te denken over dit soort onderwerpen, 
laat het maar over aan de raad.  
De heer Schenkel dacht aan het begin van zi jn betoog vri j duideli jk te hebben aange-
geven dat bi jvoorbeeld in Wageningen goede voorbeelden zi jn over hoe met burgers 
om te gaan en te betrekken. Op die manier kun je keuzes voorleggen, maar je moet 
wel zorgen dat er ook goede keuzes gemaakt kunnen worden. 
 
De heer Valkema, namens het CDA, merkt op dat het stuk voornameli jk om de proce-
dure gaat en niet de inhoud. Wat in het stuk daarom niet staat is met name de rol van 
de burger, de rol van het col lege en de rol van de gemeenteraad. Het CDA leidt uit het 
stuk af dat de burger adviseert, het col lege selecteert en de raad beslist. De procedure 
die wordt vastgesteld biedt het col lege de selectie aan de  raad aan middels de voor-
jaarsnota. Eigenlijk zou de raad zelf moeten selecteren, maar het CDA kan zich vinden 
in deze werkwijze. Deze stelt wel een paar eisen aan de voorjaarsnota. Dat betekent 
dat alle adviezen door de burgers gedaan in een bi jlage worden gevoegd, net als ook 
de quickscan en de uitkomsten daarvan. Dan kan de raad de voorjaarsnota, met bi j la-
gen, in totaliteit beoordelen en eventueel andere keuzes maken. Kan het col lege dat 
toezeggen?  
Daarbij hoort de afweging dan, in het selectieproces, van de maatschappeli jke effecten.  
Ook dat moet onderdeel van de toezegging zi jn. Wat ook niet in het stuk staat is hoe 
het col lege selecteert. Criteria ontbreken. Het is verstandig om deze cr iter ia vooraf 
vast te stel len, zodat burgers precies weten als zij een advies geven, hoe er met dat 
advies wordt omgegaan. Het moet volstrekt helder zijn welke cr iteria worden gebruikt 
en op basis daarvan wordt geselecteerd. De vraag is of het col lege dat ook duideli jk 
kan maken. Bijlage 2 is tameli jk abstract. De burger weet niet hoe deze te lezen, Dit is 
te weinig concreet en niet geschikt om voor te leggen aan burgers. Er staan geen 
maatschappeli jke effecten bi j, dus niemand kan het ook wegen. Als voorbeeld, bi j de 
doelgroep culturele klanten staat kunst en cultuuraanbod verminderen, een ton. Dan 
vult de burger bi jvoorbeeld € 80.000,- in. Als de burger weet dat daar ook mede wordt 
bedoeld het verminderen van de subsidie aan de bibl iotheek, dan zou hi j wellicht tot 
andere conclusies kunnen komen. Dat bedoelt CDA met het concreter maken van deze 
voorstellen en waarschijnli jk iets meer uit elkaar getrokken dan dat het er nu staat. 
Een ander voorbeeld. Sport, huurverhoging accommodat ies en Scharlakenhof sluiten. 
Dat kan betekenen het zwembad sluiten, dat kan beteken de sporthal s luiten en er 
staat huurverhoging. Die zaken dien je uit elkaar te trekken en dan te zeggen daar 
horen die en die maatschappeli jke effecten bi j.  Dus bi jlage 2 is vo lstrekt onvoldoende 
om burgerpart icipat ie mee te doen. Met andere woorden denkt het CDA dat het col lege 
hier nog een stukje huiswerk moet doen. 
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Op pagina 2 wordt een aantal uitgangspunten genoemd. Een daarvan is dat bezuin i-
gingen deels ruimte moeten geven voor nieuw beleid. Het CDA dacht dat het nieuwe 
beleid al verdisconteerd was in de totale bezuinigingstaakstell ing. Kan de wethouder 
dat bevestigen? 
 
De heer Berends, namens de ChristenUnie, zegt dat te pr ijzen is dat er één helder 
voorstel in het stuk staat, de OZB verhogen met € 300.000,-. Voor de rest is het vaag, 
kretologie. Conclusie veel te abstract. Nergens in het stuk wordt duidelijk wat de ge-
volgen voor mij persoonli jk zijn. Bi jlage 1 wordt dan eventueel erbij gegeven om wat 
meer body te geven aan de bedragen van bi jlage 2. En dan staat er bij onderhoud we-
gen: lager onderhouds – en serviceniveau. Als burger wil je dan graag weten wat dat 
dan inhoudt. Welke burgers kunnen hier weloverwogen beslissing overnemen. Is er 
gepolst? Is er een test geweest met een groepje burgers? Of wordt dat later gedaan? 
Of worden er straks 37 burgers gekozen die dit  invullen en wordt dat gepresenteerd 
als dit willen de burgers van Haren? De raadsleden zijn gekozen volksvertegenwoord i-
gers. Dit is tekort door de bocht om aan burgers voor te leggen, inhoudeli jk is het he-
lemaal niets. De ChristenUnie is radicaal tegen dit voorstel dat het beste kan worden 
ingetrokken. Er dient een veel beter plan te komen, en dat lukt niet meer voor apri l, 
dat zou eigenlijk in de eerste week van apri l uitgevoerd moeten worden om nog in de 
voorjaarsnota mee te kunnen nemen. Maar dat is geen reden om het niet goed op po-
ten te zetten. Letter li jk staat in het stuk dat de technische detai ls van de raadpleging 
nog uitgewerkt moeten worden. Het is al half maart, wanneer gaat dat dan gebeuren? 
Hoe wordt de burgerraadpleging opgezet, zodanig dat het nog in apri l z ijn beslag kan 
kri jgen? De raad heeft al moeite genoeg met de abstract ie van de dingen die hier 
staan en de burgers zullen daar nog veel meer moeite mee hebben. De ChristenUnie 
vindt dit een verkeerde manier van burgerpart icipatie.  
 
