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1

Opening en mededelingen
De voorzitter opent de vergadering en meldt de spreektijden.

2

Verslag commissievergadering van 16 mei 2019
Er zijn vanuit de fracties van het CDA en D66 wijzigingsvoorstellen ontvangen.
De wijziging van het CDA betreft de bespreking van de bestemmingsplanwijziging gericht op oeverbebouwing van het Wijchens Meer. De tekstwijziging is onderstreept:
De heer Peters Sengers meldt dat onder de inwoners van Wijchen véél weerstand bestaat tegen de bestemmingsplanwijziging waarmee het mogelijk wordt de oever van
het Wijchens Meer te bebouwen. Omdat het door het CDA in november 2018 ingediende amendement over een participatietraject voor de ontwikkelingen van de noordelijke
oever van het Wijchens Meer geen doorgang vond, zullen nu veel zienswijzen en bezwaren worden ingediend. Naar aanleiding daarvan heeft het CDA schriftelijke vragen
aan het college gesteld over het reeds gevolgde en nog te volgen participatieproces.
De ontwikkelingen aan het Wijchens Meer worden volledig aan de creativiteit van
marktpartijen overgelaten. Dit gegeven baart het CDA grote zorgen. In weekblad
Wegwijs zegt de wethouder daarover: “We zien wel wat daaruit komt en dan is het aan
de raad om te kiezen wat we ermee doen.” Het CDA verzoekt de wethouder deze uitspraak toe te lichten en vraagt zich af of het college bij het aannemen van deze plannen een uitwerkingsbevoegdheid heeft voor de deellocatie Wijchens Meer. De heer Peters Sengers vraagt voorts de wethouder of de raad bij de uitwerking van de definitieve bestemming nog enige zeggenschap heeft.
Reactie wethouder Gerrits, pagina 3.
Aan het einde van diens reactie wordt een zin toegevoegd:
Wat betreft de vragen van het CDA over de zeggenschap van de raad geeft hij aan dat
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de raad zeggenschap heeft bij het eerstvolgende bestemmingsplan dat voorligt. Eerder
heeft de raad kaders meegegeven.
Het wijzigingsvoorstel van D66 betreft pagina 7 inzake ‘Bespreking Initiatiefvoorstel
D66 Maak elektrisch opladen voor iedereen mogelijk’. De tekstwijziging is onderstreept: “Met dit voorstel vragen zij om het voor particulieren mogelijk te maken om
hun elektrische auto die geparkeerd staat op een openbare parkeerplaats op te laden
vanuit een laadpaal bij de woning.”
De ingekomen wijzigingen worden in het verslag verwerkt conform de voorstellen.
Besluit: Het verslag wordt gewijzigd vastgesteld.
3

Mededelingen van het college
Er zijn geen mededelingen.

4

Vragen aan het college over de gemeenschappelijke regelingen
Er zijn geen vragen aan het college over de gemeenschappelijke regelingen

5.

Rondvraag
5.a – Kernachtig Wijchen – inzake verwijdering beukenhaag nabij Het Hofje
aan de Leemweg zonder dat sprake is van een vergunning
De heer Verharen vraagt aandacht voor de boosheid onder de bewoners van Het Hofje
aan de Grootvenseweg. Deze boosheid richt zich op de gemeente Wijchen vanwege
het feit dat een drie meter hoge beukenhaag is verwijderd door een bewoner aan de
Leemweg om ruimte te maken voor een extra uitrit. Hierover heeft geen overleg
plaatsgevonden met de bewoners van Het Hofje. De ambtelijke organisatie heeft toestemming gegeven, terwijl geen vergunning was aangevraagd. Deze is inmiddels –
achteraf - wél aangevraagd. De bewoners van Het Hofje hebben weinig vertrouwen in
een correcte afhandeling. Gevraagd wordt in hoeverre de wethouder van de geschetste
situatie op de hoogte is en welke stappen hij in dezen gaat ondernemen.
Wethouder Loermans is geïnformeerd. De bewoners hebben een klacht ingediend, welke in behandeling is genomen door de gemeentesecretaris. Het lijkt erop dat een ambtenaar iets te voortvarend heeft gehandeld met het verlenen van toestemming. De
wethouder spreekt zijn vertrouwen uit dat de klacht correct wordt afgehandeld.
De heer Verharen vraagt of de wethouder voornemens heeft in relatie tot het opgelopen geschonden vertrouwen bij de bewoners.
Wethouder Loermans heeft er vertrouwen in dat de secretaris ervoor zorg zal dragen
dat deze kwestie conform de regelgeving wordt afgehandeld.
5.b – Wijchen Lokaal - inzake bomenkap Graafseweg
De heer Van Kuppeveld informeert naar stand van zaken m.b.t. de bomenkap op de
Graafseweg.
Wethouder Loermans heeft wat dit betreft geen nieuwe ontwikkelingen te melden.

6.

25428

Realisatie van een Driestroom gezinshuis op het perceel aan het
Hazenpad 26 te Leur, beslisnota

