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NOTULEN 

van de openbare vergadering van de raad der gemeente Oosterhout, 

gehouden op dinsdag 26 juni 2007, om 19.30 uur, ten stadhuize van 

Oosterhout. 

 

mevrouw W.H. Huijbregts-Schiedon, Burgemeester, voorzitter 

J. M. Frankevijle, griffier 

 

C.M. Beins (VVD), H.C. van Bijnen (PvdA), M.P.J.M. Bisschop (PvdA), 

mevrouw C.P.W. Bode-Zopfi (PvdA), H.J.W. Claasen (CDA), mevrouw 

M.C.J.A. Dujardin-Rombouts (GB), H.C. van Ginneken (GBV), mevrouw 

D.W.M.J. Groffen, A. Hajjami (PvdA), H.C. Van Ham (Groen Brabant), A.C.G. 

Hessels (PvdA), W.P.J.M. Hoosemans (GB), J.T.H. Huijben (CDA), F.T. 

Huijsmans, mevrouw M. Janse-Witte (GB), P.M.H. de Jong (CDA), A.A.B. 

Kastelijns (GB), A.M.J. Kouwelaar (GB), P.T. de Laat (GB), R.P.L. Louwen 

(PvdA), C.J. Noltee (Groen Brabant), G.A.H.M. Oomen (OF), B. Oost (PvdA), 

J.W.M. Peters (VVD), J.J.G.M. de Ridder (VVD), B. Schuur (CDA), M.F. Velds 

(GL/D66), A.J.H. Wijers (VVD) en W.J.W.A. van der Zanden (GL/D66). 

 

Tevens zijn aanwezig als wethouder: 

Y.C.M.G. de Boer (VVD), J.W.A. Boers (GB), J. van Brummen (PvdA), F.C. 

Gerbrands (Groen Brabant) en E. Oolhorst (PvdA). 

en 

H. Redert als algemeen directeur / secretaris. 

 

Afwezig: M. Çiçek (CDA) en mevrouw M. Cömertpay (PvdA). 
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AGENDA 

 
 
DEEL A: VASTSTELLING AGENDA EN VERSLAGEN 
1. Definitieve raadsagenda 
2. Notulen van de raadsvergadering van 22 en 23 mei 2007 
 
 
DEEL B: LIJST VAN INGEKOMEN STUKKEN 
1. Lijst van aan de gemeenteraad geadresseerde brieven 
2. Schrijven van brieven voor gevangenen 
 
 
DEEL C: BESLUITVORMENDE BEHANDELING 
1. Raadsnota 0007041 

1e Concernrapportage (peildatum 1 april) 
2. Raadsnota 0007042 

Bestemmingsplan Centrum Oosterhout 
3. Raadsnota 0007043 

Bestemmingsplan “Oosterhout Zuid” 
4. Raadsnota 0007044 

Dorst Beeldkwaliteitsplan De Vliert 
5. Raadsnota 0007045 

Het beschikbaar stellen van een krediet voor de realisatie van de tweede 
gymzaal in Vrachelen 

6. Raadsnota 0007046 
Beleidsverslag sociale zekerheid 2006 

7. Raadsnota 0007047 
Vaststelling richtlijnen MER wegverbinding Dongen - Oosterhout (N629) 

8. Raadsnota 0007048 
Bouwplan voor bouwen woning aan Vrachelsestraat 

9. Raadsnota 0007049 
Verzoek om vergoeding van planschade als bedoeld in artikel 49 WRO 
ingediend door de heer F.L.J. Helmer en mevrouw J.W.P.H. Kuijten, 
Hondstraat 3 te Oosterhout 

10. Raadsnota 0007050 
Verordening VROM Startersregeling 

11. Raadsnota 0007051 
Voorstel tot vaststelling voorbereidingsbesluit ten behoeve van bouwplan 
windpark Weststad 

12. Raadsnota 0007052 
Voorstel tot vaststelling (herhaald) voorbereidingsbesluit ten behoeve 
van bouwplan Marokkaanse gebedsruimte 

13. Raadsnota 0007053 
Aanhoudingsbesluit op grond van de Wet geurhinder en veehouderij 
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14. Raadsnota 0007054 
Wijziging van de Verordening op de adviescommissie bezwaarschriften 
algemene wet bestuursrecht voor de gemeente Oosterhout en van de 
Verordening op de adviescommissie bezwaarschriften sociale zekerheid 
voor de gemeente Oosterhout 

