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BESLUITENLIJST OPENBARE BESLUITVORMENDE RAADSVERGADERING VAN DE
GEMEENTE WAALRE DINSDAG 18 FEBRUARI 2020
Aanwezig:
Voorzitter
Griffier
De leden:
AWB

de heer J.W. Brenninkmeijer
de heer W.A. Ernes

VVD
D66
CDA
ZW14
GL
PvdA
G&P

de heer J.A.J. Claessen, de heer P.J.A.M. Donders en de heer E.W.H.
Rutten
de heer D.M. Damen, mevrouw E.H.H. Gremmée en de heer A. Bijnen
de heer F. Schoots, mevrouw S. Harks en de heer C.W. de Zeeuw
mevrouw S.J. van de Goor–Gelens en mevrouw C.P.A.M. Eeken-van Hoof
de heer G.J.J. Lammers en de heer A.J. Links
mevrouw J.M. Beuger
de heer J.P. Hazelaar
mevrouw J.F.C.M. Verouden

Afwezig:
AWB

mevrouw A.C. Groeneveld-van Mourik

Aanwezige portefeuillehouders:
De heer A. Uijlenhoet
Mevrouw L.I. Smit-Volkers
De heer H.M. Kruip
Afwezig:
De heer A.C.W.A.M. van Holstein
I

Opening
De voorzitter heet de aanwezigen om 19:30 uur welkom en de heer Schoots
opent de vergadering met een korte overweging over dat de politiek bepaalt
waar de politiek over gaat.

II

Vaststelling agenda en aanwijzen voorstemmer.
Mevrouw van de Goor wordt, met nummer 9 op de presentielijst, aangewezen
als voorstemmer.
De agenda wordt gewijzigd vastgesteld, waarbij het voorstel ’verordening
herbenoemingsprocedure’ van de agenda wordt afgevoerd, omdat het stuk
nog niet beschikbaar is.

III

Vragenhalfuur.
Er zijn geen aanmeldingen voor het vragenhalfuur.

IV

Mededelingen.
Er zijn geen mededelingen.

V

Ingekomen stukken.
Er zijn geen ingekomen stukken geagendeerd.
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VI

Vaststelling van de besluitenlijst van de besluitvormende
raadsvergadering, gehouden op 4 februari 2020.
Besluit
Aangenomen, zonder stemming.

VII

Voorstel tot het vaststellen van het bestemmingsplan
“Natuurbelevingscentrum Buiten, Waalre”.
De fracties ZW14 en GL dienen op het voorstel een amendement ‘Afstand
Natuurbelevingscentrum’ (bijlage 1) in.
Dit amendement wordt met hoofdelijke stemming verworpen met 3 stemmen
voor en 13 stemmen tegen:

















Mevrouw S. van de Goor-Gelens
De heer D. Damen
De heer G. Lammers
Mevrouw J. Verouden
Mevrouw E. Gremmée
De heer A. Bijnen
De heer J. Claessen
Mevrouw S. Harks
De heer P. Donders
De heer E. Rutten
Mevrouw C. Eeken-van Hoof
De heer B. Links
De heer C. de Zeeuw
Mevrouw J. Beuger
De heer J. Hazelaar
De heer F. Schoots

tegen
tegen
voor
tegen
tegen
tegen
tegen
tegen
tegen
tegen
tegen
voor
tegen
voor
tegen
tegen

De heer Lammers legt hierbij de volgende stemverklaring af: “Wij hebben
met belangstelling kennis genomen van de argumentatie van de
verantwoordelijk wethouder. Hij heeft ons niet overtuigd en wij vinden de
argumentatie en onderbouwing zelfs ongeloofwaardig.”
De heer Links legt hierbij de volgende stemverklaring af: “Wij dienen dit
amendement in om nogmaals te benadrukken dat inderdaad de
beantwoording van de wethouder in onze ogen niet steekhoudend is maar
ongeloofwaardig.”
De heer Donders legt hierbij de volgende stemverklaring af: “Ik stem tegen
maar niet zonder benadrukt te hebben dat het belang van een ultieme
dialoog heel groot is.”
Mevrouw Beuger legt hierbij de volgende stemverklaring af: “De wethouder
heeft mij niet kunnen overtuigen met zijn antwoord en ik vind het jammer
dat er geen kans is gepakt om te zorgen dat de hele raad met dit plan kan
instemmen.”
De heer de Zeeuw legt hierbij de volgende stemverklaring af: “De fractie D66
stemt tegen dit amendement omdat we de wethouder duidelijk hebben
gehoord. Het is geen kwestie van niet willen maar een kwestie van moeten.
Als je hier voor stemt betekent dat je helemaal geen horeca kan neerzetten
en dat is helemaal niet de bedoeling”.
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De fractie AWB dient op het voorstel een amendement
‘Natuurbelevingscentrum Buiten’ (bijlage 2) in. Dit amendement wordt met
15 stemmen voor en 1 stem tegen aangenomen, waarbij de fractie GL heeft
tegengestemd.
De fracties ZW14 en GL dienen op het voorstel een amendement ‘functieduiken’ (bijlage 3) in.
Dit amendement wordt met hoofdelijke stemming verworpen met 3 stemmen
voor en 13 stemmen tegen:

