De voorzitter geeft een korte toelichting op voorliggende beslisnota, vooruitlopend op
de bespreking. De initiatiefnemer wil het bijgebouw bij Hazenpad 26 herinrichten tot
een woonkamer / keuken met slaapkamers, douche en toiletruimtes voor jongeren die
zorg nodig hebben. Het gaat om onzelfstandig wonen in combinatie met 24-uurszorg.
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De vragen die uit eerdere gesprekken met vertegenwoordigers voortvloeiden, zijn beantwoord via een memo.
De voorzitter verwijst voorts naar de informatiebijeenkomst van 23 mei jl. Hij geeft de
aangemelde inspreker de gelegenheid het woord te voeren.
Inspreker: De heer P. van der Mark (Stoeterij Leyhof)
Inspreker acht zorg een kostbaar goed, tegenwoordige zowel letterlijk als figuurlijk. Dit
geldt voor jong, maar ook voor oud. Maar dit betekent niet dat zorg ten koste mag
gaan van alles, dat zorg boven de wet verheven wordt, dat het college eerder vastgelegde standpunten klakkeloos overboord kan gooien. Als het betekent dat paardenstallen omgebouwd moeten worden tot woonappartementen, dan heeft inspreker er ook
nog wel een aantal beschikbaar, wat een oplossing zou zijn voor het WaalZorg probleem. Maar zo kinderachtig is de inspreker niet. Hij spreekt niet voor eigen parochie.
Het is zijn stellige overtuiging dat iedere zichzelf respecterende jurist met enige kennis
van deze materie tot dezelfde conclusie zou komen als de heer Van der Mark.
De heer Van der Mark memoreert dat hij in maart jl. de raad heeft uitgenodigd ter
plaatse de situatie op te nemen. Hij spreekt zijn erkentelijkheid uit voor die partijen
die daar gehoor aan hebben gegeven. Inspreker is verbaasd dat niet alle partijen hier
gehoor aan hebben gegeven, waaronder de partij die zegt achter de ondernemers te
staan, alsmede de partij die in deze raad de grootste verantwoording draagt. De raad
delegeert aan het college. Delegeren is meer dan alleen controleren, het is ook verantwoording dragen.
In Nederland hebben we te maken met wetten. Het is bij wet verboden om door rood
stoplicht te rijden. Het is bij wet verboden om geurgevoelige objecten – en dat is waar
het in voorliggende rapportage over gaat – te creëren binnen vijftig meter van de
grens van een bouwblok van een agrarisch bedrijf.
Inspreker heeft zich verdiept in hetgeen de raad voor de kiezen krijgt en is van mening
dat dat niet niks is. Het is inspreker duidelijk dat de raad niet over de kennis over dit
soort wetgeving beschikt. Dat acht hij de raad niet kwalijk. Hij acht het kwalijk dat de
rapporteurs namens initiatiefnemer De Driestroom deze kennis wel behoren te hebben,
wellicht ook hebben, maar hier, om hen moverende redenen aan voorbij gaan. Dit is
gedelegeerd door het college aan de Driestroom, maar nergens blijkt dat de inhoud
door het college is gecontroleerd. Dat blijkt alleen al door de stelling van het college
tijdens de recente informatiebijeenkomst dat de voorgestane ontwikkeling geen beperking heeft voor het bedrijf van de inspreker. Dat is, volgens de inspreker, wettelijk wel
degelijk het geval. Ambtelijk is dit duidelijk geworden. Ook is ambtelijk vastgesteld dat
zijn opmerkingen niet zijn meegenomen of getoetst zijn in de besluitvorming.
Inspreker heeft college verzocht en geadviseerd, op basis van de onderbouwing die
ook aan de raad beschikbaar gesteld is, het wettelijke kader waar het over gaat te laten toetsen door ter zake kundige juristen, die beschikbaar zijn bij de gemeentelijke
huis advocaat. De heer Van der Mark heeft begrepen dat het college hier vooralsnog
geen gehoor aan wenst te geven. Hij refereert aan de procedure Wegelaar Balgoij. De
inspreker onderneemt al lange tijd moeite om iedereen helderheid in de materie te geven, dit om te voorkomen van een vergelijkbare situatie als bij Wegelaar. Daar is niemand bij gebaat. Inspreker voelt dat de raad door het college gedwongen wordt door
rood stoplicht te rijden. Het is vanzelfsprekend aan de raad hoe de raad daarmee om
wenst te gaan. Wellicht dat de raad in staat is om het college te bewegen tot een degelijk en inhoudelijk gefundeerd extern juridisch advies, rekening houdend met het
door inspreker ingebrachte, niet meegewogen, argumentatie. Hij wenst de raad veel
wijsheid bij de besluitvorming.
De voorzitter vraagt of er vragen zijn aan de heer Van der Mark.
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Mevrouw Wittenberg informeert welke informatie – naast de informatie ten aanzien
van de uitbreidingsmogelijkheden – verder onjuist is en wat de consequenties hiervan
zijn voor het bedrijf van inspreker.
Inspreker schetst de kern van het probleem. In geval voorliggend plan doorgang vindt,
moet hij zijn rechten opgeven. De huidige rechten staan toe om agrarische activiteiten
uit te oefenen tot aan de grens van het bouwblok. Dit recht omvat ook het houden van
dieren en komt in het gedrang wanneer er een geurgevoelig object wordt gerealiseerd
binnen vijftig meter van de grens van diens bouwblok. De huidige afstand tussen de
schuur en de grens van het bouwblok bedraagt slechts één meter.
De heer De Kievit vraagt of inspreker van mening is dat de ruimtelijke onderbouwing
in het voorstel ondeugdelijk is.
Inspreker verwijst naar diens eerder uitgesproken standpunten. Het plan is in strijd
met de wetgeving ten aanzien van geurgevoelige objecten.
De heer De Kievit concludeert dat de ruimtelijke onderbouwing van het plan niet voldoet.
Eerste termijn
De heer Evers ziet geen bezwaren tegen voorliggend plan. De betrokken ambtenaren
hebben zijns inziens een gedegen juridisch onderzoek verricht. Kernachtig Wijchen
juicht dergelijke initiatieven toe gezien de problematiek in de jeugdzorg.
De heer De Kievit sluit zich namens Sociaal Wijchen aan bij vorige spreker en meldt
dat de fractie zal instemmen met het voorstel.
De heer Van ’t Schip is voorstander van het realiseren van een gezinshuis, maar niet
voor een dusdanige afwijking van het bestemmingplan dat een bestaande schuur
wordt bestemd als woonhuis. De schuur staat te dicht op het woonerf en te dicht bij de
paarden- en trainingsstallen. Dit zal zeker leiden tot juridische procedures en Wijchen
Lokaal voelt er niet voor om daar publiek geld aan uit te geven. Spreker adviseert om
het plan onafhankelijk juridisch te laten toetsen alvorens tot besluitvorming over te
gaan. De fractie is voorstander van realisatie van een gezinshuis, zij het niet op de
voorgestelde locatie. Het perceel is groot genoeg om de woonunit elders te realiseren.
Spreker vraagt of deze mogelijkheid is onderzocht en zo ja, waarom daar niet voor is
gekozen.
Mevrouw Wittenberg waardeert het initiatief van De Driestroom, maar heeft ook begrip
voor de zorgen van de aangrenzende ondernemer. D66 kan zich vinden in realisatie
van een gezinshuis in het buitengebied. In de zienswijzenprocedure zullen eventueel
gemaakte fouten aan het licht komen. Aangezien de raad dit zelf niet kan toetsen, zal
D66 instemmen met het voorstel.
De heer Arts vindt het belangrijk dat ondernemers kunnen blijven ondernemen en
spreekt begrip uit voor de zorgen van inspreker. Uit de beschikbare informatie blijkt
echter dat er een gedegen voorstel ligt en er geen toekomstige belemmeringen zijn.
Dit houdt in, dat er voor de onderneming geen andere restrictieve belemmeringen zullen worden opgelegd dan heden het geval is. Inspreker heeft eerder een brief aan de
raad gestuurd waarin hij diens zorgen uit. De VVD vraagt of de wethouder die zorgen
kan wegnemen.
De heer Roosenboom vindt dat sprake is van een mooi initiatief. De PvdA zal dit graag
ondersteunen. De informatie van inspreker had bij de fractie de nodige vragen opgeleverd, maar met de beantwoording door het college is deze zorg weggenomen. De PvdA
kan instemmen met de beslispunten.
De heer Peters Sengers geeft aan dat het CDA de jeugdopvang middels gezinshuizen
van harte ondersteunt. De gemeente dient binnen de wettelijke kaders haar medewerking te verlenen aan dergelijke initiatieven. In dit dossier gaat het om de vraag of deze
projectafwijking op een deugdelijke manier ruimtelijk is onderbouwd. Het CDA is daar
niet van overtuigd. De eigenaar van het aangrenzende perceel vreest gebruiksbeperVerslag Commissievergadering d.d. 13 juni 2019
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kingen van diens perceel. Het college stelt echter dat er geen sprake is van toename
van beperkingen.
Het CDA mist in de onderbouwing de motivatie waarom het hoofdgebouw en de te
verbouwen schuur op Hazenpad 26 als geurgevoelige objecten worden aangemerkt.
Inspreker heeft stukken aangereikt waarin de gemeente aangeeft dat Hazenpad 26, na
de bestemmingswijziging (naar wonen) in 2011, wel een bedrijfswoning blijft in de zin
van de geurregelgeving. Dit strookt niet met de onderbouwing die nu voorligt. Het lijkt
alsof vanuit de gemeente verwachtingen zijn gewekt of wellicht zelfs toezeggingen zijn
gedaan.
Niemand heeft belang bij juridische procedures. Het CDA hecht aan uitbreiding van gezinshuisfaciliteiten, maar dit kan ook elders op het perceel. De fractie pleit voor zeer
zorgvuldige besluitvorming en adviseert het college extern juridisch advies over de
geurregelgeving en de bedrijfswoning in te winnen en met beide belanghebbende partijen in gesprek te gaan om te zoeken naar een oplossing, alvorens de raad een verklaring van geen bedenkingen afgeeft. Op dit laatste punt overweegt het CDA een motie in te dienen.
Reactie college
Wethouder Gerrits sluit zich volledig aan bij de oproep van het CDA om een zeer zorgvuldige procedure te volgen.
Wat betreft de inspreekreactie, wijst de wethouder op de mogelijkheid om een zienswijze in te dienen. Daar volgt een adequate reactie op, waarvoor – indien nodig – onafhankelijk advies zal worden ingewonnen. Het college is er op dit moment van overtuigd dat sprake is van een deugdelijke ruimtelijke onderbouwing, maar kan niet garanderen dat het genomen besluit bij de Raad van State stand houdt.
Het voorstel voor een onafhankelijke toetsing is - wat betreft de wethouder -een onderdeel van de procedure. Hij acht het niet verstandig om dit als aparte tussenstap in
te bouwen en de procedure hiermee stil te zetten.
De wethouder is niet bekend met alternatieven ten aanzien van dit initiatief. Wellicht
heeft initiatiefnemer die zelf onderzocht. Hij is met dit voorstel naar de gemeente gekomen.
Op dit moment is het niet mogelijk om de zorg van inspreker weg te nemen. Hij adviseert betrokkene een formele zienswijze in te dienen.
Tweede termijn
De heer Evers acht de toelichting van de wethouder duidelijk. De heer Van der Mark
kan een zienswijze indienen. Het standpunt van de fractie blijft ongewijzigd.
De heer Van ’t Schip betreurt het dat er geen steun is voor diens voorstel om eerst een
extra juridische toetsing te laten doen. Spreker informeert naar de uiterlijke datum
voor indiening van een zienswijze.
Wethouder Gerrits meent dat dit een termijn van zes weken is na besluitvorming door
de raad.
De heer Peters Sengers heeft het college geadviseerd het gesprek aan te gaan met betrokken partijen, met als doel draagvlak te vinden. Het CDA hecht daar veel waarde
aan.
De voorzitter concludeert dat gezien de aangekondigde motie sprake is van een bespreekstuk.
Conclusie: De commissie adviseert de beslisnota als bespreekstuk voor de raadsvergadering te agenderen. Er is een motie aangekondigd door het CDA.
7.

