
 

VERSLAG 

Betreft  Politieke markt Carrousel  
Datum vergadering 13 september 2010 

Aanwezig De heer L. Goudriaan(voorzitter); 
Mevrouw E.T.M. Meijers (secretaris); 
De heren A.A. Kweekel en J.C. de Bruin (EVA) 
De heer J. van Wolfswinkel (CU/SGP); 
De heer H. Ender en mevrouw J.E. de Leeuwe (NAP); 
Mevrouw S.M. Remijn-Korteweg en de heer R. Moret en de heer M.C.C. 
Goedknegt (VVD); 

 De heer R.C.S. van Praag (wethouder). 
Onderwerp Bezwaarschriften verlenging voorkeursrecht Buijtenland van Rhoon  

 
1. Opening 

De Voorzitter heet iedereen welkom en opent de vergadering. 
 

2. Bezwaarschriften verlenging voorkeursrecht Buijtenland van Rhoon 
Mevrouw De Leeuwe vindt het jammer dat er niemand aanwezig is van de bezwarencommissie zelf. 
De bezwarenbeoordelaar is de bezwaarschriftencommissie. Deze geeft advies aan de raad. Ze is 
verbaasd een brief van het college te krijgen en vraagt zich af wat het college hiertussen doet. M.b.t. 
de scenariokeuze geeft zij aan dat belang er niets er mee te maken heeft. Het advies is juridisch. 
Waarom deze argumentatie. Zij geeft aan dat bij het lezen van het verslag van de hoorzitting zij de 
indruk krijgt dat alle mensen in 1 zitting gehoord worden. Zij zou graag willen weten of dit zo is en zoja 
waarom. Vervolgens wijst zij naar pagina 9 van het stuk waar het gaat over bezwaren vanwege daling 
van de prijs. Zij geeft aan dat het bezwaar goed te volgen is. Zij zou graag argumenten willen over het 
verkopen aan de gemeente in plaats van aan een andere partij.  
De heer Van Wolfswinkel denkt dat het proces is gevolgd zoals afgesproken. Het college legt het 
voorkeursrecht op. De raad heeft ermee ingestemd. Hij vindt het fijn dat de verslagen bij de stukken 
zijn gevoegd. Hij ziet dat er een bezwaarschrift is kwijtgeraakt. Hoe zit dit?  
De heer Goedknegt heeft er weinig aan toe te voegen. Hij  meldt dat de VVD-fractie het advies volgt. 
De heer Van Praag M.b.t. de rol van het college geeft hij aan dat het raadsvoorstel door het college is 
voorbereid zoals gebruikelijk en is gebaseerd op wat de commissie aanreikt. Het is standaard om in 
een raadsvoorstel met scenariokeuzes te vermelden. Deze zijn bedoeld om een afweging te kunnen 
maken. Dit is nu niet aan de orde. Het had in dit geval weggelaten kunnen worden. Geadviseerd wordt 
het besluit in stand te houden en hoe met het advies om te gaan. Hij weet niet hoe de hoorzitting heeft 
plaatsgevonden. Waardedaling is volgens hem heel dikwijls een punt bij een WVG vestiging. Feitelijk 
vindt waardevermindering plaats door de bestemmingswijziging. WVG leidt niet per definitie tot 
waardevermindering. Hij vindt het logisch en vanzelfsprekend dat de verslagen zijn toevoegd aan het 
stuk. Hij begrijpt dat in geval van dat er een advies aan het college is gericht  dit ook ter kennisgeving 
naar de raad kan. Hij geeft aan dat het college dit in de voorkomende gevallen zal overwegen. Hij 
heeft zich goed heeft voorbereid op de bezwaarschriften die zijn ingediend, maar hij is niet 
tegenkomen dat er een bezwaarschrift is kwijt geraakt.  
De heer Van Wolfswinkel geeft aan dat het staat onder het verslag van 3 juni op pagina 2 onderaan. 
Hij vraagt zich af of het proces voor de rest goed verlopen is. 
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De heer Van Praag  geeft aan dat de heer van Herk in de hoorzitting de gelegenheid heeft gehad om 
het origineel van zijn eerste bezwaarschrift af te geven bij de secretaris en dat het onderdeel is 
geweest van beraadslaging. Overigens is het zo dat het ook geldt bij mondeling bezwaar. Overigens 
wijst hij de raad erop dat het besluit nieuw toe te voegen vestigingen indertijd is aangehouden. 
Formeel moet er nog iets met dit besluit.  
De heer Warnaar (inspreker)meldt dat de hoorzitting in 2 sessies gehouden is. Men werd in groepen 
van 3 of 4 gehoord. Hij heeft bezwaar tegen de verslaglegging. Er staat in: “de heer Warnaar heeft in 
principe vrede met bestemmingsplan’. Dit hij zou dit uit het verslag willen hebben.  
De heer Van Praag geeft aan dat het verslag van deze carrousel de heer Warnaar kan toevoegen aan 
het verslag van de commissie bezwaar en beroep.  
De Voorzitter concludeert dat dit agendapunt op hamerstukkenlijst komt te staan van de 
raadsvergadering van 27 september.  

 
3. Sluiting 

De Voorzitter bedankt iedereen voor zijn inbreng en zijn aanwezigheid sluit de vergadering. 