Mevrouw Sloot, namens GVH, gaat geen mening over dit stuk geven, voordat zij in 
een voorstel 100% garantie heeft gekregen dat  een dergelijk instrument op de juiste 
manier wordt ingezet. Dat wil zeggen dat voor al le inwoners van de volledige gemeen-
te Haren veil ig kan worden ingelogd. Dat men maar één keer een stem kan uitbrengen 
en niet twintig keer omdat er bi jvoorbeeld een lobby is opgestart. Dat alleen burgers 
uit de gemeente Haren hieraan deel kunnen nemen. Kortom dat de techniek gegaran-
deerd goed werkt en er geen enkele ruimte voor fraude is. Vooralsnog heeft GVH, me-
de gezien alle beslommeringen met de huidige website, hier niet heel veel vertrouwen 
in en acht zij het r is ico te groot om achteraf weer fouten te gaan bagatell iseren als 
kinderziekten. GVH stelt de wethouder daarom voor om eerst met een waterdicht plan 
te komen alvorens instemming te vragen. 
 
Mevrouw Bachman, namens D66, is op zich voor burgerpart icipatie op dit gebied. D66 
heeft meer vertrouwen in het beoordelingsvermogen van burgers om hier aan mee te 
doen, dat vergt natuurli jk wel iets van de vraagstel ling en de wijze waarop die vraag-
stel ling geformuleerd is. D66 sluit z ich daarin aan bij een aantal vorige sprekers. Ook 
hierin geldt dat de manier waarop het geformuleerd is, de manier is zoals in de organ i-
satie wordt gewerkt. Zoals in bij lage 2 met doelgroepen gewerkt wordt, dat begri jpt 
geen mens. Dat dient te worden omgezet naar begri jpel i jke taal die de inwoners aan-
spreekt. Ga terug naar het eenvoudiger niveau en in minder grote happen tegeli jk als 
je iets voorlegt. D66 vindt het wel heel principieel, en is het daarin eens met GVH, dat 
de technische kant van de zaak waterdicht geregeld dient te zi jn. 
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Dat betekent voor D66 dat je tenminste de garant ie moet hebben dat iedereen slechts 
één keer kan meedoen en degenen die meedoen uit de gemeente Haren komen. Dat 
kan geregeld, maar het moet goed geregeld worden anders zijn de resultaten waarde-
loos en keert het effect dat je wilt bereiken, namelijk de burgers laten meedenken, te-
gen je en het resultaat is niet meer te gebruiken. Wat betreft de inhoud van de notit ie, 
waar het gaat om de rol van de burger, rol gemeente, rol en rol B&W, sluit D66 zich 
aan bij het CDA, daar is niet veel duidelijkheid in hoe daar mee om wordt gegaan. Wie 
komt op welk moment aan de orde. In bij lage 2, afgezien van begri jpel i jke taal of niet, 
zitten dingen in één mandje met appels en peren die je uit elkaar zou moeten halen,  
want anders kunnen mensen niet goed kiezen. Als je de zaken goed uit elkaar haalt, 
kan het wel een zinvolle exercit ie zi jn, in tegenstel ling tot de ChristenUnie, heeft D66 
er wel vertrouwen in dat mensen kunnen kiezen. D66 denkt dat het goed is om daar-
mee aan de gang te gaan. Het is alleen jammer dat we aan de gang gaan met een ne-
gat ief onderwerp, we moeten bezuinigen. Tot slot v indt D66 het belangrijk dat iedereen 
die mee gaat doen aan deze enquête ook gemeld kri jgt dat € 500,000,- voor eff iciency, 
die in de not it ie wordt genoemd, sowieso al als opgave bij de organisat ie l igt. Er dient 
duidelijk te worden gecommuniceerd dat naast deze bezuinigingen er al een bezuini-
gingsopdracht ligt. 
 