28113

Omgevingsvergunning zonnepark Kampbroek Hernen, beslis-
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nota
De voorzitter leidt de bespreking kort in. Door Zonel Energy Equipment BV is een omgevingsvergunning aangevraagd voor het aanleggen van een zonnepark rondom het
perceel Kampbroek 5/5.a te Hernen. Deze aanvraag is in strijd met het bestemmingsplan te plaatse. Voordat de procedure kan worden gestart, moet de gemeenteraad een
ontwerpverklaring van geen bedenkingen afgeven. Spreker geeft aan dat er een eerdere versie van deze nota is geweest en momenteel een gewijzigde nota voorligt. Aan
de nota is informatie toegevoegd over de lichtreflectie, geluidsbelasting en het zicht
vanuit het dorp. Voor dit agendapunt heeft zich een inspreker gemeld. Inspreker krijgt
het woord.
Inspreker, de heer Van Uden, woordvoerder namens een groep bewoners
Inspreker geeft aan dat de groep die hij vertegenwoordigt, zich zorgen maakt over het
welzijn in het dorp Hernen. Het zonnepark zal grote gevolgen hebben voor het dorp.
Anderzijds voelt een grote groep mensen zich zeer betrokken bij het milieu en is geen
tegenstander van opwekking van duurzame energie middels zonnepanelen.
In het raadsvoorstel wordt gesteld dat sprake is van een goede ruimtelijke onderbouwing. Echter, het belang van de omwonenden van het zonnepark wordt nergens genoemd, terwijl de voorgenomen ontwikkeling vergelijkbaar is met de ontwikkeling van
een grootschalig bedrijventerrein. Met de realisatie van dit plan verandert de leefbaarheid en de landschappelijke kwaliteit voor de omwonenden wezenlijk. Op het bezwaar
van omwonenden, dat zij zicht krijgen op het terrein, is door Zonel voorgesteld om een
drie meter hoge groene afscheiding te plaatsen. Echter, door de geaccidenteerdheid
van Hernen is een groene wal van zeven meter noodzakelijk. Tijdens de winterperiode
zal een groene afscheiding nauwelijks soelaas bieden.
Recent liet een van de raadsleden zich uit over de groep bezwaarden onder de inwoners van Hernen en deed hen af als NIMBY-bezwaarden. Dit getuigt van grote onbeschaamdheid en een totaal gebrek aan inlevingsvermogen en realiteitsbesef. Binnen de
gemeente Wijchen hebben de inwoners van Hernen al 43 jaar lang te maken met de
meeste overlast, vanwege geluidshinder en fijnstof van de A50. De maat is nu echt vol
en de vraag is of duurzame energie voor Wijchen uit Hernen moet komen.
Op 25 oktober 2018 heeft de raad ingestemd met de uitvoering van het Energieplan.
Op 26 oktober 2018 is de aanvraag voor een omgevingsvergunning door Zonel Energy
Equipment BV ingediend. Inspreker vraagt zich af waarom deze aanvraag – vooruitlopend op de uitvoering van het Energieplan – nu al dient te worden beoordeeld. Door
deze haast ontstaat een gevoel van minachting van de belangen van de omwonenden.
Inspreker roept de commissie en de raad daarom op af te zien van medewerking aan
voorliggend plan.
De heer Van ‘t Schip informeert naar concretisering van de grootschalige gevolgen
waar de inspreker melding van maakt.
Inspreker wijst op de grote zichtbaarheid van het park voor omwonenden. De totale
landschappelijke kwaliteit wordt ernstig aangetast. De nabijheid van het park bij de
kern van Hernen vormt de kern van het bezwaar.
De heer Krale vraagt hoe Zonel heeft gereageerd op de hoogte van de groenwal, die
de bewoners nodig achten.
Inspreker geeft aan dat Zonel hier hedenmiddag pas kennis van heeft genomen. Inspreker heeft doorsnedetekeningen gemaakt, waaruit blijkt dat een afscheiding van
zeven meter nodig is om het zicht op het zonnepark kwijt te zijn. De wethouder is ook
geïnformeerd.
Eerste termijn
De heer De Kievit wijst op de ambitie van de gemeente Wijchen om in 2040 energieneutraal te zijn. Daar zijn veel vierkante meters voor nodig. In dat licht bezien, is
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sprake van “een mooi initiatief” van Zonel.
Uit de ruimtelijke onderbouwing blijkt dat onder meer onderzoek is verricht naar consequenties van lichtreflectie en geluidsbelasting. Er wordt wel enig nadeel aangetoond,
maar de ‘pijn’ is niet zodanig dat er niet met het voorstel akkoord gegaan zou moeten
worden.
De heer Van Kuppeveld refereert aan het beleidskader voor de ontwikkeling van grootschalige zonneparken en zonnevelden, dat na het zomerreces wordt vastgesteld. De
aanvraag voor een ontwerpverklaring van geen bedenkingen gaat hieraan vooraf.
Voorliggend plan levert een substantiële bijdrage aan de ambitie om in 2023 minimaal
dertig hectare zonnevelden te hebben gerealiseerd. De fractie kan instemmen met het
voorstel op basis van de verrichte onderzoeken en het feit dat de zorgen van de omwonenden grotendeels zijn weggenomen, maar houdt zich het recht voor haar mening
te herzien naar aanleiding van eventueel ingediende zienswijzen tijdens de zienswijzenprocedure.
Mevrouw Dauphin geeft aan dat D66 verheugd is over de realisatie van een zonnepark.
Wat telkens blijkt bij dergelijke plannen is dat bewoners zich hiertegen verzetten, zich
niet betrokken voelen en in de weerstandmodus schieten. D66 vraagt zich af waarom
dit telkens gebeurt. Ze hoopt dat het college hiervan heeft geleerd en vraagt wat de
portefeuillehouder de volgende keer anders gaat doen.
De heer Krale ondersteunt het plan en de VVD zal zich positief uitspreken tijdens de
besluitvormende raadsvergadering. Initiatiefnemer heeft zich serieus gebogen over de
tegenargumenten door extra onderzoeken te verrichten. Uit die onderzoeken is gebleken dat de zorgen grotendeels weggenomen kunnen worden.
De heer Roosenboom meent dat een ontwerpverklaring van geen bedenkingen een
goede zaak is omdat hiermee de duurzaamheidsdoelstellingen van de gemeente voor
een groot deel kunnen worden gerealiseerd. Indien er geen zienswijzen worden ingediend, kan de PvdA zich ook vinden in het definitief worden van de ontwerpverklaring.
Spreker meent dat het plan maximale ondersteuning verdient.
Mevrouw Joosse geeft aan dat het CDA niet zal instemmen met de ontwerpverklaring.
Voor een ambitie van dergelijke omvang is gedegen beleid met groot draagvlak nodig.
Dat is er echter op dit moment niet. Spreker memoreert dat het CDA bij herhaling
heeft gevraagd om een beleidsplan. Ongeacht het gegeven dat de fractie voorstander
is van de energietransitie, vindt het CDA dat éérst beleid moet worden ontwikkeld met
een deugdelijk toetsingskader. Het CDA wijst met nadruk op de precedentwerking van
voorliggend voorstel.
Spreker vraagt zich af waarom de zonnepanelen niet langs de snelweg worden geplaatst in combinatie met geluidsschermen.
De heer Verharen geeft aan dat de fractie voorstander is van de zonneakker in Hernen.
Dit is een belangrijke en noodzakelijke stap om de ambitie van de gemeente te realiseren. Evenals het CDA ziet Kernachtig Wijchen zonneakkers het liefst niet op agrarische
gronden, maar op groenstroken en langs snelwegen. Om de gestelde doelstelling te
bereiken, zullen echter ook agrarische gronden nodig zijn. De zorgen van omwonenden
zijn begrijpelijk. Het is daarom ook jammer dat het beleidsplan pas in het najaar wordt
vastgesteld. Dit project is een pilotproject en levert bruikbare input voor genoemd beleidsplan.
In de beslisnota worden extra maatregelen genoemd om de overlast te beperken. De
resultaten van de onderzoeken naar licht en geluid laten zien dat er weinig overlast zal
zijn. De fractie is positief over het voornemen om de inwoners goed te betrekken.
In de nota of in de bijlagen is echter nog niets terug te zien van de plannen om een
fonds op te richten, de Mijlpaal te voorzien van zonnepanelen en laadpalen te plaatsen.
Kernachtig Wijchen overweegt een motie of amendement in te dienen om de afspraken
met de inwoners wat dit betreft vast te leggen.
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Reactie college
Wethouder Gerrits wijst op de doelstelling in het Energieplan om de komende vijf jaar
dertig hectare zonneakker te realiseren. Dit is een duidelijke opdracht aan het college.
Momenteel brengt het college de ruimtelijke mogelijkheden in kaart. Spreker geeft aan
dat het college in vervolg op onderzoek concludeert dat de locatie geschikt is voor een
zonneakker. De wethouder is van mening dat een zorgvuldig traject is doorlopen, zowel met de initiatiefnemer, als met de omwonenden.
Naar aanleiding van het plan is een informatieavond gehouden. Op basis van de toezeggingen die daar zijn gedaan – naar aanleiding van de gemaakte opmerkingen –
heeft het college besloten het plan aan te houden, zodat de initiatiefnemer de gelegenheid heeft om de reacties van omwonenden serieus te nemen.
Het aangekondigde voornemen van Kernachtig Wijchen wat betreft een amendement
roept vraagtekens op bij de wethouder. Het aangepaste plan is immers al bij de stukken gevoegd.
In reactie op D66 geeft de wethouder aan niet te weten wat hij een volgende keer anders zou moeten doen. Er zullen altijd mensen zijn die met zorgen blijven zitten. Het is
een utopie om dit voor honderd procent weg te kunnen nemen.
Tweede termijn
De heer De Kievit wijst er op, dat geformuleerd beleid nog niet direct de bezwaren
wegneemt. Het is jammer dat het CDA daarop blijft hameren. Ook het CDA streeft een
energie neutrale toekomst na, maar wanneer het op uitvoering aankomt, laat deze
fractie zich toch meer leiden door de bezwaren dan dat het nut en de noodzaak van
dergelijke plannen voorop staat. De heer De Kievit betreurt die houding.
Mevrouw Dauphin benadrukt dat D66 voorliggend plan maximaal ondersteunt. In reactie op het CDA spreekt mevrouw Dauphin uit dat voorliggend plan goed zal passen in
het aankomende beleid. Spreker blijft wel bij het standpunt dat draagvlak belangrijk is
en roept op te leren van dergelijke trajecten.
De heer Verharen geeft aan dat het horen van bezwaarden en het bieden van inspraak
de bestaande bezwaren nog niet wegneemt.
Mevrouw Dauphin wijst er op, dat een nieuwbouwwijk vaak tot veel minder weerstand
leidt, ook al levert die zicht- en geluidschade op. D66 heeft ook geen antwoord op de
vraag hoe dit soort trajecten anders kan worden opgezet.
De heer Krale acht de reactie van het CDA inconsistent met eerdere voorstellen en uitspraken. Eerder riep deze fractie op een grote zonneakker elders in de gemeente te
realiseren, terwijl er toen ook nog geen beleid geformuleerd was.
Mevrouw Joosse benadrukt dat het CDA hierin geen ander standpunt inneemt, maar
slechts wil benadrukken dat het eenvoudigweg ontbreekt aan beleid. De fractie wil
graag snel verduurzamen, maar niet ten koste van de zorgvuldigheid. Bij het voorstel
wat betreft de zonneakkers op water heeft de fractie voorgesteld om eerst een vlekkenkaart te ontwikkelen. De fractie meent dat de participatieladder onvoldoende is gevolgd in dit traject.
De heer Verharen zegt in reactie op de vraag van de wethouder, dat de toezeggingen
die in de Mijlpaal zijn gedaan en de afspraken die in dat verband zijn gemaakt, zo snel
mogelijk op schrift dienen te worden gesteld. Daartoe overweegt de fractie een motie
in te dienen.
Conclusie: De commissie adviseert de beslisnota als bespreekstuk voor de raadsvergadering te agenderen. Kernachtig Wijchen overweegt een motie op te stellen.
8.

