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Onderwerp
Voorzitter
Portefeuillehouder
Raadsleden/com missieleden
Progressief Westerveld
VVD

Gemeentebelangen
DSW
CDA
PvdA
D66

BMC-rapport over Regio Zwolle
R. Masselink-Den Hollander
J. de Haas

Griffier
Ambteliik

J. Tuin

Geen

M. van de Kasteelen en W. Beets
C. Starke en J.P. Slootweg
J. Mones en J.H. Bruursema
A. Schoenmaker en G. Kiers
G. Ballast en A. van der Weyde
T. Claas en H. Jansen
A. Oosterhuis

Toelichtine
Het adviesbureau BMC is gevraagd een evaluatie uit te voeren naar de twaalf besluiten, die
opgenomen stonden in het rapport "Regio Zwolle stapt over eigen grenzen" uit 2018. De
uitkomsten van deze evaluatie zijn vervat in het rapport "Doorbouwen aan een sterke Regio
7wolle", dat t¡jdens deze Politieke avond Westerveld centraal staat. Hierin is niet alleen
teruggekeken, maar ook vooruitgeblikt. Verder worden er in het rapport aanbevelingen
aangereikt voor het toekomstgericht verder ontwikkelen van de Regio Zwolle als vierde
economische regio van Nederland.
Het doel van deze ronde is dat raads- en burgerleden geinformeerd worden over de inhoud
van het rapport en hierover nadere (verhelderende) vragen kunnen stellen.
Conclusie voorzitter:
De raads- en burgerleden geven aan voor nu in voldoende mate geinformeerd te zijn over het rapport. Op
het moment dat de Regiegroep met informatie komt over o.a. de verdere vormgeving van de samenwerking
en de positie van raden daarin zal een debat ingepland kunnen worden. De thema's daarvan zullen t.z.t.
bepaald worden.

Aantekeningen
- Na een korte introductie van de portefeuillehouder geeft de heer Praamstra (secretaris Regio Zwolle) aan
de hand van een presentatie een nadere toelichting op het rapport. Hierna krijgen de raads- en burgerleden
de gelegenheid om vragen te stellen.
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Voorstel bestemmingsplan partiële herziening woningbouw Vledderveen
2021 (spreekrecht)
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lnsprekers:

Geen

- De heer Koene

- voorzitter

Plaatselijk Belang Vledderveen

Toelichting
Op de locatie van het voormalige voetbalveld van Vledderveen is woníngbouw voorzien. Het
gaat hier om een ontwikkeling voor maximaal 21 woningen. ln samenspraak met de
plaatselijke bevolking is op basis van een actuele woningbehoefte gezocht naar een
passende stedenbouwkundige invulling. Dit heeft geresulteerd in de stedenbouwkundige
invulling van het plangebied in verschillende woonvelden met een bijbehorend
beeldkwaliteitsplan. Dat kent in het onderliggende bestemmingsplan en bijbehorende
beeldkwaliteitsplan een juridische vertaling.
De raad wordt gevraagd om in te stemmen met de beantwoording van de zienswijzen en het
ontwerpbestemmingsplan ongewijzigd vast te stellen. Daarnaast wordt gevraagd om geen
exploitatieplan vast te stellen.
Conclusie voorzitter
Het voorstel gaat als hamerstuk door naar de besluitvormende PaW van 26 oktober 2021-.
Toezeggingen
- Wethouder Smidt zegt toe om eerst nog het gesprek aan te gaan met Plaatselijk Belang Vledderveen over
een aantal door de raads- en burgerleden aangedragen aspecten, waaronder de fasering en de ruimte voor
sociale huurwoningen binnen het plan.
- Wethouder Sm¡dt zegt toe nog met een nadere toelichting te zullen komen op het feit dat er in het oude
plan 23 woningen vermeld stonden, maar dit aantal door ruimtelijke overwegingen is teruggebracht naar 21.

Aantekeningen
- Namens Plaatselijk Belang Vledderveen spreekt de heer Koene in, waarna raads- en burgerleden in de
eid worden
om
aan hem te stellen
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Voorstel toekomstbestendigheid buitensportaccom modaties Havelte
(spreekrecht)
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lnsprekers
- De heer Heupink - Voorzitter Werkgroep Plan Verduurzaming Sportaccommodaties Havelte
- De heer Van den Brink - Voorzitter Dorpsgemeenschap Havelte

Toelichtins
Vier sportaanbieders uit Havelte, te weten zwembad de Kerkvlekken, lJsclub Havelte,
Survivalrun groep Havelte en Voetbalvereniging Havelte, hebben een haalbaarheidsanalyse
laten uitvoeren door Sweco naar vier scenario's om de buitensport in Havelte te versterken.
Aanleiding hiervoor zijn de verouderde accommodaties en de mogelijkheden die

samenwerking kunnen bieden.
De

vier scenario's betreffen:

1. De huidige locaties verbeteren

2. lJsbaan en survival verhuizen naar sportpark de Meerkamp
3. Alle sport naar een nieuwe locatie

4. Niets doen
De uitkomst van het onderzoek is dat de eerste twee scenario's haalbaar/gewenst zijn. De

veren¡gingen spraken hierbij de voorkeur uit om op de huidige locaties te blijven. Omdat
scenario 2. (verhuizen naar sportpark de Meerkamp) een mogelijk interessante
inbreidingslocatie voor woningbouw oplevert, besloot het college de eerste twee scenario's
verder te laten uitwerken en doorrekenen. Het rapport hieromtrent, wederom uitgevoerd door
Sweco, dient als onderbouwing voor dit raadsvoorstel waarin het college de raad vraagt te
kiezen voor het eerste scenario.
Conclusie voorzitter
Het voorstel gaat als bespreekstuk door naar de besluitvormende PaW van 26 oktober 2021-.
Toezegqingen
- Wethouder Doeven zegt toe meer inzicht te zullen geven in wat de financiële consequenties van de

scenario's voor de begroting zijn, bijvoorbeeld wanneer de raad zou kiezen voor het bundelen van
sportaccommodaties op één locatie (scenario 2). Hierbij zal ook gekeken worden naar de eigen bijdrage van

verenigingen.
Aantekeningen
- De heren Heupink en Van den Brink geven hun inspreekreactie n.a.v. het voorliggende voorstel. De heer
Heupink geeft aan dat snelheid in het proces geboden is gezien de staat van de sportaccommodaties. De
heer Van den Brink onderstreept het belang om te komen tot een integrale dorpsvisie, waarvan de
sportaccommodaties onderdeel zullen zijn. Hierna stellen raads- en burgerleden aan hen.
- Aan het eind van de behandeling doet de voorzitter namens de leden de oproep aan Havelte om kenbaar
te maken welke kant het dorp op wil. Verder constateert de voorzitter dat één partij de voorkeur heeft
uitgesproken voor scenario 1 en drie part¡jen voor scenario 2. Ook zijn er drie partijen die (nog) niet willen
kiezen voor één van de scenario's.

Vastgesteld in de openbare vergadering van de Politieke avond Westerveld d.d. 26 oktober 2021
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