Mevrouw S. van de Goor-Gelens
De heer D. Damen
De heer G. Lammers
Mevrouw J. Verouden
Mevrouw E. Gremmée
De heer A. Bijnen
De heer J. Claessen
Mevrouw S. Harks
De heer P. Donders
De heer E. Rutten
Mevrouw C. Eeken-van Hoof
De heer B. Links
De heer C. de Zeeuw
Mevrouw J. Beuger
De heer J. Hazelaar
De heer F. Schoots

tegen
tegen
voor
tegen
tegen
tegen
tegen
tegen
tegen
tegen
tegen
voor
tegen
voor
tegen
tegen

De heer de Zeeuw legt hierbij de volgende stemverklaring af: “De fractie D66
stemt tegen om het simpele feit dat je dit moet regelen in de
omgevingsvergunning. Daar krijgen mensen de gelegenheid om een
zienswijze in te dienen. Het hoort niet thuis in het bestemmingsplan.”
Besluit
1. In te stemmen met de beantwoording van de ingediende zienswijze
zoals opgenomen in de ‘Nota van beantwoording zienswijzen’.
2. Het bestemmingsplan Natuurbelevingscentrum Buiten, Waalre
ongewijzigd vast te stellen met dien verstande dat in de planregels het
bepaalde in artikel 8 onder 8.1 sub b. luidende: “de bouwhoogte voor
bouwwerken, geen gebouwen zijnde ten behoeve van kunstwerken en
zend-, ontvangst- en/of sirenemasten, tot een hoogte van 40 m” komt
te vervallen.
3. Te besluiten geen exploitatieplan vast te stellen voor het
exploitatiegebied.
Aangenomen, met hoofdelijke stemming, met 13 stemmen voor en 3
stemmen tegen:








Mevrouw S. van de Goor-Gelens
De heer D. Damen
De heer G. Lammers
Mevrouw J. Verouden
Mevrouw E. Gremmée
De heer A. Bijnen
De heer J. Claessen

voor
voor
tegen
voor
voor
voor
voor
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Mevrouw S. Harks
De heer P. Donders
De heer E. Rutten
Mevrouw C. Eeken-van Hoof
De heer B. Links
De heer C. de Zeeuw
Mevrouw J. Beuger
De heer J. Hazelaar
De heer F. Schoots

voor
voor
voor
voor
tegen
voor
tegen
voor
voor

De heer Lammers legt hierbij de volgende stemverklaring af: “wij betreuren
het dat de amendementen het niet gehaald hebben maar dat is een
democratisch proces. Wij herhalen ons statement dat wij de onderbouwing
over het deel van de horecavoorziening onder de maat en ongeloofwaardig
vinden.”
De heer Links legt hierbij de volgende stemverklaring af: “Wij zullen tegen dit
voorstel stemmen omdat de onderbouwing voor de horeca en vooral de
locatie daarvan is ongeloofwaardig en in onze ogen niet steekhoudend.”
VIII

Voorstel tot wijziging Gemeenschappelijke Regeling
Werkvoorzieningschap Regio Eindhoven (GRWRE/Ergon).
Besluit
Het college toestemming te verlenen tot wijziging van de
Gemeenschappelijke Regeling Werkvoorzieningschap Regio Eindhoven
(GRWRE/Ergon), artikelen 27, 30 en 31 conform de bij het besluit behorende
bijlage.
Aangenomen, zonder stemming.

IX

Sluiting.
De voorzitter sluit de vergadering omstreeks 21:10 uur.

Aldus vastgesteld in de openbare besluitvormende raadsvergadering van 3 maart 2020.
DE RAAD VAN DE GEMEENTE WAALRE,
de griffier,
de voorzitter,

W.A. Ernes

drs. J.W. Brenninkmeijer