27318

Opname van een nieuwe school in Plan van Scholen 2020-2023,
beslisnota
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De voorzitter leidt de bespreking kort in. Samenwerkingsstichting Kans & Kleur heeft
samen met initiatiefnemers en kinderopvangorganisatie De Eerste Stap een verzoek
gedaan om een nieuwe school te stichten met ingang van schooljaar 2020-2021. Het
gaat om een nieuwe vorm van primair onderwijs. Volgens de initiatiefnemers en de
gemeente zou het gaan om een verrijking van het onderwijsaanbod in Wijchen dat bijdraagt aan de modernisering van het onderwijs. De voorzitter geeft achtereenvolgens
het woord aan de inspreker.
Inspreker mevrouw I. Baltussen
Inspreker licht toe dat de plannen voor een nieuwe basisschool zijn gebaseerd op een
andere visie op onderwijs. Initiatiefnemers willen hiermee iets toevoegen aan het bestaande onderwijsaanbod in Wijchen. Er is sprake is van een uniek concept, dat de
kinderen leert om zelf verantwoordelijkheid te nemen voor zichzelf, hun omgeving en
hun eigen leerproces; dit alles vanuit een positieve houding en maximale aandacht
voor het individuele kind. Vanaf de start zal voor ieder kind een persoonlijk ontwikkelplan worden opgesteld en wordt individueel onderwijs op maat geboden voor ieder
kind. Er wordt nadrukkelijk niet gekozen voor een reeds bestaande onderwijsvorm.
Wél wordt gebruik gemaakt van bestaande technieken, die in een mix worden toegepast. Door maximaal de nadruk op het individu te leggen, leert het kind zichzelf kennen en leert het kind beter om te gaan met de huidige en toekomstige samenleving.
Dit biedt meerwaarde voor het kind, zowel op school, als ook later in de samenleving.
Voor de uitvoering van het concept wordt zoveel mogelijk gebruik gemaakt van technologie. Initiatiefnemers willen dit concept vormgeven door een volledige schooldag
aan te bieden met flexibele schooltijden. Daar wordt de opvang ook bij betrokken.
Door opvang en schooltijd te combineren, wordt een maximale flexibiliteit geregeld.
Aanvankelijk bestond de gedachte om ook voor de vakanties flexibele perioden te gaan
gebruiken, maar de minister heeft pilot hiervoor gestopt. Een belangrijk punt is dat de
school toegankelijk is voor iedereen. Initiatiefnemers verwachten dat dit concept dit
ook heel goed mogelijk maakt.
Er is samen met Kans & Kleur en De Eerste Stap een werkgroep en een stuurgroep
opgericht. Dit verloopt zeer goed. Initiatiefnemers hebben via de pers en middels interviews naar buiten toe gecommuniceerd. Ook via social media hebben de initiatiefnemers gecommuniceerd en er kan worden vastgesteld dat de belangstelling groot is.
Mevrouw Wittenberg informeert naar de consequenties voor andere scholen in Wijchen
en verwijst in dit kader met name naar de leerlingprognoses.
Mevrouw Biemond (directeur Samenwerkingsstichting Kans & Kleur) stelt vast dat het
leerlingenaantal in Wijchen in de afgelopen jaren is gedaald. Naar aanleiding hiervan is
een krimpnota opgesteld met als doel een nieuwe balans te realiseren. Deze nota
wordt jaarlijks gehanteerd en op basis van deze nota kunnen initiatieven van ouders
worden gehonoreerd. Er is inderdaad ruimte voor een nieuwe school. Voor de kern
Wijchen geldt dat een school minimaal 145 leerlingen moet hebben.
De heer De Kievit stelt vast dat de school leerlingen van andere scholen nodig zal hebben om aan de stichtingsnorm te kunnen voldoen. De vraag is hoe groot de slagingskans van dit concept is.
Mevrouw Biemond stelt dat dit in de nabije toekomst zal moeten blijken. Tien jaar geleden heeft Kans & Kleur de behoeften onder ouders ten aanzien van onderwijsconcepten onderzocht. Toen is geconcludeerd dat de jaarklas favoriet was. Kans & Kleur
merkt dat de tijdgeest is veranderd en de verwachting is dat er voldoende enthousiaste ouders zijn te vinden voor de nieuwe school in Wijchen.
Mevrouw Baltussen is overtuigd van de belangstelling van de ouders, gezien de ervaringen hiermee elders in den lande.
Eerste termijn
De heer Van Kuppeveld lijkt het starten van een nieuwe algemene bijzondere school
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een goede ontwikkeling. Het onderwijsprogramma is vernieuwend en zal naar verwachting veel mensen aanspreken. De fractie ziet de oprichting als een verrijking van
het onderwijsaanbod in Wijchen. De vraag is echter wel of de vestiging van de school
in Wijchen Zuid nadelige gevolgen zal hebben voor de scholen in Wijchen West. Immers, vanuit Wijchen West gaan al veel leerlingen naar de scholen in Wijchen Oost.
De nieuwe school heeft een wijkoverstijgende functie. De vraag is of het ook de bedoeling is om leerlingen elders uit de regio aan te trekken en of de kosten voor deze
leerlingen dan voor rekening van de gemeente Wijchen zijn.
Mevrouw Wittenberg beoordeelt de wijze waarop dit initiatief in gezamenlijkheid tot
stand is gekomen als positief. Het concept voor deze nieuwe school past – naar mening van D66 - heel goed in de veranderende samenleving. Wijchen kan een mooi
voorbeeld worden voor de rest van Nederland, in de wijze waarop binnen de nieuw gestelde kaders met flexibel onderwijs wordt omgegaan.
De fractie onderschrijft de vijf pijlers. Wat betreft het leerlingenaantal maakt D66 zich
geen zorgen.
De heer Boumans acht vrijheid van onderwijs een groot goed en juicht het voorliggende initiatief toe. De behoefte aan diversiteit in onderwijsvormen is aangetoond. De
VVD hoopt dat de school streeft naar een goed dagprogramma, dat ook voor werkende
ouders nuttig is. De VVD hoopt dat voor een goede locatie wordt gekozen. Spreker
wenst de initiatiefnemers veel succes toe.
De heer Roosenboom ziet de nieuwe algemene bijzondere school als een belangrijke
aanvulling op het primair onderwijsaanbod in Wijchen. Aan de vijf pijlers zou spreker
er één willen toevoegen, namelijk inbedding bij Kans & Kleur. De keuze van ouders
voor deze school kan worden ingegeven doordat deze school meer aandacht heeft voor
de ontwikkeling van het kind en onderwijs op maat biedt. Met de instemming met deze
beslisnota wordt voorzien in een behoefte.
Mevrouw Cuppen refereert aan één van de pijlers van het CDA, te weten de kans voor
ieder kind om diens persoonlijke talenten te ontwikkelen. Wanneer scholen en instellingen maatwerk leveren, biedt dit meer kans aan individuele talenten om tot ontwikkeling te kunnen komen. Daarin zit meteen het belang van dit onderwijs. Een goed
fundament, waarbij het kind centraal staat, vormt de basis. Diversiteit in het onderwijspalet, waarbij het kind centraal staat, heeft de voorkeur van de fractie. Het CDA
ondersteunt het initiatief voor de start van een school voor algemeen bijzonder onderwijs in Wijchen.
De heer Albersnagel vindt dat sprake is van een mooi initiatief. De verdere beoordeling
van het initiatief is aan het ministerie. Eén van de voorwaarden die daarbij meespeelt,
is het leerlingenaantal. Met de uitbreiding van de nieuwbouw op de Huurlingsedam kan
worden verwacht dat sprake zal zijn van een stijging van het aantal kinderen in Wijchen, maar de kans is groter dat de school bij andere scholen kleine aantallen leerlingen zal wegnemen. Kernachtig Wijchen vraagt in dat verband aan het college of het
minimumaantal leerlingen in de toekomst naar verwachting zal worden behaald en of
de ontwikkeling van dit initiatief consequenties heeft voor het voortbestaan van scholen in de kleine kernen. Met dit plan wordt in ieder geval meer diversiteit in het huidige
schoolaanbod aangebracht. De vijf pijlers sluiten aan bij de hedendaagse pijlers. De
fractie benadrukt dat alle kinderen – ongeacht het inkomen van de ouders – van dit
type onderwijs gebruik moeten kunnen maken. Spreker hoopt dat dit initiatief zal bijdragen aan een verrijking van het onderwijs in Nederland.
De heer De Kievit was aanvankelijk wat terughoudend ten opzichte van het initiatief,
maar het enthousiasme van de insprekers heeft hem overtuigd. Spreker wenst de initiatiefnemers alle succes bij het behalen van de stichtingsnorm en het starten van de
nieuwe school. Sociaal Wijchen waardeert dat gebruik gemaakt zal worden van bestaand vastgoed.
Reactie college
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Wethouder Loermans is verheugd dat de commissie net zo enthousiast is over voorliggend initiatief als het college. De stichting van deze nieuwe school zal gevolgen hebben voor de leerlingenaantallen van de andere scholen in Wijchen, maar dit zal zich
nooit op één school concentreren. Hetzelfde geldt voor de scholen in de kleine kernen.
Het college verwacht dat de ingediende prognose klopt. Voor kleine scholen is sprake
van een kleine scholentoeslag en zolang deze scholen aan de afspraken blijven voldoen, zal daar niets aan veranderen. De wethouder geeft aan dat het initiatief haalbaar lijkt, maar dit zal uit het vervolgonderzoek moeten blijken. De verantwoording
hiervoor ligt bij het schoolbestuur. Wat betreft de herkomst van leerlingen is het ook
denkbaar dat een klein aantal uit de regio komt.
Conclusie / advies: De commissie adviseert de beslisnota als hamerstuk voor de
raadsvergadering te agenderen.
9.