Mevrouw Toxopeus, namens de PvdA, zegt dat het heel verleideli jk was om al op de 
inhoud van het stuk te reageren. De PvdA wil dat niet doen en hoopte dat de andere 
part ijen dat ook niet zouden doen, dat moment komt later voor de raad. De PvdA wil 
zich hier op twee dingen r ichten, niet alleen wat de burgers hiermee kunnen, maar ook 
welke informat ie de raad nodig heeft om in juni goede keuzes te kunnen maken. De 
PvdA heeft dan ook vragen, opmerkingen en t ips voor verbeter ing, zelfs bi j bij lage 1, 
deze is zelfs voor raadsleden niet duideli jk is. In de eerste plaats valt op het percenta-
ge van 15% bezuinigingen, waar komt dat percentage vandaan, is dat een bepaalde 
norm? Het is toch niet een percentage bezuinigingen op de totale begroting? Als dat 
percentage ergens vandaan komt, dan valt op dat het niet consequent zo is doorge-
voerd. Bijvoorbeeld bij  Jeugdwerk Torion staat  € 30.000,- minder,  maar van welk totaal,  
het oude contract was € 120.000,- dan gaat het om 25%. Bij sommige andere onderde-
len gaat het ook om hogere percentages. De PvdA raadt niet alleen voor burgers, maar 
ook voor raadsleden aan, bi j bedragen die van een bepaald werk afgaan, te melden 
van welk totaal. Zodat duideli jk is waarover het  gaat en zo mogeli jk, waar denkt het 
col lege dan aan. Bijvoorbeeld bi j het Jeugdwerk, dat kan het huttenbouw dorp zijn, dat 
kan ondersteuning zi jn van de jeugdsozen, maar het kan ook het ’s avonds op straat 
de jongeren benaderen zijn. Dat zijn heel verschillende zaken ook voor raadsleden 
moet het veel concreter. In bi jlage 1 bi j Torion wordt zorgbeleid, ouderenbeleid en 
vluchtel ingenbeleid op één hoop gegooid en komt later onder het woord Zorg in bi j lage 
2 terug als één vaag iets, terwij l het om heel verschillende zaken gaat. Niet alleen 
voor burgers, maar ook voor raadsleden zou het prettig zi jn als duideli jk was waar het 
om gaat en welke maatschappelijke effecten er dan zi jn als er besluiten worden geno-
men en in welke maatvoering. De PvdA wil graag, bij voorkeur voor de raadsvergade-
ring van 28 maart, dat in bij lage 1, bijvoorbeeld bij de doelgroep Gebruikers publieke 
ruimten, waar een heel r ijt je van lager onderhouds - en serviceniveau genoemd wordt, 
een percentage toegevoegd. Bijvoorbeeld 10% minder onderhoudsniveau en het zou 
nog mooier zi jn als aangegeven kon worden wat de betekenis ervan is voor wegen, 
gebouwen en verl icht ing. Hier ontbreekt werkelijk elke maatvoering, het is niet inzich-
tel ijk wat die bedragen betekenen op het geheel. 
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De PvdA denkt dat dat mogeli jk is, het college moet een bepaalde norm hebben ge-
hanteerd voor deze vermindering van onderhoudsniveaus.  
Het col lege zegt in voorl iggend stuk alleen maar aan burgers voor te leggen, niet aan 
interne organisat ie, al leen suggest ie met een nadrukkelijk maatschappeli jk effect. In 
bi jlage 1 nog 2 wordt aangegeven wat dat maatschappeli jk effect is. Als je zo vaag de 
burgers vraagt te reageren op iets wat zonder maatschappeli jk effect wordt aangege-
ven, dan kunnen burgers niet reageren op grond van kennis of maatschappeli jke effec-
ten, dan kiest men op basis van sent imenten, van gevoelens. Op een dieper  niveau is 
met bij lage 2 niet mogelijk. De PvdA acht burgerparticipat ie rond ombuigingen gewenst ,  
maar er is sprake van een ti jdspanne. De raad dient in juni iets te besluiten over de 
voorjaarsnota voor de ombuigingen 2012 en verder. Dus als je dit traject naar de bur-
gers anders wilt doen, hoeveel t i jd is er dan nog? Als je het goed wilt doen moet je 
veel meer investeren, kan dat nog voor eind maart? Of moet je zeggen, het kan niet zo 
heel diep, maar wel iets. Dan zou je misschien wel iets met bij lage 2 kunnen doen. De 
PvdA stelt voor de bedragen weg te laten en de onderwerpen te noemen. De vraagstel-
ling aan de burger zal dan veel meer zijn: wat vindt u belangrijk, waar wilt u l iever niet 
dat op bezuinigd wordt en waar wel. Dan kr ijg je een soort  peil ing van gevoelens wat 
mensen belangri jk vinden of niet, maar niet concreet in bedragen. Die peiling geeft 
raad en college een beeld waar de sent imenten van burgers liggen. Als je hier dieper 
op in wilt gaan met de burger, dan dient er veel meer te worden uitgewerkt en uitge-
schreven in bij lage 2 met veel meer maatschappeli jke effecten en welk deel iets is van 
een totaal. De PvdA wil graag iets doen aan burgerpartic ipatie op dit terrein, maar zit 
met de handen in het haar. Niet al leen voor de burgers, ook voor raad is meer informa-
tie, nodig bi j voorkeur voor de raadsvergadering van eind maart , want daarna resteert 
maar een paar maanden om de totale besluitvorming te kunnen doen. 
 
