
Raadsvergadering mei 2014 DHE Exploitatieplan 

 

We zeiden het al eerder: dit is een hoofdpijndossier vol dilemma’s. Het gaat om veel verschillende en 

om grote belangen, om dilemma’s over verschillende en nauwelijks te vergelijken grootheden: geld 

tegenover groen en leefbaarheid, de relatie met projectontwikkelaars die partners zijn geworden en 

de relatie met inwoners. Relaties die moeilijk te combineren zijn.  

Als raadsleden zijn wij gekozen om de belangen van inwoners te behartigen, maar ook daar komen 

wij dilemma’s tegen: het algemeen belang tegenover het directe belang van omwonenden.  

En omdat je deel uitmaakt van het gemeentebestuur ben je tegen wil en dank ook een beetje 

ondernemer geworden. 

 

In maart heeft de fractie van D66 alles in het werk gesteld om ervoor te zorgen dat het 

exploitatieplan niet nog gauw door de vorige gemeenteraad erdoor gejast zou worden in de 

afscheidsvergadering. Maar wij zijn er toen ook duidelijk over geweest: het bestemmingsplan is, niet 

door D66, maar wel door een meerderheid van de raad goedgekeurd en dat hebben we te 

accepteren. Ook al vonden wij de bebouwing te dicht en was er geen verkeersparagraaf. We wilden 

wel die fasering fatsoenlijk geregeld hebben, daarom hebben we in mei 2013, samen met het CDA, 

een amendement ingediend. We wilden niet dat het hele gebied in één keer bouwrijp gemaakt werd, 

zodat we tien jaar met een gigantische bouwput zitten. En we wilden eerlijke informatie, zonder 

dreigementen en bangmakerij. Wat betekent het als wij het exploitatieplan (voor de duidelijkheid, 

dat is nodig voor die fasering) afkeuren, wat betekent het als wij het voorstel aanpassen. 

Die duidelijkheid hebben we nu gekregen. Wij zijn blij met de motie van GL de vorige vergadering en 

we zijn het college en de medewerkers erkentelijk voor de snelle en correcte wijze waarop dit is 

aangepakt. Er is slecht nieuws en er is goed nieuws. 

 

Het slechte nieuws 

Wat betekent het als wij het exploitatieplan afkeuren? Dan wordt het bestemmingsplan vernietigd 

en zijn we procedureel terug bij AF. Met buitengewoon vervelende consequenties. Consequenties 

waarvan we de gevolgen niet kunnen overzien, maar waarvoor we dan als gemeenteraad wel de 

verantwoordelijkheid dragen. Want de raad zelf heeft, door een amendement aan te nemen van D66 

en CDA, de gewenste fasering afgedwongen. Als de raad die fasering, die hij zelf wilde, niet vaststelt, 

dan treedt artikel 20.12 van de SOK in werking, dan is het verwijtbaar. Dat betekent schadeclaims. 

Daarin hebben wij als indieners van het amendement dan ook onze specifieke verantwoordelijkheid.  

Maar ook al kwamen er geen schadeclaims, het is ons ook duidelijk geworden dat de gemeente 

Haren het zich financieel niet kan permitteren om het bestemmingsplan overnieuw op te tuigen. De 

gemeente staat er financieel beroerd voor en heeft slechte perspectieven. Ik zag een column van de 

heer Van ’t Hek, waarin hij veronderstelde dat de gemeente Haren in totaal 28 miljoen schuld heeft. 

Was het maar waar. Haren heeft ruim 70 miljoen schuld, 3861 euro per inwoner. En we betalen 

daarover meer dan 3 miljoen rente, net zoveel als er in totaal aan OZB binnenkomt. Wij hadden het 

graag anders gezien, maar de realiteit is dat een vertraging door een nieuw bestemmingsplan de 

gemeente over het randje duwt en letterlijk aan de Provincie uitlevert.  

Wij en ook D66 dus, zitten inderdaad in een fuik, zoals de heer Klok van het Regiocomité 

herhaaldelijk aangaf. De vraag is: kunnen we niets dan alleen spartelen? 

 

Het goede nieuws 



Het goede nieuws is dat de gemeenteraad over de fasering gaat. Dat we ons wel kunnen inspannen 

om de schade te beperken.  

