
POLITIEKE WOENSDAG VAN WOENSDAG 25 MEI 2022 17.30 UUR

Voorzitter: H. Sietsma (GroenLinks)
Namens de raad: T. van de Vendel (GroenLinks), A. Poelstra (D66), M. Sloot (Stadspartij), E. 
Akkerman (VVD)
Namens het college: B. Benjamins (wethouder)
Namens de griffie: P. Kommerij

Conformstukken
00:15:08

Voorzitter: Wij gaan beginnen. Het is alweer half zes geweest. Welkom bij deze 
meningsvormende bijeenkomst over de conformstukken. Conformstukken zijn stukken 
waarvan de agendacommissie, in dit geval de griffie, in zijn wijsheid heeft bedacht: die 
kunnen we als hamerstuk naar de raad sturen. Maar we geven u toch graag de gelegenheid 
om daar nog een enkele opmerking over te maken en die zijn ook door twee mensen zijn 
aangekondigd. Het staat u vrij om daarover te zeggen wat u wilt, maar de bedoeling is niet 
dat we daar alsnog een uitgebreide discussie over gaan voeren. Het staat u ook vrij om toch 
op elkaar te reageren als u denkt: Wat mevrouw Akkerman nou zegt, daar ben ik het 
helemaal niet mee eens. Mevrouw Akkerman is een van de vraagsteller straks. Het gaat over
het aanvullend krediet UT Delfiahaven, Hoogkerk. De raad vraagt het college een aanvullend 
krediet. Er is een voorbereidingsbesluit over geitenhouderijen wat de raad moet nemen. 
Financiële jaarstukken voor het meerschap Paterswolde 2023 moeten we vaststellen. De 
conceptbegroting 2023, de kaderbrieven 2023 en de jaarstukken 2021 van de 
gemeenschappelijke regeling voor het publiek vervoer stellen wij vast op 1 juni en de 
financiële jaarstukken publieke gezondheid en zorg 2022 hoort bij de bevoegdheid van de 
raad om die vast te stellen. Dat zijn de stukken waar het gaat. Er zijn door twee fracties 
woordvoeringen aangekondigd. Mevrouw Akkerman spreekt namens de VVD en de PVV 
over het voorbereidingsbesluit geitenhouderijen. Gaat uw gang.

00:16:51

Mevrouw Akkerman: Dankuwel, voorzitter. Bedankt. De vraag stellen wij inderdaad namens 
onze fractie, de VVD, en ook de PVV. Op de agenda staat om het voorbereidingsbesluit wat 
er nu al geldt te verlengen. De inhoudelijke discussie over waarom we dat zouden willen, 
hebben we vorig jaar al gevoerd en dat hoeft wat ons betreft ook niet opnieuw. Nu we dit zo
weer voorbij zagen komen, had onze fractie wel de vraag: voor welke periode vindt het 
college het nog proportioneel om dit te blijven verlengen? Dus wat als bijvoorbeeld in 2024 
alsnog blijkt dat die onderzoeksresultaten nog niet af zijn, zou het college het dan 
proportioneel vinden om nogmaals te verlengen? Daarbij ook in gedachten houdend dat de 
Raad van State onlangs een aantal uitspraken heeft gedaan in de gemeente Abcoude en 
Mastenbroek waar geitenhouders juist wel weer wat meer ruimte krijgen, ook met de tekst 
dat alleen belangen waarover voldoende duidelijkheid en zekerheid bestaat, kunnen een rol 
spelen. Dat is onze vraag. Dank u.

00:17:46

Voorzitter: Dank u wel. Wethouder Benjamins.
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00:17:49

Wethouder Benjamins: Voor je het weet ben je wethouder geitenhouderijen. Het college 
vindt het wat lastig om hier alvast op vooruit te lopen, want dat hangt een beetje van af 
hoeveel vertraging dat dan allemaal zou betekenen en waar het om zou gaan. Wat ons 
betreft is het niet wenselijk om de maatregelen langer in stand te houden dan noodzakelijk 
in ieder geval. We houden dat in ieder geval zeker in het oog. Gezien het feit dat het causale 
verband tussen de aanwezigheid van geitenhouderijen en de kans op longontsteking bij 
omwonenden overtuigend is aangetoond, vinden wij het onverstandig om nieuwe 
vestigingen toe te staan en uitbreidingen van andere geitenhouderij ook. Dat standpunt is 
wat ons betreft ongewijzigd, ook in het licht gezien van de uitspraken die zijn gedaan. Wij 
gaan er eigenlijk vanuit dat het vervolgonderzoek van de GGD in 2024 ook daadwerkelijk is 
afgerond en gereed is en waar dan ook maatregelen getroffen zouden kunnen worden om 
de gezondheidsrisico's bij onze inwoners en omwonenden zoveel mogelijk te beperken. Dan 
zou deze maatregel dus niet meer langer noodzakelijk zijn. Wat nog wel goed is om te 
realiseren, is dat het effect van het nemen van dit voorbereidingsbesluit vrij gering is, te 
verwachten. Gezien het kleine aantal geitenhouderij dat wij überhaupt in de gemeente 
hebben, en wij hebben het beeld uit de markt dat het niet zo is dat er allerlei nieuwe 
geitenhouderijen om de hoek staan te springen om nieuwe geitenhouderij te vestigen in 
onze gemeentegrenzen.