Wethouder Sieling , namens het col lege, constateert dat de raad redelijk unaniem is in 
de aspecten die worden benoemd. De wethouder herkent deze aspecten. Het stuk is 
wat dat betreft misschien verre van volledig op bepaalde aspecten. De VVD legt de 
link met het manifest, waarin staat dat de wens is om als gemeente ook visionair te 
zijn. Eigenli jk zou de visie van Haren, vooraf moeten gaan aan de discussie over de 
ombuigingen. Het col lege had dat graag zo gewild en in de planning, maar zo is het 
niet gelopen. Dat is jammer, anders had de visie op Haren kunnen worden gekoppeld 
aan de ombuigingen. Daarom is er in dit stuk niet veel inhoudeli jke visie aan te treffen, 
dat is een discussie die in de toekomst moet worden gevoerd. Het college heeft gepro-
beerd om het praktisch aan te pakken. We staan voor een aantal belangri jke keuzes 
en die moeten we niet voor ons uit schuiven. In de volgende jaren zi jn nog grotere om-
buigingen noodzakeli jk. Met bepaalde ombuigingen moet je vroegti jdig aan de slag 
gaan om ze te kunnen realiseren in het jaar 2013.  
De heer Prenger, namens de VVD, concludeert dat dit gewoon in een kil le sanering 
resulteert. Dit wordt de macht van het getal. Als in de steekproef een groter aantal 
sportende, niet lezende, Harenaren zit dan is duideli jk wat er sneuvelt.  
Wethouder Sieling  kan het verhaal over de visie en procedure niet anders maken dan 
het is. Het is juist dat de inwoners, op basis van wat ze nu aangetroffen hebben, niet 
weten waarvoor ze kiezen. De maatschappeli jke effecten die inzichtel ijk moeten wor-
den gemaakt, worden dat op deze wijze niet. Dat is wel de bedoeling. Het college is 
bezig te or iënteren, en die or iëntat ie is bi jna afgerond, op de manier waarop dat tech-
nisch en inhoudelijk het beste kan. Diverse voorbeelden in het land zijn bestudeerd. 
De keuze gaat nu uit naar de werkwijze van Slochteren, die gebruik maakt van Begro-
tingswijzer.nl. 
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Mevrouw Legemaat, namens D66, geeft de heer Schenkel ter geruststel ling mee dat 
de gemeente Wageningen hier ook gebruik van maakt.  
Wethouder Sieling zegt dat de keuze is gemaakt om iets aan te schaffen dat al be-
staat, Begrotingswijzer.nl. Hiermee kan in grote l ijnen tegemoet worden gekomen aan 
de opmerkingen die de raad heeft gemaakt. Middels pop-ups kan worden aangegeven 
wat achter de bedragen ligt, je kunt ook differentiëren. De keuze die de inwoners heb-
ben kan breder worden gemaakt. Het col lege is voornemens het voorstel de komende 
week, tien dagen nog zodanig uit te werken, dat bi j de behandeling in de raadsverga-
dering eind maart, meer inzicht kan worden verstrekt. In die zin is de krit iek van de 
raad terecht. Ten aanzien van de OZB, € 300.000,-. Het col lege vindt dat de inwoners 
niet al leen de keuze voorgelegd dienen te kr ijgen waar zi j op wil len bezuinigen, maar 
ook de keuze of zij bereid zijn om meer OZB te betalen om de begrot ing sluitend te 
kri jgen. Het kan zi jn dat er inwoners zi jn die zeggen bereid te zijn om meer geld te 
betalen voor de voorzieningen die zi j in stand willen houden en bereid minder om te 
buigen en meer zelf te betalen. Het col lege heeft gezegd dat een bedrag van maximaal 
€ 300.000,- bespreekbaar moeten zijn. Dat is een verhoging van 10% OZB. Een verho-
ging van 1% levert€ 30.000,- op, dus een bedrag van € 300.000,- is een verhoging van 
10%. 
De heer Prenger had l iever een wat meer onderbouwd verhaal van het col lege ontvan-
gen. De punten die de wethouder zojuist zelf noemt ontbreken. 
Wethouder Sieling  gaat zich tot het uiterste inspannen om de komende t ien dagen in 
staat te zi jn het voorstel zodanig nog aan te vullen, dat de raad op 28 maart tevreden 
kan zijn met het voorstel.  
De heer Berends, namens de ChristenUnie, vraagt of de raad dan een nieuw voorstel 
ontvangt ter behandeling in de raadsvergadering van 28 maart? 
Wethouder Sieling  zegt dat de raad een aanvulling kri jgt op de onderdelen die zijn 
aangedragen, zodat de raad daar tevreden over kan zi jn, dus een aanvulling op het 
voorstel dat er nu l igt.  
De heer Berends vraagt of dit qua tevredenheid een toezegging is? 
Wethouder Sieling  zegt dat het aan de raad is om te beoordelen op 28 maart of dit 
voldoende is. 
De heer Valkema, namens het CDA, denkt dat het niet meer of minder is dan een uit-
werking van bi jlage 2? 
Wethouder Sieling  bevest igt dat, maar de wethouder heeft goed begrepen dat er nog 
heel wat moet gebeuren om die bi jlage duidelijk te maken. GroenLinks heeft opmerkin-
gen gemaakt die aansluiten bi j de opmerking dat er meer inzichteli jk gemaakt moet 
worden. En vraagt of er nog meer ombuigingen komen. Die zi jn het col lege niet bekend. 
De meest recente informat ie is verwerkt en dat  is de informatie uit de decembercircu-
laire, die al bij de raadsleden ter inzage heeft gelegen. Er is op dit moment geen aan-
leiding om te denken dat er nog andere ci jfers op de gemeenten afkomen. Nieuw be-
leid ontbreekt inderdaad in dit voorstel. Het col lege heeft het nieuwe beleid nog niet 
zodanig voorbereid dat het voldragen is om voor te leggen aan de inwoners.  
De heer Schenkel, namens GroenLinks, vindt het bijzonder dat er een voorstel wordt 
voorgelegd dat je gaat bezuinigen, dat je in dat voorstel ruimte laat voor nieuw beleid, 
maar zegt dat je pas met nieuw beleid komt nadat de bezuinigingen zijn gekozen. 
Wethouder Sieling  zegt dat in de cijfers ruimte is voor nieuw beleid en dat is inder-
daad niet ingevuld. De raad heeft de keuze om wel of niet nieuw beleid uit te voeren. 
Het kan zijn dat de raad zegt dat dat nieuwe beleid niet hoeft, dan is de ombuiging 
minder. Dat is een keuze die bi j de raad l igt.  
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Ten aanzien van de rol len van inwoners, col lege en raad. Het college ziet de rol van 
de inwoner als dat zij uitspraken doen aan de hand van de begrot ingswijzer over waar 
de voorkeuren l iggen. Het college wil de mogelijkheid bieden, los van wat wordt aan-
geboden, om suggest ies te doen over zaken waar well icht niet aan is gedacht. Daar 
staat het col lege open voor. Dat wordt gezien als advies van de inwoners aan de ge-
meenteraad. Het col lege wil een pre-advies geven over de suggesties die de inwoners 
doen, maar dat is een pre-advies van wat het col lege eventueel wel of niet over zou 
willen nemen. De raad kan uiteindeli jk bi j de afweging, behandeling bij de voorjaarsno-
ta, afwijken van de pre-adviezen van het col lege. Als het col lege bepaalde zaken niet 
overneemt dan doet zi j dat gemot iveerd, maar de raad kan daarvan zeggen dat wel 
over te nemen om hem moverende redenen. Alle informat ie die wordt ontvangen, wordt 
in de bi jlage van de voorjaarsnota opgenomen.  
De heer Schenkel denkt dat hetgeen voorl igt een inhoudelijke keuze is, die wordt 
voorgelegd aan de burger. Daarmee geef je aan dat bepaalde keuzes gemaakt kunnen 
worden als burger, maar geli jkt ijdig dat er geen andere keuzes gemaakt kunnen wor-
den. Dat is waarom GroenLinks vanaf het begin ook wat meer inhoudeli jk heeft geke-
ken. GroenLinks was bang dat het verhaal zoals dat naar de burger wordt gestuurd, 
vervolgens naar het col lege gaat, die daar een voorstel van maakt en dat komt terug 
bi j de raad. Als dat niet het verhaal is dan hoort de heer Schenkel dat graag.  
Wethouder Sieling  wil de inwoners de mogelijkheid geven zelf een ombuigingspakket 
samen te stel len, ook nog buiten de zaken die het col lege heeft aangedragen. Het is 
niet zo dat alleen wat het college voorlegt is waar inwoners een uitspraak over kunnen 
doen. Zi j kunnen ook over andere zaken een uitspraak doen. In bi jlage 1 staan voor-
stel len waarvan het col lege zegt als de burger die overneemt, daar mee te kunnen le-
ven. Bepaalde percentages ombuigingen, bijvoorbeeld 15%, is het maximale percenta-
ge waarvan het college aangeeft dat voor haar verantwoording wil nemen als maximaal 
percentage van ombuigingen. Dat betekent niet dat dat percentage zou moeten zijn, 
het kan lager zijn, maar als het meer is dan 15% dan is het voor het college moeili jk 
om dat over te nemen. Daarom is de bandbreedte aangegeven en dat geldt voor de 
ombuigingen, maar ook voor OZB. Er kan ook gesteld worden dat de OZB 20% omhoog 
kan, maar daar heeft het col lege van gezegd dat 10% het maximale percentage is. Het 
col lege komt met voorstellen van 2 miljoen aan keuzes, terwij l 1 mil joen nodig is. Daar 
zit dus die ruimte in. 
Mevrouw Van Duinen, namens GroenLinks, vraagt of het juist is dat dat een polit ieke 
keuze is? 
Wethouder Sieling zegt dat het aan de raad is om te beoordelen. Voor het college is 
het een keuze waar inhoudeli jk over gesproken is, of dat een polit ieke keuze is mag de 
raad beoordelen. Dit is op de schaal van Haren. Op Haren te houden zoals het is: so-
ciaal, groen en ondernemend en duurzaam, de opmerkingen die passen bi j het mani-
fest. Als dat wordt overschreden, staan die onderdelen van het manifest daar op ge-
spannen voet mee. Hoe de mening van de burgers wordt gewogen is uiteindeli jk aan 
de raad en afhankeli jk van hoe de inwoners gaan reageren. De wethouder kan zich 
voorstellen als er een massale reactie van inwoners van Haren komt. Die overigens 
wel voldoen aan de cr iter ia, zoals ook door een aantal fracties is opgemerkt: één stem 
per inwoner, inwoner zi jn van de gemeente Haren, dat zi jn hele duideli jke richtl ijnen 
voor college en raad. Uiteindelijk l igt de keuze bi j de raad, het polit iek orgaan van de 
gemeente, maar dat is een zeer zwaarwegend advies. Op het moment dat er een be-
perkt aantal mensen meedoet, dan vindt de wethouder op persoonlijke titel, dat de 
waarde van de inbreng minder groot is, dan als een veel groter deel van de bevolking 
meedoet. Het is aan de raad om te wegen. 
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De opmerking van GroenLinks dat door de hogere eigen bijdrage de lat hoger wordt 
gelegd voor mensen die het niet kunnen betalen. In het stuk wordt voorgesteld het par-
ticipat iefonds uit te breiden om hen daarmee de mogeli jkheid te bieden, als de voor-
zieningen minder gemakkeli jk te bereiken zi jn, deze toch voor hen toegankelijk te hou-
den. De wethouder herhaalt de toezegging dat al le adviezen, al le informatie ook de 
quickscan in de bi jlage van de voorjaarsnota worden opgenomen.  
Het col lege probeert in de burgerraadpleging de maatschappeli jke effecten zo goed 
mogelijk te benoemen en dat wordt helemaal opgenomen en uitgeschreven in de voor-
jaarsnota.  
Met de reactie tot dusver heeft de wethouder geprobeerd aan te geven dat er nog veel 
huiswerk is voor het col lege. De wethouder hoopt dat huiswerk voor 28 maart aan de 
raad voor te leggen. De wethouder zal de raad op 28 maart ook proberen te overtuigen 
dat het systeem technisch zodanig waterdicht is dat er slechts één keer kan worden 
ingevuld door al leen de inwoners van de gemeente. 
Het col lege wil in de vraagstel l ing ingaan op de inwoners op een zodanige wijze dat 
het herkenbaar is voor de inwoners. De wethouder probeert dat nog vóór 28 maart te 
presenteren. De taakstell ing van € 500.000,- die de gemeente op zich neemt is be-
hoorl ijk en zal vermeld worden richt ing inwoners. 
 