15. Raadsnota 0007055 
Initiatiefvoorstel D66 en GroenLinks m.b.t. onderscheiding voor jonge 
helden 

16. Raadsnota 0007056 
Fiets/voetgangersoversteek Lage Molenpolderweg nabij de Zeislaan 

 
 
 
Toevoeging: 
 
17. GroenLinks/D66: 

Ingekomen brieven 35, 37 en 38 m.b.t. jaarrekeningen van 
gemeenschappelijke regelingen 

 
18. GroenLinks/D66: 

Motie sluitingstijden horeca   
 
 
N.B.  
Alle ingediende amendementen en moties zijn als bijlagen opgenomen 
bij het verslag 
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De voorzitter: “Kunnen wij beginnen met onze vergadering? Er hebben zich 
vijf insprekers gemeld op raadsnota 0007042, 0007047, 0007048 en 0007053. 
We beginnen met inspraak op raadsnota 0007048 bouwplan voor bouwen 
woning aan de Vrachelsestraat. Ik vraag mevrouw Rasenberg om hier naast 
mij plaats te nemen. En volgens mij is zij uitermate goed op de hoogte van de 
regels voor de inspraak en weet zij dat wij daar strikt de hand aan houden. 
Gaat uw gang.” 
 
Mevrouw Rasenberg: “Dank u wel, voorzitter. Ik spreek op een punt met 
betrekking tot een bouwplan naast ons huis aan de Vrachelsestraat 51A. Mijn 
echtgenoot Ron Broere en ikzelf wonen aan die Vrachelsestraat 51A. Het 
bouwplan zou gerealiseerd worden op het weiland naast ons woonhuis. Wij 
maken om meerdere redenen bezwaar tegen dit bouwplan. Allereerst een 
aantal punten die gericht zijn op het beleid van de gemeente Oosterhout van 
uw raad en dat heeft onder andere betrekking op de planvorming Vrachelen 
IV en V en het beschermd dorpsgezicht. In uw raadsvoorstel geeft u aan dat 
met de planvorming voor Vrachelen IV-V en het beschermd dorpsgezicht 
rekening is gehouden. Deze stelling klopt gewoon niet met de feiten. Op een 
paar honderd meter afstand van onze woning zal Vrachelen IV-V worden 
gerealiseerd en in de structuurvisie spreekt uw raad uit, dat u een groene wig 
wilt houden tussen de nieuwe woonwijk en het dorp Den Hout. In uw plannen 
spreekt u uit dat de groene wig met name geldt voor de zuidzijde aan de 
Vrachelsestraat. Dit bouwplan valt nu juist precies in de groene wig aan de 
zuidzijde. In uw plannen staat dat er mogelijk wel kan worden gebouwd op de 
open plekken aan de noordzijde van de Vrachelsestraat. Waarom ligt er 
mogelijk geen voorstel voor een bouwplan aan deze zijde van de 
Vrachelsestraat, die meer in lijn is met het beleid. Het beschermd 
dorpsgezicht. Het bouwplan ligt binnen het plangebied dat wordt aangewezen 
als beschermd dorpsgezicht. De rijksdienst voor de monumentenzorg stelt dat 
Den hout moet worden gezien als een hoog groen eiland in een verder wijds 
en open landschap. Dit wijds en open landschap moet behouden worden. 
Bestemmingsplan buitengebied. Het bouwplan is in strijd met het 
bestemmingsplan buitengebied. Op het perceel rust een niet passende 
bestemming voor dit bouwplan. Ruimte voor ruimte regeling. De ruimtelijke 
onderbouwing geeft geen enkele duidelijkheid over de ruil en bevat in dat 
kader ook geen enkele motivering. Dit zijn dus allemaal punten die te maken 
hebben met het beleid en dat het accorderen van dit raadsvoorstel is strijd is 
met uw eigen beleid. Andere punten zijn van meer persoonlijke aard, die 
betrekking hebben op het uitzicht en de overlast. Ten eerste zou het bouwplan 
ten kosten gaan van de mooie zichtlijnen over de groene weilanden. Met de 
bouw van deze woning zou ons uitzicht ernstig verstoord worden. Onze 
ramen, ons terras en onze tuin zijn gericht op het weiland waar gebouwd gaat 
worden. Het tweede punt betreft de overlast. Een beetje luxe verhaal, maar 
het is een vrij eenvoudig zwembad, er staat een zwembad in onze tuin. Dat 
zwembad en het terras erbij, dat zijn de plekken waar wij van ons uitzicht 
genieten. En juist op dezelfde hoogte als dat zwembad worden de 
parkeerplaatsen gerealiseerd. En met name de bocht waar de oprit richting 
ondergrondse parkeergarage gaat. Er staat in het raadsvoorstel dat auto's 
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gaan parkeren in de ondergrondse parkeergarage, maar we weten allemaal 
als mensen dat het gemak de mens dient en dat je natuurlijk gemakkelijker 
parkeert voor je garage, dan dat je consequent iedere keer als je thuis komt je 
auto gaat parkeren in de garage. Wij verwachten dat we daar veel overlast 
van zullen hebben. Een ander punt betreft de hoge bomen. Hoge bomen 
naast de voortuin vinden wij absoluut geen probleem. Echter, hoge bomen 
naast onze achtertuin - en in een landelijk gebied zijn dat vaak flinke bomen - 
daarvan zullen wij hinder ondervinden, omdat dit onze ochtend- en middagzon 
weghaalt. Als het bouwplan al gerealiseerd zou worden, dan zou ons voorstel 
zijn om dat bouwplan een stukje naar voren te halen, zodat de lijn waarop ons 
huis is gebouwd en de lijn van mogelijk de buren, als dat op één lijn zit, dan 
hebben wij minder overlast van die bomen en ook minder overlast van dat 
parkeren. Wij vragen sowieso aan uw raad om daar actief in mee te denken 
om het een stuk naar voren te halen. Tenslotte natuurlijk planschade. Dat is 
een procedure die voor zich spreekt." 
 
