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Voorzitter, drie zaken vooraf; daarna introduceer ik de motie. 

Allereerst. Tijdens het informatieblok over de vernietiging van het bestemmingsplan, nu 2 weken 

geleden, sloot ik mijn vragen af met het woord ‘vertrouwen’. Daarmee wil ik vandaag beginnen. 

Want hier in dit debat gaat het om ‘vertrouwen’ in de politieke betekenis van het woord. Hebben wij, 

heeft deze raad, er vertrouwen in dat dit college, deze wethouder, voor een vierde keer op pad 

gestuurd kan worden om een juridisch houdbaar bestemmingsplan voor het buitengebied te 

ontwikkelen? Het antwoord op die vraag is voor de fractie van Progressief Westerveld: nee, dat 

vertrouwen is er niet, niet zonder meer. Dat vertrouwen moet vanavond hersteld worden om verder 

te kunnen. Onze motie is daarbij het middel. 

Ten tweede. Wij, als raadsleden, kunnen ons slechts richten tot de wethouder. Maar dat neemt niet 

weg, dat formeel de raad zichzelf in de ogen moet kijken. Zo staat het ook in het vonnis van de Raad 

van State; die spreekt ons aan als raad, want daar is op 3 december 2019 het bestemmingsplan 

aangenomen met 13 stemmen voor en 4 stemmen tegen. Dat feit laat zich niet wegredeneren.  

Ten derde. Hier in dit debat maken wij een strikt onderscheid tussen de juridische discussie, die we 

nu voeren, en de politieke discussie, die er zeker ook is. Die politieke discussie gaat over de vraag of 

onze inwoners niet beschermd moeten worden tegen de gezondheidsrisico’s van de bestrijdings-

middelen in de landbouw, over de vraag naar de mogelijkheden in het ‘ruimtelijk spoor’, zoals dat is 

gaan heten, om de intensieve landbouw nabij bebouwing in te perken. Die discussie zal hier zeker 

terug komen. Maar die discussie voeren wij niet nu, niet vanavond. 

Als gezegd, de motie die wij hebben ingediend, ruim tevoren gedeeld met de andere fracties en 

waarop – ere wie ere toekomt – van de kant van collega Masselink inhoudelijk is gereageerd; die 

motie beoogt niet meer en niet minder dan hier en nu vast te leggen, aan welke elementen het 

College zich moet houden als zij een nieuw bestemmingsplan gaat ontwikkelen. Ook als deze motie 

niet zou zijn ingediend, had het College zich aan die zaken moeten houden, omdat ze daartoe 

wettelijk verplicht zijn. Het feit dat wij het nodig vinden die zaken toch in deze motie vast te leggen, 

geeft aan dat wij er niet op vertrouwen dat het allemaal vanzelf goed komt. Integendeel, als hier 

vanavond zou blijken dat of het College of een raadsmeerderheid bij het komende proces richting 

een bestemmingsplan van plan lijkt te zijn er weer de juridische kantjes vanaf te lopen, dan houdt 

het daar op met ons vertrouwen.  

Wat wil mijn fractie vanavond horen van wethouder Smidt? Allereerst de volmondige erkenning, dat 

het fout gegaan is in 2019 en al die jaren daarvoor. En dat dat voor iedereen in het Westerveldse 

buitengebied schadelijk is geweest: boeren, burgers en buitenlui. En ten tweede willen wij horen, dat 

het College de motie vanzelfsprekend overneemt en op deze wijze aan de slag gaat. Dan nog willen 

we de motie wel in stemming, want het is ook belangrijk dat de raad zich met deze uitspraak vastlegt 

op het vervolgtraject.  

Ik dien de motie hierbij in en lees het dictum. 