De voorzitter vraagt wanneer de raad de toegezegde nadere informat ie gaat bereiken? 
Wethouder Sieling  antwoordt dat deze informatie, gelet op de hoeveelheid, eind vol-
gende week, dus voor het weekend voorafgaand aan de raadsvergadering de raad zal 
bereiken. De wethouder real iseert z ich dat dat laat is. 
De voorzitter vraagt of het binnen het ti jdsschema pas om dit onderwerp te koppelen 
aan de raadscommissie en raadsvergadering van april.  
Wethouder Sieling  antwoordt dat dat niet mogelijk is.  
 
Tweede termijn 
De heer Prenger, namens de VVD, denkt dat het voor de geloofwaardigheid van deze 
operat ie en de betrouwbaarheid ervan, belangrijk is om vooraf iets te formuleren over 
de minimale respons die uit een dergelijk onderzoek komt. Dus vastleggen welk per-
centage antwoorden er dient te z i jn voor dat vergaande conclusies worden verbonden. 
Anders wordt op grond van zomaar wat scores een vergaande beslissing genomen. 
 
De voorzitter denkt dat dit een inhoudeli jke opmerking is die moet worden betrokken 
bi j de uitwerking. De voorzitter zegt dat de wethouder heeft aangegeven nadere infor-
matie te wil len verstrekken, maar die informatie pas op 25 maart aanstaande aan te 
kunnen leveren, terwijl op 28 maart de nadere bespreking in de raad is.  
 
De heer Valkema, namens het CDA, denkt dat de wethouder omstandig heeft uitgelegd 
en aangetoond het belang. De oproep van de raad wordt zeer serieus genomen. Als er 
een helder stuk komt, dat de raad kan omarmen, dan is het CDA bereid om te accepte-
ren dat die informatie haar pas zo laat bereikt.  
De heer Berends, namens de ChristenUnie, antwoordt dat die informat ie zi jn fractie te 
laat bereikt. 
Mevrouw Sloot, namens GVH, kan zich bij de woorden van het CDA aansluiten, maar 
heeft wel een vraag omdat haar niet duideli jk is hoe dit procestechnisch werkt. Stel dat 
de raad wel wil dat dit er komt, maar het plan nog niet goed genoeg vindt, wat dan?  
De voorzitter zegt dat wanneer de raad het plan dan afwijst er niets gebeurt. 
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Mevrouw Sloot zegt dat de raad de wethouder dan niet opnieuw naar huis kan sturen 
om het huiswerk over te doen. 
De voorzitter legt uit dat de voorjaarsnota dan najaarsnota wordt en die zou de raad 
in september bereiken en dan kan de informatie niet meer verwerkt worden. Er l igt dus 
veel druk op het proces. De voorzitter heeft zojuist geprobeerd twee weken extra ruim-
te te kr ijgen, maar die zit er dus niet in. Een nee nu betekent geen part ic ipatie en een 
voorjaarsnota die waarschijnli jk zeer gebrekkig is.  
Mevrouw Sloot constateert dat hier ook uit en denkt dat het plan dus wel heel goed 
moet zijn. De wethouder moet niet al leen zijn huiswerk doen, maar heeft daar huis-
werkbegeleiding bi j nodig. 
De heer Valkema zegt dat dit aangeeft dat de druk op het proces groot is en de druk 
op de besluitvorming voor de raad op 28 maart  hoog is, maar de druk op de wethouder 
vele malen groter is. Het CDA vert rouwt hem dat van harte toe.  
Mevrouw Legemaat, namens D66, vraagt of de informat ie tevens per mail kan worden 
verstrekt. 
 