De voorzitter: “Dank u wel. Iemand vragen aan mevrouw Rasenberg? Niet? 
Dank u wel. Mijnheer Bongers, u spreekt in over hetzelfde onderwerp. Gaat 
uw gang, vijf minuten max.” 
 
De heer Bongers: “Geachte aanwezigen, in september 2005 is een 
raadsbesluit genomen over de medewerking aan een artikel 19 procedure ten 
behoeve van het realiseren van twee woningen op ons perceel. Vanaf dat 
moment hebben wij zelf het initiatief genomen tot overleg met de familie 
Broere over de invulling en uitvoering van deze bouwplannen. De uitkomst 
daarvan is dat in plaats van twee woningen nu één woning wordt voorzien. Er 
is helaas geen overeenstemming bereikt over de verkoop van een gedeelte 
van ons perceel aan de familie Broere, ondanks vele besprekingen waarbij 
allerlei alternatieven zowel qua afmeting als ook qua prijs de revue zijn 
gepasseerd. Bij de uitwerking van ons bouwplan hebben wij desalniettemin 
zoveel mogelijk rekening gehouden met de belangen van familie Broere. 
Onder andere is ons terras aan de andere kant gesitueerd. De woning iets 
meer richting de schuur aan de andere kant gesitueerd. Voorzien in een 
ondergrondse parkeerkelder. En voor het ontwerp en verdere begeleiding van 
het bouwplan het zeer hoog aangeschreven adviesbureau Cuijpers 
ingeschakeld. Hiermee zijn weliswaar hoge kosten gemoeid, maar wij zijn wel 
verzekerd van een stedenbouwkundig en planologisch inpasbaar hoogstaand 
kwalitatief bouwplan, naar onze mening. Uit het eindverslag van het college - 
naar aanleiding van de recente inspraakprocedure - blijkt overigens eens te 
meer dat er geen enkele reden bestaat niet mee te werken aan een artikel 19 
procedure. Als reactie op de poging door de familie Broere om opnieuw rond 
te tafel te gaan zitten, hebben wij gezegd dat dit een herhaling wordt van 
zetten. Er is immers reeds eerder uitvoerig en uitdrukkelijk overleg geweest 
met de familie Broere, zonder resultaat. Verder is in ons bouwplan al zoveel 
mogelijk tegemoet gekomen aan de belangen van de familie Broere en zien 
wij geen reden c.q. mogelijkheid daar nu alsnog veranderingen in aan te 
brengen. Bedankt voor Uw aandacht." 
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De voorzitter: “Iemand vragen? Niet? Dank u wel. Wij gaan door met onze 
gasten die willen inspreken. Mijnheer Roubos, voorzitter van het platform DOA 
en die wil inspreken op vaststelling richtlijnen MER verbinding Dongen - 
Oosterhout.” 
 
