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 Raadsvergadering  maandag 28 oktober 2013   
Fractieleden:  Johannes Goossen (fractievoorzitter),  Wim van Heugten, Henk Albers 
Fractieassistent: Peter Koopmans 
 
Algemeen: 
Agendapunt 1 en tot 4:  het CDA heeft over een van deze agendapunten geen specifieke vragen. 
 
Agendapunt 5 Ingekomen stukken: nr. 21 Kennisgeving betreffende onderwijshuisvesting en leerling-
prognose  
De onderwijshuisvesting en de leerlingenprognoses baart ook ons zorgen. Omdat de prognoses veelal een 
groot aantal jaren betreft wordt de onzekerheidsmarge alleen maar groter.  Tot nu toe - en dat moeten we 
helaas vaststellen - zijn de prognoses veel te rooskleurig geweest. In feite zouden we ons moeten afvragen 
wat de reden daarvoor is geweest en wie dan heeft zitten slapen. De voor dit jaar aangekondigde visie- 
ontwikkeling is dan ook dringend noodzakelijk en bittere noodzaak. Het CDA verzoekt wethouder Schols 
hier de Gemeenteraad regelmatig over te informeren zodat tijdig hier op kan worden geanticipeerd en 
ouders ook weten waar ze aan toe zijn.  
 
Hamerstukken: 
Agendapunt 6 Digitaal bezwaar maken. 
[aantekening] Het CDA heeft in de commissie Bestuur d.d. 7-10-13 al aangegeven in te zullen stemmen met 
het voorstel. 
 
Agendapunt 7 Vaststellen resultaat verkenning bestaande fase in het kader van de kerntakendiscussie. 
[aantekening] Het CDA heeft in de commissie Bestuur d.d. 7-10-13 al aangegeven in te zullen stemmen met 
het voorstel. 
 
Agendapunt 8 Revitalisering bedrijventerrein Centerpoort-Nieuwgraaf, fase 2. 
[aantekening] Het CDA heeft in de commissie Grondgebied d.d. 8-10-13 al aangegeven in te zullen 
stemmen met het voorstel. 
 
Discussiestukken  
Agendapunt 9 Vaststelling van het bestemmingsplan “Buitengebied 2013” . 
Voorzitter, in de commissie Grondgebied heeft het CDA al geconcludeerd dat vandaag het voorliggende 
bestemmingsplan goedgekeurd moet worden. Uitstel is - door het verstrijken van de tijd - niet mogelijk 
omdat er anders onaanvaardbare financiële risico’s worden gelopen. We hebben de wethouder gevraagd 
of eigenlijk nog sterker gezegd er voor te moeten zorgen dat in het vervolg tijdig plannen worden 
voorgelegd en tijdig besluitvorming plaats kan vinden.  Dit ziet het CDA duidelijk als een verbeterpunt voor 
de toekomst! 
Dan inhoudelijk: we hebben in de commissie Grondgebied vragen gesteld over een aantal zaken waar ons 
inziens op een andere wijze mee omgegaan had kunnen worden. We weten dat er in een bestemmingsplan 
wordt vastgelegd wat er mag worden gebouwd en voor welke functies gronden en gebouwen mogen 
worden gebruikt.  Omdat het nu voorliggende plan - dat voornamelijk beheergericht en daarmee 
conserverend van aard is -  weer een aantal jaren mee moet gaan moet het wel mogelijk blijven dat 
voorgenomen veranderingen niet per definitie worden geblokkeerd. Met maatwerk middels een 
wijzigingsplan kan dan naar oplossingen worden gezocht.  Wij willen dat het college zich hier maximaal 
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 voor inspant en bij dergelijke verzoeken adequaat en creatief handelt gericht op de haalbaarheid.  
Wij zien dat nu bijvoorbeeld terug bij het Pluimveebedrijf gevestigd aan de Heiliglandsestraat. Het college 
geeft daarbij aan dat maatwerk een oplossing kan bieden.  Nogmaals, het CDA rekent hierbij volledig op 
deze toezegging en gaat er van uit dat deze wordt nagekomen.   
 
Een ander punt van discussie is natuurlijk de bestemming  van de voor het “Horsterpark” aangewezen 
gronden en dan met name over de kenmerken van bepaalde evenementen.  Zoals uit de Kennisgeving d.d. 
22-10-13 van het college betreffende de stand van zaken rondom het “Horsterpark“  blijkt en met 
verwijzing daarnaar het college geen aanleiding ziet tot aanpassing van de gebruiksregels,  althans  bij een 
eventueel amendement zo dicht mogelijk bij de ontwerpregels te willen blijven,  deelt het CDA op dit 
moment die mening. En dan met name als gevolg van de eerder genomen besluiten waarvan verwacht mag 
worden dat deze weloverwogen tot stand zijn gekomen.  
In het nu voorliggende bestemmingsplan staat hierover in artikel 11.1 lid a het volgende: 
 
