
 

 

Raadsvond 16-03-2021 

Agendapunt 1.1. Voorstel Ambitiedocument Omgevingsvisie Westerveld 

 

Inbreng 1e termijn 

 

Voorzitter, 

Mijn fractie heeft drie fundamentele bezwaren tegen het Ambitiedocument. 

Ten eerste. Het is een document zonder ‘politieke eigenaar’. In het document zelf wordt wanhopig 

geprobeerd om het een stuk ‘van de Raad’ te laten lijken. Maar dat is het niet. Zoals het stuk nu is, 

ligt het eigenaarschap nog steeds bij de ambtelijke organisatie en het externe adviesbureau. Men 

zegt: er is input “opgehaald” bij de burger (daar kom ik op terug) en bij de raad (een aantal losse 

spelletjesavonden en één open raadsdebat zonder conclusies). Maar die input is uiterst selectief 

verwerkt. Er wordt gedaan alsof het stuk ‘apolitiek’ is; welnu, dat is het helemaal niet. Integendeel, 

er worden allerlei politieke keuzes gemaakt over wat er wel in mag, over wat er niet in mag, en over 

hoe het er dan in staat. Wie is politiek verantwoordelijk voor die keuzes? Het College heeft zich ver 

buiten de discussie gehouden. Een klankbordgroep namens de raad heeft wel gesproken over de 

processen maar nadrukkelijk niet over de inhoud. Tot op heden heeft het Ambitiedocument geen 

andere eigenaar dan de ambtelijke organisatie en het externe adviesbureau. En dat is naar onze 

opvatting niet wenselijk en niet mogelijk in ons bestuurlijk bestel. 

Ten tweede. Het is een document zonder draagvlak. Inwoners zijn betrokken in verschillende stadia 

van het proces zonder dat hen en wie dan ook duidelijk was hoe er met hun inbreng zou worden 

omgegaan. Er is van alles aangeleverd in schriftelijke en mondelinge vorm, er is naar alles welwillend 

geluisterd, maar in de gemaakte keuzes zie je dat niet terug. Misschien wil je dat ook niet, maar wek 

dan ook die suggestie niet. Als je denkt dat zo’n proces de relatie tussen burger en politiek zal 

verbeteren, vergeet het maar. Ik heb daarover bij de Begrotingsbehandeling al een aantal dingen 

gezegd. Als je bang bent voor wat er echt leeft in de samenleving, begin er dan niet aan.  

Ten derde, en dat is voor een ambitiedocument nog wel het ergste: Het is een document zonder 

ambities. Mijn fractie heeft dat in het debat over het eerste concept ook al gezegd. Juist een 

document als dit nodigt uit om de kaders en de gebaande paden te verlaten en om echt vrij te denken 

over de vraag: wat voor soort gemeente willen we nu zijn. Ambities zijn geen beleidsvoorstellen met 

de punten en komma’s op de goede plek, en met een financiële en juridische onderbouwing. Ambities 

spelen zich niet af op het niveau van de details. Een ambitiedocument was bij uitstek het moment 

geweest, waarop we een vergezicht hadden kunnen schetsen. De haken en ogen komen dan later wel. 

Die kans heeft men volledig laten liggen.  

Een ambitiedocument zonder politieke eigenaar, zonder draagvlak en zonder daadwerkelijke 

ambities. Dat is wat hier voorligt, voorzitter. 

Wat moeten we daar nu mee? Daarop kom ik in mijn tweede termijn terug. 

 

 



Inbreng 2e termijn - basis 

 

Wij hebben het vanavond niet over de inhoud van het Ambitiedocument in die zin dat je pagina voor 

pagina, alinea voor alinea, de tekst doorneemt, en wijzigingen voorstelt. Dat kan ook helemaal niet 

in het tijdsbestek van een uurtje debat. Dat doet geen recht aan het stuk, maar het doet al helemaal 

geen recht aan de onderneming die we hier met elkaar hadden moeten doormaken, namelijk: met 

elkaar in open en fundamentele zin spreken over de vraag hoe wij Westerveld in de toekomst voor 

ons zien. Dat had een mooi proces kunnen zijn; dat is het niet geworden. 

Wij gaan aan deze tekst dan ook niet meer werken. Verwacht van ons dus geen amendementen op de 

tekst Ambitiedocument, niet nu en ook niet op 30 maart, als besluitvorming plaatsvindt. Progressief 

Westerveld zal tegen 30 maart een eigen Ambitiedocument presenteren, niet voor de besluitvorming 

van dat moment, maar om drie dingen te laten zien. Ten eerste, hoe wij denken dat een 

Ambitiedocument eruit zou moeten zien. Ten tweede, om een echt ambitieus vergezicht neer te 

leggen voor het Westerveld van de toekomst. En ten derde, om recht te doen aan wat vele inwoners 

hebben aangedragen.  

Wij zullen wel een amendering voorleggen op de besluitpunten in het bijgevoegde Voorstel. Mijn 

fractie vindt dat je het Ambitiedocument niet op deze wijze en met deze voorgeschiedenis kan 

vaststellen. Wij zullen drie besluitpunten voorleggen ter vervanging van de twee die er nu staan. 

Besluitpunt 1.  

Kennis te nemen van het Ambitiedocument als tussenstap in de ontwikkeling van de Omgevingsvisie. 

Besluitpunt 2. 

Kennis te nemen van de Reactienota als weergave van wat er bij de Samenlevingstoets is 

ingebracht. 

Besluitpunt 3. 

Beide documenten te beschouwen als bouwstenen voor de te ontwikkelen Omgevingsvisie. 