De heer Roubos: “Mevrouw de voorzitter, wethouders en raadsleden. Als 
voorzitter van het platform Dongen Oosterhout Anders ben ik u zeer 
erkentelijk dat ik in de gelegenheid wordt gesteld om ons standpunt extra 
onder uw aandacht te mogen brengen. Wie en wat is DOA? Het platform DOA 
is samengesteld uit vertegenwoordigers uit het kerkdorp Oosteind en de 
wijken West I en West II uit Dongen. In mijn positie als voorzitter van de 
Stichting Coproductie Oosterhoutse Projecten heb ik als onafhankelijk 
voorzitter het platform mogen begeleiden in de functie van voorzitter. Het doel 
van DOA is op basis van goed en constructief overleg te komen tot de best 
mogelijk oplossing voor een verbeterde verbinding tussen de gemeente 
Dongen en Oosterhout. Waarom wil ik namens DOA inspreken? Het is onze 
laatste mogelijkheid om u raadsleden te overtuigen van het feit dat u een 
historische misstap begaat als u in uw overwegingen om het raadsvoorstel 
van het college zonder wijzigingen gaat aannemen. Uw collega raadsleden in 
Dongen hebben op het allerlaatste moment toch ook ingezien dat het DOA 
alternatief wel degelijk in de verdere procedure meegenomen moet worden. 
Het zal u al wel bekend zijn dat in Dongen 17 stemmen voor en er maar 2 
tegenstemmers waren ten aanzien van het ingediende voorstel om het DOA 
alternatief alsnog mee te nemen in de verdere MER procedure. De 
argumentatie voor het aannemen van het voorstel was met name dat het DOA 
alternatief absoluut niet te vergelijken was met eerdere trajecten, zoals bijv. de 
Baanbrekersvariant. Met andere woorden Dongen heeft haar beslissing 
gebaseerd op basis van de argumenten van het platform DOA. Heeft het 
Platform DOA voldoende gedaan om haar standpunten onder de aandacht 
van de politieke partijen te brengen. Ja, dat hebben we. Het platform is bij 
bijna alle partijen in Oosterhout op bezoek geweest. Vreemd was het dat juist 
de coalitiepartijen op één na ons niet hebben uitgenodigd. Een van de 
coalitiepartijen reageerde nog wel met een mailtje met de opmerking dat wij 
toch niets extra’s hadden te vertellen. Van de andere coalitiepartijen hebben 
we nooit meer iets op onze uitnodiging gehoord. En daar zit hem nu net de 
finesse van de zaak. Want het DOA alternatief is wel degelijk iets anders dan 
wat u in de 14 voorafgaande alternatieven in de zogenaamde BORDT studies 
gezien heef. In de gemeenteraad van Dongen heeft men onze plannen wel 
bestudeerd en is men tot een bijna unanieme besluitvorming gekomen om 
onze plannen alsnog te laten onderzoeken. Hoe komt het dat het DOA 
voorstel door enkele partijen in de gemeente Oosterhout niet nader is 
bekeken? Daar kunnen we alleen maar helaas naar gissen. Of is er misschien 
ingefluisterd dat het niets nieuws heeft te bieden, zoals mogelijk de MER 
commissie in haar oordeel ook al heel snel had geconcludeerd. En daarin ook 
vaststelde dat het DOA alternatief hetzelfde was als de Baanbrekersvariant. Ik 
kan niet genoeg benadrukken dat de DOA variant totaal iets anders is dan de 
toentertijd afgewezen Baanbrekersvariant. Hoe kan het verder, dat de MER 
commissie tot die conclusie is gekomen als ze op 9 maart in Oosterhout was 
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om van de voorgenomen plannen kennis te nemen terwijl het DOA voorstel - 
gekoppeld in de zienswijze - pas op 16 maart werd ingediend? Voorkennis 
misschien? Wij weten het niet. Of onjuiste voorlichting? Ik laat het graag aan u 
als raadsleden over om uw oordeel daarover te vellen. Kan ik u nu hier op 
deze plaats nog verder overtuigen? Dat lijkt me moeilijk, want zoals al gesteld 
is, wij mogen niet meer over de plannen zelf uitwijden. We mogen alleen nog 
even misschien mogelijke punten onder uw aandacht brengen. Ik ben er 
namelijk van overtuigd en wij allen van het platform en de bewoners van de 
wijken West I en West II uit Dongen en de bewoners uit Oosteind, dat de 
verantwoordelijkheid die u nu heeft om bijna een unieke historische keuze te 
gaan maken. Als u voor het lintdorp Oosteind - want dat gaat u doen als u die 
beslissing neemt - een nieuwe weg gaat aanleggen zoals dat nu is 
voorgenomen, dan zal er in de toekomst daar gewoon een finale kaalslag 
gaan plaatsvinden. Want de wegverbinding zal dwars door allerlei  agrarische 
stukken gaan en de volgende stap is - en dat mag u beslist van ons 
aannemen, want die plannen hebben wij ook gezien en u ook - 
bedrijventerreinen en  clustervormige woningen. Het uniek karakter van het 
kerkdorp Oosteind is verdwenen en de problematiek voor de 
verkeersafwikkeling in Dongen is er nog steeds. Laat u de bewoners van 
Oosteind vallen en in hun kielzog de bewoners van de wijken West I en II uit 
Dongen? Ik hoop dat u een juiste beslissing neemt. Neemt u de 
verantwoordelijkheid voor wat betreft de overlast die de bewoners verder 
zullen ondervinden van deze nieuwe weg? Ik weet het niet. Tenslotte wil ik u 
in herinnering brengen dat schriftelijk is vastgelegd in de reactienota op de 
zienswijzen van 23 april jl. 26 maal - schrikt u niet van het getal - staat 
vermeld dat het DOA alternatief alsnog meegenomen moet worden in de MER 
procedure om te bekijken de eventuele milieueffecten van onze plannen. Ik 
geef u alleen aan, dat dit zwart op wit vastligt en daar zullen wij u ook iedere 
keer aan herinneren. Heel kort nog even wat willen we? De Heistraat 
verkeersluw, dus geen vrachtverkeer. De Westerlaan in Dongen verkeersluw. 
Afwikkeling van de industriegebieden Vijf Eiken en Everdenberg. Afwikkeling 
van het extra verkeer uit Teteringen. Aansluiting van ons alternatief op de 
mogelijk aan te leggen Oostelijke randweg en ontzien van de huidige flora en 
fauna. En tenslotte alles op basis van juiste feiten en gegevens bekeken door 
ons en door deskundigen om tot een echt meest milieuvriendelijk alternatief te 
komen. Nogmaals raadsleden, ik kan het niet genoeg op uw hart drukken, 
bezint eer ge gaat stemmen. Mevrouw De voorzitter ik dank u voor de 
gelegenheid die u mij heeft geboden." 
 