De voor "Horsterpark" aangewezen gronden zijn bestemd voor: 

a. ter plaatse van de aanduiding 'evenemententerrein': een evenemententerrein met dien verstande 
dat: 

1. evenementen in Categorie 1 voldoen aan de volgende kenmerken: 
 maximaal 10 maal per jaar; 
 maximaal aantal bezoekers 2.000; 
 het aantal dagen per evenement niet meer mag bedragen dan 5, waarbij de dagen 

die nodig zijn voor het op- en afbouwen niet worden meegerekend; 
2. evenementen in Categorie 2 voldoen aan de volgende kenmerken: 

 maximaal 5 maal per jaar; 
 maximaal aantal bezoekers 5.000; 
 het aantal dagen per evenement niet meer mag bedragen dan 5, waarbij de dagen 

die nodig zijn voor het op- en afbouwen niet worden meegerekend; 
3. evenementen in Categorie 3 voldoen aan de volgende kenmerken: 

 maximaal 3 maal per jaar; 
 maximaal aantal bezoekers 5.000; 
 het aantal dagen per evenement niet meer mag bedragen dan 5, waarbij de dagen 

die nodig zijn voor het op- en afbouwen niet worden meegerekend; 
 
(Omschrijving van de categorieën:  
Categorie 1: een  evenement, met onversterkte (straat)muziek, achtergrondmuziek en beperkte spreekinstallaties; 
Categorie 2: een  evenement  , met spreekinstallaties, versterkte (live) muziek, orkest, taptoe, etc., het maximaal aantal bezoekers is 
afhankelijk van de locatie; 
Categorie 3: een evenement   zoals popconcerten, live optredens en muziekprogramma's van radio en TV-omroepen, etc., het maxi-
maal aantal bezoekers is afhankelijk van de locatie). 
  
Alle evenementen hebben een specifiek doel afhankelijk van de categorie.  De afgelopen jaren hebben dit 
soort evenementen dikwijls plaatsgevonden met in het algemeen een positief effect. Wat wel een punt van 
aandacht is dat overlast voorkomen moet worden. Dit vraagt ons inziens wel extra zorg en aandacht maar 
valt buiten de reikwijdte van het voorstel.  Het mag in ieder geval niet leiden tot onoverkomelijke overlast.  
 
Het amendement van Groen Links en Lokaal Alternatief geeft weliswaar een beperking op het aantal 
evenementen maar laat daarbij het bezoekersaantal los. We willen graag weten wat de reden daarvan is. 
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 Verder wil het CDA van het college weten wat onder het zo dicht mogelijk bij de ontwerpregels te willen 
blijven verstaat.  
 
Verder gaat het CDA er vanuit dat iedereen die een zienswijze heeft ingediend niet alleen tijdig maar ook 
naar behoren worden geïnformeerd.  
 
Tot zover in 1e termijn.  
 
 
Agendapunt 10 Benoeming nieuwe plaatsvervangende griffier. 
Het CDA stemt met het voorstel in en behoeft geen verdere discussie.    
 
Agendapunt 11 Ingediende moties over niet-geagendeerde onderwerpen 
 
Agendapunt 12 Rondvraag. 
In de raadscommissie Grondgebied d.d. 8-10-13 heeft het CDA aandacht gevraagd voor de verkenning die 
de provincie Gelderland uitvoert op de N810 (traject Oostsingel richting Zevenaar). Wethouder Nijland 
heeft toegezegd - mede in relatie tot de toekomstige nieuwe A15 waardoor hierop aanpassingen te 
verwachten zijn die Duiven zullen treffen - dit nauwlettend te volgen en er voor te waken dat er geen 
besluitvorming plaats vindt zonder instemming van onze gemeente.   
In relatie met het kruispunt Oostsingel-Broekstraat heeft het CDA al wel een vraag: is het juist dat de 
provincie Gelderland financiële middelen beschikbaar heeft gesteld/wil stellen om deze kruising te voorzien 
van een fietstunnel?  
 
 
Ingediende moties  en amendement; 
Motie Zwarte Piet afgewezen. (Pro Duiven) 
Motie inzake verbeteren randvoorwaarden raadsleden aangenomen.( Lokaal alternatief) 
Motie tot terug betalen afgewezen. (Groen Links) 
Motie van afkeuring wethouder van Groningen afgewezen. ( Groen Links) 
Amendement inzake bestemmingsplan buitengebied 2013 na wijzigingen aangenomen.(Lokaal 
Alternatief en Groen Links) 
Motie inzake geen volledige horecavergunning theepaviljoen Horsterpark afgewezen( Pro Duiven) 
 
 
 
Met vriendelijke groet 
namens de CDA-raadsfractie, 
 
Johannes Goossen, 
fractievoorzitter 
gsm 06 – 222 444 52 
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