31237

Programmarapportage mei 2019, informatienota

De voorzitter legt uit dat de programmarapportage enkele keren per jaar wordt verstrekt met als doel de gemeenteraad inzicht te geven in de financiële stand van zaken.
Gezien de wijzigingen in de opzet van rapporteren aan de raad, wat inhoud en wat frequentie betreft, heeft de auditcommissie aan de agendacommissie verzocht om de
eerstkomende rapportage te agenderen voor de commissievergadering. Het presidium
van de raad ziet graag dat het aantal rapportages op jaarbasis aan de raad gehandhaafd blijft en behalve op de inhoud, kan ook op de frequentie van verschijnen worden
gereageerd. In een gewijzigde financiële verordening worden wijzigingen bekrachtigd.
Deze verordening wordt binnenkort aan de raad toegestuurd.
Wethouder Gerrits leidt de bespreking nader in.
Toelichting college
Wethouder Gerrits refereert aan het traject met betrekking tot de ambtelijke fusie met
Druten. In dat kader worden zoveel mogelijk zaken geharmoniseerd, waaronder de
bedrijfsvoering. Daarmee wordt een stabiele basis voor een goede samenwerking gecreëerd. Onderdeel daarvan vormt de P&C-cyclus. In het kader van die harmonisatie is
aan de ambtelijke organisatie opdracht gegeven om met een nieuw voorstel te komen,
dat voor beide gemeenten als meest optimaal kan worden beschouwd. Het voorstel is
inmiddels in beide colleges en beide auditcommissies besproken. Het is de bedoeling
dat de raden voor het zomerreces de gewijzigde financiële verordening krijgen voorgelegd, waarin de nieuwe rapportagecyclus is opgenomen.
De wethouder schetst de hoofdpunten van de voorgestelde wijzigingen. De programmarapportage wordt voortaan twee keer per jaar aan de raad voorgelegd, naast een
collegerapportage, die ook twee keer per jaar wordt voorgelegd en tussentijdse dashboardrapportages, die aan de colleges en de auditcommissies worden voorgelegd. De
auditcommissie kan in alle gevallen besluiten om rapportages door te zenden naar de
raad. In opzet is de rapportage niet wezenlijk veranderd.
Eerste termijn
De heer Boumans constateert dat Wijchen op weg lijkt te zijn naar een groot tekort.
Dit wordt met name veroorzaakt door de hoge kosten in de jeugdzorg. Daarover heeft
de VVD schriftelijk vragen gesteld. De beantwoording daarvan is vandaag pas binnengekomen. Door deze timing heeft de gelegenheid ontbroken om hier kennis van te
nemen. De fractie komt hier nog op terug.
Refererend aan een artikel in de krant van hedenochtend, over het gebrek aan voldoende toezicht in de jeugdzorg, vraagt de heer Boumans of het jeugdzorgbudget in
de gemeente Wijchen nog toereikend is.
In het presidium is gesproken over de frequentie van de Prorap en hierover is reeds
besloten door het presidium. De VVD wil hieraan vasthouden. Dit besluit wijkt enigszins af van hetgeen de wethouder zojuist heeft toegelicht.
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Mevrouw Osman stelt een jaarlijks terugkerend patroon vast, met tekorten in mei en
een miljoenenoverschot aan het einde van het jaar. Afgevraagd wordt of de gemeente
gebruik maakt van de verkeerde rapportagemethode. Wat betreft de PvdA, mag de
rapportagefrequentie als vanouds blijven, zijnde drie keer per jaar.
Mevrouw Hoogteijling stelt dat voorliggende nota niet als een verrassing komt en in
lijn is met de landelijke trend, met name wat betreft de jeugdzorg. Met Rondom Wijchen heeft de gemeente echter gekozen voor een methodiek om de kosten beter beheersbaar te houden. De fractie is wat dat streven betreft enigszins teleurgesteld. Het
pakt blijkbaar totaal anders uit dan tevoren was bedacht. Er bestaat behoefte aan een
toelichting wat dit betreft.
De heer Verbeeten sluit zich aan bij de eerder uitgesproken zorgen rondom de hoge
kosten binnen het Sociaal Domein, met name wat betreft de jeugdzorg. Voor het overige kan de fractie zich vinden in hetgeen voorligt.
De heer Loeffen vindt sprake van een overzichtelijke en duidelijke nota en deelt de
zorgen ten aanzien van de hoge kosten voor jeugdzorg. In 2018 is de algemene reserve van de gemeente al fors gedaald. Deze ligt inmiddels al onder de lijn van de risicomatrix. De fractie vreest een verdere toename eind 2019 en hoopt dat de meicirculaire
wat hoopvoller stemt.
De heer Van Kuppeveld sluit zich aan bij de inbreng van voorgaande sprekers en stelt
dat met name het feit dat de jeugdzorg niet op orde is de oorzaak vormt van de geconstateerde afwijkingen.
Reactie college
Wethouder Gerrits stelt vast dat er andere wensen zijn ten aanzien van de rapportagefrequentie, dan wordt voorgesteld. Juist op het onderdeel bedrijfsvoering is het echter
wenselijk om tot harmonisatie te komen. Het hoofddoel is het goed en adequaat rapporteren richting de raad, maar dat is niet per definitie afhankelijk van de frequentie.
De wethouder pleit ervoor om voor het onderdeel bedrijfsvoering te starten met een
geharmoniseerd model. Bij een afwijking ontstaat namelijk een complexer model om
de beide raden juist te informeren.
De vraag van de PvdA is terecht, waarom het beeld in de rapportage over mei zo negatief is. De verwachting dat dit beeld aan het eind van het jaar in een positief beeld
zal zijn veranderd – herkenbaar uit voorgaande jaren – deelt de wethouder niet. Wat
betreft ultimo 2019 was immers al een zeer kleine marge voorspeld. Er wordt weliswaar hard gewerkt aan maatregelen in de jeugdzorg, maar vooralsnog zijn die er niet.
De meicirculaire biedt wel enig soelaas, maar niet voldoende. Wanneer de meicirculaire is doorgerekend, resulteert dit nog steeds in een negatief saldo van 0,8 miljoen
euro. Feit is dat de meicirculaire dusdanig afwijkend is, dat het moeilijk is om hier lokaal beleid op te formuleren. Overwogen wordt hier lokaal een signaal over af te geven
naar de rijksoverheid. De hoop bestaat dat andere gemeenten en regio’s dit ook oppakken. Het overschot van 2018 is hard nodig voor het dichten van het tekort op de
algemene reserve. De wethouder spreekt de hoop uit op het varen van een stabiele
koers.
Wethouder Burgers gaat nader in op het toezicht in de jeugdzorg. Wanneer sprake is
van inhoudelijke misstanden bij zorginstellingen komt de inspectie in beeld. Bij financiele misstanden is het zaak dit regionaal op te pakken. Dergelijke situaties vragen een
hoge zorgvuldigheid vooraleer hierover externe communicatie plaatsvindt. Achter de
schermen in regionaal verband gebeurt echter al veel.
Tweede termijn
De heer Boumans hecht veel waarde aan de regionale aanpak en het bewaken van een
optimale zorgvuldigheid. Spreker meent dat de komende maanden goed zal moeten
worden gevolgd of de problemen ook daadwerkelijk regionaal worden opgelost. De
procedure wat betreft de harmonisatie van de P&C-cycli roept vraagtekens op. De VVD
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wil hier op een later moment graag nog eens op terugkomen.
Conclusie: De commissie adviseert de informatienota voor kennisgeving aan te nemen.
10.