00:19:19

Voorzitter: Mevrouw Akkerman.

00:19:20

Mevrouw Akkerman: Dank u, voorzitter. [Onhoorbaar] het laatste argument niet precies een 
reden om te zeggen dat het dus misschien niet zo noodzakelijk is om dit zo strak af te 
kaderen.

00:19:29

Voorzitter: Wethouder.

00:19:31

Wethouder Benjamins: Nogmaals, voorzitter, de gezondheidsrisico's wegen wat ons betreft 
dusdanig zwaar dat wij vinden dat dit wel gerechtvaardigd is.

00:19:41

Voorzitter: Daar moet u het mee doen, denk ik. Dan zijn er vragen van meneer Van der 
Vendel van GroenLinks over de financiële jaarstukken meerschap Paterswolde. Gaat uw 
gang.

00:19:53

De heer Van der Vendel: Dank u wel, voorzitter. Ik dien deze vragen in ook namens D66. We 
zijn eigenlijk heel benieuwd. We zijn met de gemeente steeds meer bezig met het Maai Mei 
Niet beleid. De zomer in mei niet al het gas te maaien. Uiteraard heeft het meerschap nog 
gras in beheer. Gedeeltelijk moet dat gemaaid worden, want we willen niet tussen de hoge 
bloemetjes en weitjes liggen als we daar lekker komen zwemmen. Dat wordt gewoond 
gemaaid en is geheel logisch. We weten ook allemaal dat het kosten met zich meebrengt om
niet over te maaien. Daar hebben we ook contact met het meerschap over gehad. Nou 
vroegen wij ons af of het meerschap zou willen onderzoeken waar allemaal een Maai Mei 
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Niet beleid en ander ecologisch maaibeleid zou kunnen worden toegepast en wat daarvoor 
de gevolgen zouden zijn voor de begroting die wij hier voor ons hebben liggen.

00:20:47

Voorzitter: De wethouder.

00:20:48

Wethouder Benjamins: Dank voor de vragen, voorzitter. Het ingewikkelde is hier dat het om 
verschillende locaties gaat. Inderdaad, de locaties waar de recreanten zich bevinden, kunnen
wij gewoon niet ecologisch maaien, maar daar moeten we het kort houden. Wat de 
meerkosten daadwerkelijk zullen zijn, is niet helemaal duidelijk. Wat wel duidelijk is, is dat 
alles wat je meer ecologisch zou maaien, je dat maaisel af moet voeren in plaats van dat je 
het kunt laten liggen en op een natuurlijke manier daar blijft. Dus je moet maaisel afvoeren, 
dat is duurder en uiteindelijk moet er dan naar een afvalverwerker en daar wordt het 
duurder van. Dat betekent dat ecologisch maaien in zijn algemeenheid, en dan hoop ik, 
voorzitter, dat de vraagsteller niet helemaal precies ingaat op de vraag wat het dan per 
vierkante meter kost want dat weet ik echt niet, maar dat ecologisch maaien ongeveer zes 
keer duurder is dan gewoon maaien.

00:21:42

Voorzitter: Meneer Van de Vendel.

00:21:44

De heer Van der Vendel: Dankjewel, meneer de voorzitter, bedankt voor de antwoorden. Zes
keer duurder is een hoop geld. We zijn inderdaad benieuwd hoe dat precies zich gaat 
verhouden tot de totale onderhoudskosten. Ik denk dat, maar ik zal zelf ook met het 
meerschap daar nog verder over in gesprek gaan, het interessant is om te kijken wat dat, 
ook met een ecoloog, zou opleveren aan ecologische waarden, vooral in dat gebied, ook 
gezien de weidevogel bijvoorbeeld. Dat is gewoon een uniek natuurgebied.

00:22:18

Wethouder Benjamins: Misschien voor de volledigheid nog wel even: er worden wel delen 
van het gebied al wel ecologisch gemaaid. Het is niet zo dat er niet ecologisch gemaaid 
wordt.

00:22:27

De heer Van der Vendel: Oké, dank u wel. We zullen als raad eigenlijk ook een afweging 
kunnen maken of het ons dat waard is, die extra kosten voor de extra natuurwinst. Dat is 
eigenlijk de kern van het verhaal.

00:22:39

Voorzitter: Dank u wel. Geen aanvullende vragen? Kunnen we dan concluderen dat u verder 
akkoord bent om deze raadsvoorstellen conform naar de raad te brengen? Dat is het geval. 
Ja, mevrouw Akkerman ook?

00:22:58

Mevrouw Akkerman: Ja, maar [onhoorbaar]

00:23:01

Voorzitter: Nee, nee. U mag alsnog zeggen dat u toch tegengestemd, maar dan gaat het wel 
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als conformstuk naar de raad. We gaan er niet meer uitgebreid over in discussie in de raad. 
Dan doen we dat zo en dan sluit ik de vergadering. Dank u wel.
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