De voorzitter bevestigt dat de nadere informat ie per post en email wordt verstrekt. ;  
Ombuigingen 2012-2015 wordt als bespreekstuk op de raadsagenda geplaatst 
 
Vaststell ing Parkeerverordening  
Mevrouw Schuiling, namens de PvdA, is akkoord met het voorstel en vindt het f ijn dat 
hier uitgifte van vergunningen wordt gegeven voor medische dienstverlening in de kom 
van Haren en dagvergunningen voor incidentele werkzaamheden.  
 
Mevrouw Bachman, namens D66, merkt op dat  in het stuk geen aandacht is geschon-
ken aan de mogeli jkheid van achteraf betalen voor parkeren. Een wens die al een aan-
tal keren is geuit in deze raad. Waarom zit die mogelijkheid er niet in, het li jkt vr i j sim-
pel en praktisch om de parkeermeters op het Haderaplein te vervangen door een slag-
boom bij de in – en uitgang, dan ben je ook af van de kosten van een vernielde par-
keermeter. Klopt het dat mevrouw Bachman geen nadere regels bi j deze not it ie kan 
vinden, zoals ze wel genoemd worden? Waarom is het tar ief van de dagvergunning zo 
gekozen, waarom zouden er geen administrat iekosten voor in rekening worden ge-
bracht? Een dagtar ief van vi jf euro is een lachertje, waarom niet t ien euro rekenen 
voor een dag parkeren, dat is een heel reëel tarief. De parkeertar ieven zi jn gebaseerd 
op het feit dat er kostendekkend moet worden gewerkt en er geen winst hoeft te wor-
den gemaakt. Dat is een prima uitgangspunt. De vraag van D66 is wat er dan in de 
kosten is meegenomen. Zitten daar ook de kosten voor reparat ie van parkeermeters in? 
Het kost bl i jkbaar € 10.000,- om deze te repareren. Wordt dat meegenomen in de kos-
tenberekening voor de tar ieven? 
 
Mevrouw Sloot, namens GVH, vindt het stuk op zich pr ima, maar een tekstueel stukje 
is niet helemaal helder. Op bladzijde 2 wordt enerzi jds gesproken over uitgifte van 
vergunningen voor medische dienstverlening en anderzi jds over incidentele werk-
zaamheden. Is het de bedoeling dat medische dienstverleners gaan betalen voor dag-
vergunningen? Dat wordt in het vervolgstuk niet duidelijk.  
 
De heer Berends, namens de ChristenUnie, vindt het een helder stuk en kan zich vin-
den in de dagvergunningen, hoewel dat tar ief iets hoger mag zi jn. In de bijbehorende 
tabel, die ook aangepast moet worden, ontbreekt de parkeergarage. Is daar een sepa-
rate verordening voor? 
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Mevrouw Van Duinen, namens GroenLinks, merkt op dat parkeren een groot probleem 
is en bli jft. Dat alt ijd stuit op veel ophef, weerstand en emot ies oproept. Het college 
schrijft dat de parkeerdruk van langparkeerders nadere aandacht behoeft en daar is  
GroenLinks het mee eens, maar er wordt niet aangegeven wanneer nadere voorstel len 
volgen. Dit probleem houdt GroenLinks al jaren bezig: hoe kan het blik van mensen die 
lang parkeren wat verder uit het centrum verwijderd worden? GroenLinks overweegt 
een amendement als B&W niet bereid is de aanvraag voor een vergunning te verdub-
belen tot een bedrag van € 350,- 
 
Mevrouw Kerremans, namens de VVD, is akkoord met het stuk en heeft een aanbeve-
ling over het betalen achteraf. In bij lage 1 van de ombuigingen vond de VVD dat daar-
over nagedacht wordt. Dat wordt van harte ondersteund. Verder geeft de VVD als sug-
gest ie mee dat het col lege gaat nadenken over het betalen per minuut in plaats van 
per half uur. Dit ook gezien de discussie over de tarieven van de parkeergarages in 
Groningen. 
 
