
 

VERSLAG 

 

Betreft  Politieke markt Carrousel  
Datum vergadering 11 januari 2010 

Aanwezig Mevrouw E.L Smit (voorzitter); 
De heer W.H. Noordzij (secretaris); 
De heer R.C.S. van Praag (wethouder); 
Mevrouw V.H. Spruit (wethouder); 
De heren R. de Jongh en J.A. Spierings (CDA); 
De heren J. van Wolfswinkel en H. Visser (CU/SGP); 
De heren B.G. Euser en A.A. Kweekel (EVA); 
De heren R. Polder en H. Ender (NAP); 
De heer H.J. van der Graaff en mevrouw P.B. Rooimans (PvdA); 
De heren M.C.C. Goedknegt en R. Moret (VVD); 
De heer H. van der Linden (medewerker afdeling Bestuur). 

Ons kenmerk Invullen 6 ha   
 
 

1. Opening 
De Voorzitter heet iedereen welkom en opent de vergadering. 
 

2. Invullen 6 ha 
De heer Moret is blij met dat er beweging is in de invulling van de 6 ha. Hij geeft aan dat hij zich kan 
vinden in de scenario ontwikkeling voor de ruitersport zeker als dit op korte termijn kan worden 
uitgewerkt. Het betrekken van een jeugdcentrum vindt hij een goed idee, maar hij vraagt zich af of 
een jeugdcentrum en een ruiterij samengaan?  
De heer Polder vindt dat dit onderwerp niet behandeld kan worden omdat voor de huisvesting van de 
voetbalverenigingen geen scenario is gekozen. De optie van het verplaatsen van de voetbalvelden 
naar de 6 ha valt dan weg. 
De heer Goedknegt  stelt voor om  het voorstel over de 6 ha behandelen.  
De heer Kweekel sluit zich aan bij de heer Polder.  
De heer De Jongh gaat akkoord met het voorstel. Hij vraagt zich af of er is gesproken met de 
paardenverenigingen.  
De heer Van Wolfswinkel geeft aan dat hij een amendement heeft gesteund van 21 december 2009 
over veldsport op de 6 ha. Hij gaat akkoord met het voorstel, maar wil de mogelijkheid open houden, 
ten behoeve van de inwoners van Portland, voor veldsport; dit hoeft niet in de 6 ha.  
De heer Euser geeft aan dat een budget van € 95.000 wordt gevraagd om 1 scenario te 
onderzoeken. Hij zou graag het budget willen verbreden voor onderzoek naar meerdere scenario’s.  
Dan is alle informatie op tafel om tot goede afweging te komen.  
Mevrouw Spruit: de PvdA gaf al aan dat de afspraken zijn gemaakt in kader van de OMMIJ. De 
OMMIJ vraagt om duidelijkheid over de boekwaarde van de 6 ha. Zij ziet geen mogelijkheid om voor 
de gemeenteraadsverkiezingen een scenario uit te werken voor de voetbalverenigingen. Zij geeft aan 
dat het een combinatie wordt van een stoeterij en een manege. Er is niet met de paardenvereniging  
gesproken omdat de ruimte daarvoor niet aanwezig is. Het bestemmingsplan Portland is 10 jaar en 
moet herzien worden. Zij geeft aan dat deze ontwikkeling daarin meegenomen kan worden en is van 
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mening, dat het verstandig is om voor een invulling voor de 6 ha te kiezen. Zij geeft aan dat wanneer 
we een jongerencentrum aan de rand willen realiseren dat hierbij dan alle partijen betrokken moeten 
worden. Het gebied van de 6 ha. is fysiek begrensd. 
De heer Moret vraagt om toelichting van de concrete behoefte van marktpartijen. 
Mevrouw Spruit geeft aan dat er 2 direct gegadigden zijn, die graag heel snel iets willen realiseren. In 
die zin komt dat in dit voorstel samen. 
De heer Polder begrijpt niet waarom de eerste 4 scenario’s gratis zijn en het andere € 95.000 moet 
kosten. Hij wil de stand van zaken weten van de gevoerde gesprekken met de gegadigden. 
Mevrouw Spruit meldt dat de gegadigden serieuze partijen zijn die samen nog in gesprek zijn. De  
€ 95.000 van dit scenario komt ten laste van de grondexploitatie OMMIJ en heeft consequenties voor 
het totaal-resultaat grondexploitaties van de OMMIJ. Zij zelf stelt voor om 1 scenario uit te werken.  
De heer Van Praag geeft aan dat het bij de voetbalverenigingen alleen gaat om de kosten van 
verbetering van de huidige accommodatie. 
De heer Spierings vraagt of de heer Van Praag uit kan leggen hoe de € 95.000 zich verhoudt tot de 
boekwaarde van € 2,3 miljoen.  
De heer Van der Linden vraagt om enige terughoudendheid, in deze openbare vergadering, bij het 
noemen van bedragen van de nog in uitvoering zijnde grondexploitaties. 
Mevrouw Spruit geeft aan dat er over de afwaardering van de grondprijs met de OMMIJ gepraat 
moet worden.  
De heer Van der Graaff geeft aan dat dit terug genomen moet worden naar het fractieberaad. 
Mevrouw Spruit geeft nogmaals aan dat het advies van de Sportstichting zo spoedig mogelijk naar 
de raad wordt toegezonden.    
De voorzitter concludeert dat dit agendapunt op de debattenlijst komt te staan van de 
raadsvergadering van 25 januari a.s..  
  

3. Sluiting 
De Voorzitter bedankt iedereen voor zijn aanwezig sluit de vergadering. 

 