30636

Toekomstbestendig Wonen Gelderland – Gemeente Wijchen,
beslisnota

De voorzitter leidt de bespreking kort in. Woningeigenaren in de gemeente Wijchen
kunnen al enkele jaren gebruik maken van twee regelingen om woningaanpassingen te
financieren, zijnde de duurzaamheidslening en de blijverslening. Beide regelingen worden vervangen door de integrale regeling Toekomstbestendig Wonen Gelderland. De
provincie Gelderland heeft voor het kalenderjaar 2019 tien miljoen euro beschikbaar
gesteld voor de uitvoering van deze regeling.
Eerste termijn
De heer Verploegen constateert dat de nieuwe regeling een aantal voordelen oplevert,
zowel voor de inwoners, als voor de ambtelijke organisatie. De regeling kent vier financieringsvarianten en is voor de inwoners zeer voordelig omdat de provincie de helft
van alle leningen co-financiert. De VVD ziet de voorwaarde dat per lening minimaal
één energiemaatregel moet worden getroffen, niet als een voordeel. In de praktijk
moeten woningeigenaren die hun woning levensloopbestendig willen maken, extra tijd
en geld investeren om een energiemaatregel te treffen. De VVD hecht veel waarde aan
verduurzaming, maar denkt dat met name oudere inwoners worden ontmoedigd om
hun woning middels deze regeling levensloopbestendig te maken. Spreker vraagt de
wethouder dit mee terug te nemen naar de provincie. De voordelen van deze regeling
wegen voor de fractie echter zwaarder dan de nadelen en de punten van kritiek. De
fractie kan zich dan ook vinden in voorliggende beslisnota.
Mevrouw Osman sluit zich aan bij de woorden van de heer Verploegen. De PvdA is
daarnaast verbaasd dat er geen uitkeringen zijn gedaan in het kader van de blijverslening. Afgevraagd wordt of deze regeling onvoldoende is gepromoot. De vraag is hoe
het college ervoor gaat zorgen dat de nieuwe regeling een enorme boost teweeg
brengt.
De heer Evers sluit zich aan bij vorige sprekers en meent dat dit voorstel een hamerstuk mag zijn.
De heer De Kievit waardeert het dat met deze regeling wordt gestimuleerd om ook bestaande bouw toekomstbestendig te maken. Met deze regeling wordt het voor meer
mensen mogelijk om hier gebruik van te maken. Spreker vindt het een goede zaak dat
de provincie Gelderland financieel gaat bijdragen. Sociaal Wijchen zal het voorstel
steunen.
De heer Van ’t Schip ziet – evenals de VVD – een probleem in de verplichte koppeling
van een duurzaamheidsmaatregel en het levensloopbestendig maken van een woning.
Spreker vraagt hierop een nadere toelichting. De fractie vraagt voorts of ook vermogende woningbezitters deze lening kunnen aanvragen.
Mevrouw Dauphin vindt het begrijpelijk dat dit als een bespreekstuk staat geagendeerd. Immers, met deze beslisnota vervallen twee regelingen waar de raad eerder toe
heeft besloten.
Wat betreft D66, moeten personen, die nu in aanmerking komen voor de duurzaamheidslening zonder meer in aanmerking kunnen komen voor de nieuwe regeling Toekomstbestendig wonen, zonder dat zij levensloopbestendige aanpassingen wensen te
doen. D66 vraagt de wethouder een garantie te geven wat betreft dit punt.
Wat betreft de lening voor investeringen ten behoeve van toekomstbestendig wonen,
is de fractie voorstander van een koppeling met een duurzaamheidsmaatregel, ook
omdat deze investering zich bij verkoop weer terugverdient. Spreker vraagt tot slot
Verslag Commissievergadering d.d. 13 juni 2019

pagina 13 van 19

een toelichting te geven op de beschikbare financiële middelen.
Reactie college
Wethouder Gerrits bevestigt dat er twee regelingen gaan vervallen. In de beginfase is
er via allerlei kanalen veel aandacht aan deze regelingen besteed. De startersregeling
is – behalve door de gemeente – ook enorm door belanghebbende partijen gepromoot,
zoals de makelaars, waardoor deze regeling zeer succesvol is geworden. Achter de
blijverslening zit niet een dergelijke drijvende kracht. De gedachte achter deze regeling komt nu terug in de regeling die de provincie voorstelt. De heer Verploegen legt
inderdaad de vinger op de zere plek als het gaat om de koppeling met duurzaamheidsmaatregelen, maar tegelijkertijd moet dit als een kans worden gezien om de opgave te kunnen realiseren om de bestaande woningvoorraad te verduurzamen. Iemand
die alleen een duurzaamheidsregeling aanvraagt, kan met de nieuwe regeling uit de
voeten. Iemand die alleen een lening vraagt voor levensloopbestendige maatregelen
moet ook een investering in duurzaamheid doen.
Wat betreft de financiën, legt de wethouder uit dat een bedrag – als achtervang voor
de duurzaamheidslening – in reserve is gezet. Ditzelfde geldt voor de blijverslening.
Het bedrag van de blijverslening is niet gebruikt. Dit leidt tot een bepaalde leencapaciteit. De leencapaciteit is bij de duurzaamheidslening grotendeels gebruikt in tegenstelling tot de blijversregeling. Er resteert dus een gedeelte. Nadere technische informatie
zal schriftelijk volgen.
Tweede termijn
Mevrouw Osman suggereert om het gebruik van de regeling via de wijkteams en de
huisartsen een boost te geven.
Conclusie: De commissie adviseert de beslisnota als hamerstuk voor de raadsvergadering te agenderen.
11