Enkele fracties zijn van mening dat een keuze voor dit voorstel de gemeente 450.000 euro kost. Maar 

waar ga je dan vanuit? Het gaat niet over de maximale opbrengst, maar het uitgangspunt zijn de 

afspraken uit mei 2013, op basis waarvan het bestemmingsplan is aangenomen. De eerste fase zou 

deelgebied 6 omvatten en een klein stukje ten noorden van de Grootslaan. Daarmee correspondeert 

optie 6. Echter, er kwam in maart een plan waarin half deelgebied 5 was opgenomen. Als dat in mei 

2013 was voorgesteld, was het bestemmingsplan waarschijnlijk niet aangenomen! Toch is dat nu 

voor enkele fracties is dat het uitgangspunt geworden. En ten opzichte van dàt plan hangt er aan het 

voorstel een prijskaartje van 450.000 euro en aan optie 6 een prijskaartje van minstens twee miljoen. 

Onjuist, want optie 6 zou de nuloptie horen te zijn. En zo geredeneerd brengt het huidige voorstel 

van het college anderhalf miljoen meer op.  

Wij hebben de zaken van alle kanten bekeken en kwamen tot de volgende conclusie die wat ons 

betreft een betere balans aanbrengt in al die verschillende belangen waar ik het aan het begin over 

had. Het zuidelijk deel van deelgebied 6 is een prachtig openbaar groen gebied, waar veel inwoners 

graag gebruik van maken, om te wandelen, te fietsen, te spelen. Het zuidelijk gebied van deelgebied 

5 is niet openbaar, weiland, ook fraai vanwege het doorzicht dat het biedt. Maar in augustus worden 

de geluidsschermen geplaatst en dan is dat aspect minder manifest.  

Alles overwegende hebben we voor onszelf geconcludeerd dat bouwen ten noorden en ten zuiden 

van de Grootslaan dan maar moet, mits het zuidelijk deel van deelgebied 6 zolang mogelijk gespaard 

blijft. Wij laten ons niet wijsmaken dat dit plan geld kost, het levert veel meer op dan wat er in mei 

2013 is afgesproken. 

Wij waarderen het zeer dat het college de wensen van de commissievergadering spoorslags vertaald 

heeft in een aangepast plan. Niet naar het zuidelijk deel voor 2017 en niet voordat 70% van de 

vergunningen onherroepelijk is geworden. Niet aan fase 2 beginnen voordat 70% van alle 

vergunningen in 6 en helft 5 is verleend. En eventuele wijzigingen in de fasering worden, voordat er 

een collegebesluit genomen wordt, voorgelegd aan de raad. Dit geeft ons voldoende vertrouwen. 

 

Verkeer  

Het goede nieuws is ook dat het college de dialoog weer heeft opgestart met de omwonenden. En 

dat het coalitieakkoord erin voorziet dat er plannen gemaakt worden voor een goede 

verkeersafwikkeling. Dat pakt het college op, zo lezen we in het voorstel. Wij willen er nog een vraag 

aan koppelen voor de portefeuillehouder Verkeer: 

 

Vraag: wilt u in gesprek gaan met de omwonenden, het Zernike College de bewoners van 

Molenweg, Oosterweg, Kromme Elleboog, om te praten om de beste aanpak van het bouwverkeer. 

Met name om veilige schoolroutes te garanderen en om ervoor te zorgen dat het bouwverkeer de 

minst schadelijke route neemt? 

 

Bomenkap 

Ook goed nieuws is dat er voorlopig maar 40 bomen hoeven te sneuvelen: 8 in deelgebied en 16 + 16 

in deelgebied 6. We hebben nog wel een vraag.  

Vraag: er is nu een kapvergunning aangevraagd voor 72 bomen. Gaat u die kapvergunning bijstellen 

en zo niet, hoe krijgen wij dan de garantie dat er tot minstens 2017 niet meer dan 40 bomen gekapt 

gaan worden? 



 

Kleinigheidje: op bladzijde 15, artikel 4.2.2. daar staat nog in de laatste zin, na de komma, dat de 

eerste fase vrijwel geheel bouwrijp gemaakt wordt. 70% van 231 woningen, dat is geheel 6. Dat is 

niet meer zo en het zou correct zijn dat deel van de zin te verwijderen. Wilt u dat doen? 

 

      