Burgemeester Boumans, namens het col lege,  zegt dat er inderdaad geen aandacht is 
voor het achteraf betaald parkeren zoals terecht wordt geconstateerd. Het is wel een 
nadrukkeli jke wens van het col lege om op dat punt tot realisatie te komen. Dat is ook 
een wens van de ondernemersvereniging ‘Ondernemend Haren’ om op dat punt een 
voorziening te creëren. Er is geen wens om tot grat is parkeren te komen, maar veel 
meer om achteraf te kunnen betalen, zodat men niet telkens op het horloge hoeft te 
kijken wanneer de meter afgelopen is. Tegen die achtergrond wordt ook gekeken naar 
de herontwikkeling van het plein hier achter, dat ook de nodige parkeerproblemat iek 
met zich mee zal brengen. In de voorbereiding heeft de burgemeester met de betrok-
ken ambtenaar gesproken over de kosten die daarmee gepaard gaan. Dat bedrag heeft 
het col lege nog niet bereikt, maar een aanpassing zou al gauw op een invester ing rond 
de € 50.000,- neerkomen. Dat is een invester ing die voor een relat ief korte termijn zou 
moeten worden gedaan. Er zou dus goed moeten worden afgewogen of dat loont om 
die invester ing te doen. Daar wordt binnen het col lege over gediscussieerd en daarna 
komt de burgemeester daar bi j de raad op terug. Er wordt nadrukkeli jk nagedacht over 
de toekomst in relat ie tot het lang parkeren. De schaarse parkeerplaatsen in het cen-
trum zi jn vooral bedoeld voor mensen die niet al te lang in het centrum moeten zi jn, 
dus met name voor kort parkeren. Op dit moment staan veel auto’s hier de hele dag 
geparkeerd. Met name ook in de parkeergarage, waar de mensen vanaf het plein zijn 
heengegaan. De vraag is of er zo voldoende mobil iteit kan worden georganiseerd in 
het centrum. Dat heeft ook relat ie met de Kroonkampweg, bi j de C1000. Daar wordt 
ook ambtelijk op verkend. Ook wordt onderzocht hoe de langparkeerders daar weg te 
kri jgen, dat zou door een tar iefsverhoging kunnen of gewoon door te zeggen dat het 
mogelijk is om een parkeerkaart te kr i jgen onder de condities zoals die er nu zi jn, 
maar niet meer één op één in het dorpscentrum, maar op een kleinere afstand parke-
ren. Bijvoorbeeld een loopafstand van vi jf à t ien minuten. Het l ijkt zo te zijn dat er lo-
caties zi jn waar dat realiseerbaar is. Het zou ook kunnen zijn dat er tegen betal ing 
moet in abonnement voor of dagtar ief.  Zo zou je mensen uit  het centrum kunnen weren.  
Dat geldt dan niet voor bewoners, maar wel voor de burgemeester die nu nog een 
kaart kan kri jgen in het centrum, of voor een winkelier of medewerker van het gemeen-
tehuis. Van deze mensen kun je je afvragen als ze hier de hele dag staan, of ze hier 
dan moeten kunnen parkeren. Hier wordt nadrukkeli jk over nagedacht, dit hoort bij het 
totale parkeerbeleid. 
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De nadere regels zijn collegeregels, vandaar dat die nu niet voorl iggen. Wat wel be-
langrijk is dat dit inderdaad een voorziening is die twee dingen regelt en dat is die 
dagkaart. Nu is het zo dat mensen zomaar ergens gaan staan. Dat geeft in de handha-
vingsfeer veel gedoe. Als nu goed wordt geregeld dat iemand hier wel kan staan die 
aan het werk is. Dan kan dat tegen een kleine vergoeding en dat is dan vi jf euro, de 
administrat iekosten bedragen vijf euro en vi jf cent, dat is wel dekkend. Als mensen die 
dagkaart niet hebben kunnen ze gewoon bekeurd worden. De andere voorziening geldt 
voor al le beroepen.  
 
De heer Berends vraagt, naar aanleiding van het betoog over de dagkaart, hoe dat 
richt ing burger wordt gecommuniceerd? Is het zo dat die dagkaart bestemd is om juist 
buiten parkeerplekken te parkeren of alleen op de parkeerplekken? Of mag men met 
zo’n kaart in het hele centrum overal op de stoep staan? 
 
De heer Heijerman, namens de gemeente, zegt dat in de kostendekkendheid letterl i jk 
al les is meegenomen wat met fiscaal parkeren te maken heeft. De kosten van de amb-
tenaar, de kosten voor de apparatuur, de kosten voor parkeerhandhaving, de bezwaar-
procedure, de inning van parkeerboetes, het leeghalen van de parkeermeters, het re-
serveren voor nieuwe invester ingen, echt a lles. 
Het is de bedoeling dat de medische dienstverlening over een abonnement voor de 
fiscale zone beschikt, die kan worden aangeschaft. Daarbij moet worden gedacht aan 
de fysiotherapeut, de thuiszorg en dat soort instant ies. De geneeskundigen hebben in 
de regel een esculaap op de auto en worden in dat kader bij de parkeerhandhaving 
met rust gelaten. Daarnaast zijn er de dagkaarten. Deze zi jn bedoeld voor mensen die 
voor hun werk echt in het centrum van Haren moeten zijn. Bi jvoorbeeld de schilder, de 
bouwvakker, de glazenwasser. Nu is dat niet geregeld. De dagvergunning geldt zowel 
voor de f iscale zone, als voor de schilstraten. Ook op de stoep en op de weg. De enige 
voorwaarde is dat het verkeer niet in gevaar mag worden gebracht en dat het verkeer 
niet worden gehinderd en dat derden, bijvoorbeeld de buurman, er geen hinder van 
mogen ondervinden.  
De parkeergarage ontbreekt in de tabel omdat het fiscaal parkeren geregeld is in een 
Belastingverordening en een parkeergarage wordt ‘commercieel geëxploiteerd’ dat is 
het verschil.  
Het verzoek om achteraf en per minuut te kunnen betalen wordt meegenomen in de 
nota die in de loop van dit jaar wordt verwacht.   
 
De voorzitter concludeert dat er geen nadere vragen zi jn. De vaststell ing Parkeerver-
ordening wordt als hamerstuk op de agenda van de raad geplaatst.  
 
9. Herijk ing planning en control cyclus 
De herijk ing van de planning en control cylclus wordt als  bespreekstuk op de agenda 
van de raad geplaatst. 
 
10.  Principebesluit zondagsopenstell ing 
De heer Berends, namens de ChristenUnie, heeft kennisgenomen van het pr incipebe-
sluit van het college om ontheff ing te verlenen. De ChristenUnie heeft ook kennisge-
nomen van het feit dat dit gewoon voortvloeit uit de Wet en dat het niet aan de raad is 
om daar alsnog een besluit over te nemen, maar dat het ter consultatie voor l igt. De 
ChristenUnie vindt het jammer dat het ook in Haren zover is dat de zondagsopenstel-
ling daar is. 
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De ChristenUnie denkt ook niet dat het iets brengt voor het betreffende bedrijf. De 
klanten die nu in Paterswolde winkelen komen dan in Haren en beide winkels moeten 
personeel hebben lopen. Per saldo wordt het voor de burger al leen maar duurder. Het 
is niet Harens op een winkel open te hebben op zondag. Dat past niet bi j het karakter 
van Haren. In de beleving van de ChristenUnie is het toegeven aan ik wil iets hebben, 
ik heb er zin in en ik wil het ook nu hebben. Het roept een bepaalde sfeer op van een 
week waarin hard gewerkt wordt. Nu is ook de laatste dag, waarop er in Haren niet 
gewerkt werd in de winkels, voorbij. Het brengt  ook niets om van 16.00 tot 20.00 uur 
open te zi jn. De ChristenUnie begrijpt waarom het col lege dit besloten heeft.  
 