32035

Concept startnotitie Regionale Energie Strategie Arnhem Nijmegen, informatienota

De voorzitter leidt de bespreking kort in. De Regionale Energie Strategie Arnhem Nijmegen (RES) is een strategie voor opwekking van grootschalige duurzame energie en
warmte. De gemeenten uit de regio Arnhem – Nijmegen trekken hierin gezamenlijk op
samen met andere overheden, maatschappelijke partners en inwoners. Dit alles met
als doel de nationale klimaatdoelstellingen te behalen. Deze nota is een eerste stap en
gericht op een langer traject.
Eerste termijn
Mevrouw Osman stelt vast, dat met deze startnotitie een eerlijk speelveld kan worden
gecreëerd tussen de regiogemeenten. De PvdA Wijchen ziet de duurzaamheidsopgave
als een hulpmiddel binnen de eigen ambitie om energieneutraal te worden.
De heer Van Wanroij stelt vast dat de klimaataanpak iedereen voor een enorme opgave stelt. Dit vereist een regionale aanpak. De nadruk bij de RES ligt op de gebouwde
omgeving. Veel maatregelen hebben grensoverschrijdende effecten. Het CDA is voorstander van de RES, maar de vraag is wat de doorwerking is naar de eigen lokale
plannen. Wat dit betreft, denkt spreker bijvoorbeeld aan het aanpassen van de Gedragscode en vraagt zich af wat het bod van de gemeente Wijchen in het totale plan
zal worden.
Het tweede aandachtspunt betreft de vraag of een relatie wordt gelegd met andere
RES-sen. Ten derde, vraagt het CDA hoe de inwoners hierbij betrokken moeten gaan
worden. Het meenemen van stakeholders en inwoners is primair een taak van de lokale besturen. Spreker pleit voor transparantie in het proces om tot de RES te komen.
Het CDA acht die transparantie cruciaal voor de maatschappelijke acceptatie. Spreker
zou graag van het college horen hoe zij deze maatschappelijke participatie ziet.
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De heer Verharen vindt het opvallend dat wordt ingezet op een CO2 reductie van 55
procent; hiermee wordt afgeweken van de landelijke doelstelling om in 2030 een CO2
reductie van 49 procent te realiseren. De vraag is waarom de lat hoger gelegd zou
moeten worden en waarop dit streven is gebaseerd. Voorts is niet duidelijk waarop het
bod van de gemeente moet worden gebaseerd omdat het verbruik in 2030 en 2050
nog niet duidelijk is. De RES richt zich met name op grootschalige projecten zoals
wind- en zonneparken. Afgevraagd wordt hoe groot de daadwerkelijke invloed van de
gemeente Wijchen is op de inkleuring van de zoekgebieden, de hoogtes van windturbines en zonneakkers op landbouwgronden. De fractie is altijd uitgegaan van een energieneutraal Wijchen. De nulmeting is daar ook op gebaseerd. Spreker vreest dat de
opdracht voor Wijchen vanuit de RES veel groter wordt. De fractie wenst duidelijkheid,
ook ten aanzien van de Gedragscode Windenergie en de gevolgen van de RES voor het
nieuwe beleid ten aanzien van de zonneakkers.
In het besluitvormingsproces is geregeld dat iedere gemeente één stem heeft, ongeacht de grootte van de afzonderlijke gemeenten. Afgevraagd wordt in hoeverre dit
toekomstbestendig is aangezien ook wordt gewerkt aan de inrichting van een GR Arnhem Nijmegen; in dat kader worden ook duurzaamheid en de RES genoemd. In een
GR vindt de besluitvorming op een andere wijze plaats en hebben de grote gemeenten
meer zeggenschap.
Er is nu sprake van een concept startnotitie. Gevraagd wordt of de definitieve notitie
nog als beslisnota aan de raad wordt voorgelegd.
De heer De Kievit is blij met voorliggende startnotitie. Deze straalt bestuurlijke energie
uit, maar moet wel een concreet vervolg krijgen. Over de voornemens wat betreft de
planning wil de fractie graag worden geïnformeerd.
De heer Van ’t Schip vindt het belangrijk op de hoogte te worden gehouden en invloed
te kunnen uitoefenen op de RES. De fractie ziet kansen voor Wijchen, bijvoorbeeld als
het gaat over de rol als pilotgemeente. In de notitie staat dat tot 2030 bekende technieken zullen worden meegenomen. Voorts wordt uitgegaan van een maximale potentie voor PV-panelen. Spreker is van mening dat rekening moet worden gehouden met
wind op zee. De bouw van eventuele windmolens moet wel in de totale capaciteit worden meegenomen. De fractie vindt dat de focus te veel wordt gelegd op honderd procent elektrisch. Waterstof wordt als energiebron helemaal niet genoemd, terwijl juist
deze ontwikkeling heel snel gaat. Dit zou ook hoger op de landelijke agenda moeten
komen.
Mevrouw Dauphin geeft aan dat D66 opwekking van duurzame energie als een regionale opgave ziet en blij is met voorliggende startnotitie. Echter, er lijkt een paniekreactie bij gemeenten te ontstaan. Nijmegen heeft immers geen plek voor duurzame
opwekking en Berg en Dal heeft aangegeven geen windmolens te zullen toestaan. Wat
dit betreft, kan D66 de reactie van Kernachtig Wijchen wel voorstellen met de vraag
‘waar je dan nog baas over bent in je eigen gemeente’. D66 wil dit echter niet als een
obstakel zien om een regionale Energie Strategie op te stellen. Als de gemeenten dit
afzonderlijk zouden moeten oppakken, is de opgave nog veel zwaarder. Nu kan veel
beter worden gekeken waar wat past en naar het vinden van de juiste mix. Het is belangrijk om daar van tevoren duidelijke afspraken over te maken. D66 zou daarom aan
de voorkant door een externe partij een vindplaatsenkaart van de regio willen laten
maken, voordat überhaupt over concrete plannen wordt gesproken. Deze kaart dient
zowel betrekking te hebben op de locaties, als op de mix.
De heer Krale heeft zich ook verbaasd over de hogere CO2-ambitie ten opzichte van
het landelijke percentage van 49 procent in 2030. De fractie vraagt aandacht voor de
gevolgen voor de inwoners en roept op niet het braafste jongetje van de klas te willen
zijn. In zoekgebieden wordt gekeken wat mogelijk is. Voorkomen moet worden dat de
gemeente daarmee in een fuik wordt gedreven en er een niet realiseerbare opgave bij
de gemeente komt te liggen. Het is belangrijk om te voorkomen dat in de zoekgebieden een niet haalbaar bod wordt neergelegd.
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Reactie college
Wethouder Burgers geeft aan dat voorliggende conceptstartnotitie uiteindelijk zal leiden tot een Regionale Energie Strategie, RES. Reeds bestaande initiatieven worden
meegenomen in de basis voor de invulling van de RES. Deze regio is één van de dertig
regio’s, die met de gezamenlijke gemeenten een eerlijke verdeling gaan maken, binnen de mogelijkheden die iedere gemeente heeft. Op deze manier zal in gezamenlijkheid tot een bod worden gekomen. Dat bod wordt uitgedrukt in terajoule. Daarna volgt
de lokale invulling, waarbij participatie van inwoners en stakeholders nadrukkelijk de
aandacht krijgt. Het betreft niet alleen een rekenkundig verhaal, maar het bod dient
ook maatschappelijk verantwoord te zijn. Het bod gaat naar de rijksoverheid en gaat
uit van 49 procent CO2-reductie in 2030. De provincie Gelderland en de GEA willen de
lat van de Gelderse ambitie echter hoger leggen, namelijk op 55 procent en heeft 360
miljoen euro beschikbaar om ondersteuning te bieden in duurzaamheidsprojecten. Het
bod aan de rijksoverheid gaat echter nog steeds uit van 49 procent. Als in september
het Klimaatakkoord wordt ondertekend, zal eind 2019 een definitieve startnotitie ter
besluitvorming aan de raad worden voorgelegd.
Van andere vormen van duurzame energie, waaronder waterstof, wordt onderzocht in
welke mate deze kunnen worden meegenomen in de energietransitie en welke toepassingen lokaal, op wijk- of kernniveau kunnen worden gerealiseerd?
Wat het effect op de besluitvorming RES zal zijn bij een overgang naar een GR is een
terechte vraag. Als de governance gaat veranderen, zal dit doorwerken in de startnotitie. De wethouder zal dit aspect meenemen bij de totstandkoming van de definitieve
startnotitie.
Uit het totaal van de RES-sen uit de verschillende regio’s komt een optelsom tot stand
waarmee zichtbaar wordt hoe het bod er landelijk uit komt te zien. De wethouder acht
het vanzelfsprekend dat er overleg tussen de verschillende regio’s zal plaatsvinden.
Wat betreft de suggestie van D66 om een onafhankelijk bureau een vindplaatsenkaart
te laten maken van de locaties en de mix, gaat de wethouder ervan uit dat de ruimteateliers hier nadere invulling aan zullen geven. Vooral de samenspraak daarin is belangrijk. Een onafhankelijk bureau lijkt de wethouder geen geschikte keuze in dit geval.
Mevrouw Dauphin lijkt een onafhankelijk bureau juist een mooie uitgangspositie bieden.
De heer Van Wanroij informeert naar de afstemming op ruimtelijk gebied met aangrenzende regio’s, waar ook een RES wordt opgesteld.
Wethouder Burgers bevestigt dat er altijd overleg tussen de regio’s zal plaatsvinden.
Binnen de criteria van de lokale gedragscode worden de mogelijkheden bezien om de
terajoule te bereiken. De concrete aantallen zullen op basis van het Klimaatakkoord
duidelijk worden.
De heer Van Wanroij vraagt hoe de wethouder de (inwoners)participatie ziet.
Wethouder Burgers antwoordt dat de (communicatie over) participatie een continu
proces betreft.
Tweede termijn
De heer Verharen heeft behoefte aan duidelijkheid wat er van de lokale overheid wordt
verwacht.
De heer Krale stelt vast dat voor de wethouder het bod maatschappelijk haalbaar moet
zijn. Dat zou betekenen dat er in Wijchen nul terajoule aan windenergie zal worden
opgewekt. Spreker wacht de ontwikkelingen met belangstelling af en hoopt op een
realistisch en absoluut maatschappelijk haalbaar bod.
Conclusie: De commissie adviseert de informatienota voor kennisgeving aan te ne-
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men.
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30227

Versterking regionale samenwerking, informatienota

De voorzitter leidt de bespreking kort in. Het Gemeenschappelijk Orgaan regio Arnhem-Nijmegen (GO) wil dit voorjaar een proces inzetten dat moet leiden tot een versterkte regionale samenwerking in de regio Arnhem-Nijmegen. Het proces moet resulteren in een sterkere regio met één agenda, één gezicht naar buiten en een lange
termijnvisie als fundament. In de discussienotitie staan scenario’s beschreven. In de
raadsvergadering van 28 mei heeft de raad een motie vreemd aan de orde van de dag
aangenomen, waarin het college is opgeroepen om




de politieke visies van de regiogemeenten, zoals vastgelegd in coalitieakkoorden,
te gebruiken als basis voor een strategiedocument van het Gemeenschappelijk
Orgaan;
bij het overleg van het GO op 19 juni te pleiten voor een gelijkwaardige positie
van de overige gemeenten ten opzichte van Arnhem en Nijmegen en een duidelijke afspraak op te nemen als het gaat om in- en uittreding van een mogelijk nieuw
construct

Eerste termijn
Mevrouw Wittenberg onderschrijft het initiatief.
De heer Boumans vraagt aandacht voor het organisatorische aspect. Voor de VVD is
het belangrijk dat de raden voldoende invloed kunnen uitoefenen. Er zijn vier scenario’s genoemd. Al die opties bieden de raden echter geen formele invloed. De optie
‘Achterhoekraad’ lijkt de VVD interessant om nader te bestuderen omdat hierin wel
enige invloed van de raden zichtbaar is.
Mevrouw Osman verwijst naar de reactie van de PvdA tijdens de informatieavond. Bij
gelegenheid heeft de fractie haar zorgen geuit. De PvdA is voorstander van een sterke
organisatie van de regio, waar Wijchen van kan profiteren. De PvdA Wijchen wil wel
mede kunnen bepalen wat de koers van het GO wordt. De laatste informatieavond en
de motie die tijdens de laatste raadsvergadering is ingediend, bieden voor de PvdA
voldoende vertrouwen om in te stemmen. Wel wil de fractie kunnen rekenen op een
betere betrokkenheid en informatievoorziening van de koers, die dit orgaan gaat volgen.
De heer Peters Sengers geeft aan, dat de CDA-fractie achter de voorgestelde aanpak
staat. Het plan van aanpak wordt met belangstelling afgewacht.
De heer Verbeeten meldt dat Kernachtig Wijchen een groot voorstander is van regionaal gezamenlijk optrekken ten behoeve van een sterke regionale economie. De fractie
vindt het desalniettemin enorm belangrijk dat het belang van het ommeland rond Arnhem en Nijmegen wordt geborgd. De vrees bestaat immers dat in het krachtenveld het
ommeland rondom Arnhem en Nijmegen anders het onderspit gaat delven. Het is van
belang om dat in de basis van het nieuwe construct goed neer te zetten. Zaken als
stemverhoudingen, maar ook in- en uittreden, dienen goed te worden ingebed.
De heer Van Kuppeveld leest in de notitie nergens hoe de burgers worden betrokken
bij de plannen. Voorts vraagt de fractie zich af wie de partners in de triple helix zijn.
Reactie college
Burgemeester Verheijen gaat in op de formele invloed van de raden in dit proces. In
het traject, dat aan het einde van dit jaar moet leiden tot een visie op de regionale
samenwerking Arnhem Nijmegen, zullen de raden intensief worden meegenomen. De
raden zullen intensief worden betrokken bij de totstandkoming van de conceptvisie en
de concept governance van de nieuwe regio. Hierbij moet onder andere worden gedacht aan raadsconferenties. De afzonderlijke raden krijgen uiteindelijk het laatste
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woord. De raden worden indringend betrokken in de verdere vormgeving van de regio
nieuwe stijl. De optie ‘Achterhoekraad’ is één van de varianten waar nadrukkelijk naar
wordt gekeken.
Spreker verwijst naar de brief vanuit de griffierskring. Deze dient ook om de raden in
positie te brengen. Persoonlijk maakt hij deel uit van de kopploeg. Ook in het ontwerpproces is de bestuurlijke betrokkenheid groot. In het schrijversteam, waar het
echte werk wordt gedaan, heeft de werkorganisatie Druten - Wijchen een stevige positie. De intentie is om met de achttien gemeenten een stevig construct te bouwen voor
de regio. Het is evident dat Arnhem en Nijmegen daarin een prominente rol hebben,
vanwege hun inwoneraantal, maar het is ook evident dat de andere zestien gemeenten
een belangrijke rol hebben te vervullen.
De motie vreemd aan de orde van de dag neemt het college uiteraard mee en beschouwt deze als een steun in de rug.
De partners in de triple helix staan onder voorzitterschap van de burgemeester van
Nijmegen. Hierbij moet worden gedacht aan de grote industriële ondernemingen en
een aantal grote onderwijsinstellingen, waaronder de Universiteit van Nijmegen.
Tweede termijn
De heer Verbeeten dankt voor de duidelijke uitleg. Het belang van de gemeente Wijchen in dezen is evident. Het gaat hierbij met name om de balans tussen Arnhem en
Nijmegen enerzijds en de regio anderzijds. Dit is van belang omdat in de discussienota
wordt gesproken over de voorkeur van de gemeentesecretarissen voor variant 4, zijnde de variant metropool Arnhem Nijmegen. Daarin kunnen de ommelanden een mooi
contragewicht vormen. Spreker proeft aan de reactie van de portefeuillehouder dat hij
de visie vanuit de raad op dit punt deelt.
De heer Boumans dankt voor de toezegging dat de raden intensief in het proces worden meegenomen en kijkt hier met belangstelling naar uit.
Conclusie: De commissie adviseert de informatienota voor kennisgeving aan te nemen.
13.

Sluiting
De vergadering wordt gesloten om 22.05 uur.
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Beantwoording vragen over leencapaciteit
(beslisnota 30636: Toekomstbestendig Wonen Gelderland – Gemeente Wijchen)
Om de nieuwe leningscapaciteit van 1.896k te onderbouwen moet je eigenlijk alleen naar de
laatste regel van de tabel kijken:
- de dekking van 307k is de som van de reeds door de raad vastgestelde dekkingen.
- uitgaande van het nieuwe dekkingspercentage van 7,5% creëren we een nieuwe leningscapaciteit van 4.096k
- echter, er is reeds 2.200k uitgeleend (vanwege de oude duurzaamheidslening)
- dus resteert een leningscapaciteit van 1.896k
- (de tabel is mogelijk verwarrend als je sommige kolommen probeert op te tellen; kolom 3, 4
en 6 zijn niet optelbaar).
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