De heer Kooi, namens het CDA, zegt dat de ChristenUnie al heeft uitgesproken waar 
het ook het CDA omgaat. Het CDA ziet de toegevoegde waarde van zondagsopenste l-
ling niet. Hiermee begeef je je op een helling, je zet een klein stapje en wanneer is de 
volgende stap. Wanneer is het zover dat er niets meer apart kan worden gezet in de 
hele week en de zondag te ontzien?  
Op de achterzijde van de not it ie, welke een ambtsadvies wordt genoemd, staat dat het 
een pr incipe-besluit is dat ter consultatie wordt  voorgelegd aan de raad in de vergade-
ring van 28 maart aanstaande. Wat betekent dat formeel in het werk van de raad, volgt 
er nog een raadsvoorstel of heeft het col lege bij deze de raad geconsulteerd en is er 
geen moment in de raadsvergadering waarin de raad daarmee geconfronteerd wordt?  
 
Mevrouw Legemaat, namens D66, wijst op de brief van de bewoners van de Kerkstraat.  
 
Mevrouw Schuiling, namens de PvdA, had ook willen wijzen op deze brief. Mevrouw 
Schuil ing heeft met respect geluisterd naar de ChristenUnie en het CDA, maar gezien 
de samenleving, de Harense maat, de openstel ling van 16.00 – 20.00 uur en de wijze 
waarop het overleg met de Kerkenraad heeft plaatsgevonden, kan de PvdA akkoord 
gaan. 
 
Burgemeester Boumans, namens het col lege,  heeft begrip voor de standpunten van 
de ChristenUnie en het CDA. Het is vanzelfsprekend dat zij dat standpunt hier te berde 
brengen en dat het goed is dat dat gehoord wordt. Als het gaat om de zondagsopen-
stel ling is het Nederland zo ongeveer fifty-f ifty,  de ene helft is voor de ander niet. Het 
is een discussie die niet op lokaal niveau beslecht kan worden, omdat dit geregeld is 
in de Winkelti jdenwet. In de Tweede Kamer is dit dest ijds met een nipte meerderheid 
aangenomen. Dat maakt het in het kader van het lokaal bestuur eenvoudig, de Win-
kelwet dient uitgevoerd te worden. Op het moment dat zich een aanvraag aandient in 
een kern van 15.000 inwoners, zoals Haren, dan dient het col lege deze één op één te 
honoreren. Als er twee aanvragen komen en hoe daar mee om te gaan is nu niet aan 
de orde. Vooralsnog is tegen die achtergrond gezegd dat het voor een jaar is. Ook is 
actief de rol van de Kerk opgezocht, hen is gevraagd wat zij er van vonden ook tegen 
de achtergrond van de Zondagswet, die hier ook aan de orde is. De kerken hebben 
geen bezwaar, anders dan dat ze ook het geluid hebben laten horen dat ook door de 
heren Berends en Kooi is verwoord. De criter ia vanuit de Zondagswet geven geen aan-
leiding om dat besluit nu niet te nemen. Dat laat onverlet dat met Albert Heijn een aan-
tal afspraken over mogelijke overlast is gemaakt. Bijvoorbeeld f luistert rucks, bi j voor-
keur geen bevoorrading, met uitzondering van  versproducten waar dat dr ingend nood-
zakelijk is. Een aantal afspraken rond het parkeerterrein. Dat is nu voor de kerk op 
zondag geopend en dat bli jft ook zo. Verder is afgesproken dat er een evaluat ie volgt 
en dat dit hier in mee wordt genomen.  
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Er is geen contact geweest met de buurt omdat dat niet voor de hand ligt. Het gaat 
hier om een uitvoering van de Winkelt i jdenwet.  Het besluit wordt gepubliceerd en 
daarop kan gereageerd worden.  
Wat de burgemeester betreft bl ijft het bi j deze bespreking van vanavond, zoals ook de 
bedoeling was. In het samenvattend advies staat inderdaad per abuis 28 maart, dat 
moet de commissievergadering van 15 maart z i jn. Het is een collegebevoegdheid. Het 
col lege heeft het aan de raad willen voorleggen omdat bij de bespreking van de APV 
bij de zondagsopenstell ing van de winkels is gezegd dat alvorens het col lege daartoe 
overgaat, zi j eerst terug zou komen naar de raad. Dat was met name op verzoek van 
de heren Berends en Kooi. Dat was eigenli jk een andere regel, want de Winkelti jden-
wet is niet de APV, maar de burgemeester heeft gemeend dat het verstandig zou zijn 
dat zij hun geluid kunnen laten horen, wetende dat beide part i jen daaraan hechten. 
Alles overziend denkt de burgemeester dat het col lege geen andere mogeli jkheid heeft 
dan de vergunning te verlenen en dat het goed is dat het signaal dat bi j een deel van 
de raad leeft daarbij kenbaar wordt gemaakt. Overigens is dat ook al gedaan r ichting 
Albert Heijn en zij real iseert z ich dat ook. Het is ook niet zo dat deze zich daar niets 
aangelegen laat. Albert Heijn geeft aan dat de helft van haar winkelend publiek daar 
net zo over denkt als deze part ijen.  
 
Mevrouw Sloot, namens GVH, is bli j dat het college de mogeli jkheid neemt om overleg 
te voeren, terwijl dat volgens de Wet niet nodig was, maar hoe kan het dat wel eten en 
drinken mag worden verkocht en verder niet: “Uitsluitend of hoofdzakelijk levensmidde-
len wordt gesteld.” 
 
Burgemeester Boumans antwoordt dat de winkel gewoon open is en het normale as-
sortiment kan dan ook worden aangeschaft.  
 
11.  Sluiting 
De voorzitter s luit de vergadering en dankt de aanwezigen voor hun inbreng. 
 
Aldus gewijzigd vastgesteld in de openbare raadscommissievergadering van 
5 apri l 2011. 
 
 
 
P.A. Lambeck MSc,    E. Fennema, 
griff ier       voorzitter 

 