De voorzitter: “Dank u wel. Zijn er vragen? Ik inventariseer even. Mijnheer 
Bisschop, mijnheer Hessels, mijnheer Noltee en mijnheer Van Ginneken. 
Mijnheer Bisschop.” 
 
De heer Bisschop: “Dank u, mevrouw de voorzitter. Deze DOA-variant komt 
als een duveltje uit een doosje. Mijn vraag is eigenlijk hoe u erbij komt dat u 
deze variant, want ik zie deze dus bijna dwars of in ieder geval tegen een 
belangrijk natuurgebied aan liggen, op welke onderzoek heeft u dat 
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gebaseerd dat deze DOA-variant de meest milieuvriendelijke zou zijn? Want 
dat zou ik dan graag willen weten.” 
 
De heer Roubos: “Dat heb ik u net al eigenlijk aangegeven. Wij zijn dus 
absoluut niet over één nacht ijs gegaan. Wij hebben de weg langs alle kanten 
bekeken en wij hebben daar voor ons mensen bij gehaald die ons daar 
adviezen in konden geven en die ter zake kundig waren.” 
 
De heer Bisschop: “Dat is geen antwoord op mijn vraag. U heeft alleen 
deskundigen erbij gehaald, maar wat zijn dan de argumenten van de 
deskundigen om te zeggen dat dit de meest milieuvriendelijke variant is.” 
 
De heer Roubos: “Dat wij het minst in de huidige structuur zoals die nu er is 
zullen gaan schaden of waar we op een gegeven moment wel iets moeten 
gaan aanleggen, hebben we ook in onze zienswijze al vastgelegd dat daar 
een zeer goed alternatief voor is.” 
 
De heer Bisschop: “En is dat vergeleken met de andere varianten?” 
 
De heer Roubos: “Ja uiteraard, dat hebben we ook in onze zienswijze 
vastgelegd.” 
 
De heer Bisschop: “Maar daar heb ik helemaal geen informatie over.” 
 
De heer Roubos: “Als u onze zienswijze gezien zou hebben, dan ziet u 
achterin in de bijlage dat wij alle alternatieven naast elkaar hebben gezet in de 
puntenwaardering zoals die door Oranjewoud in eerste aanleg is gehanteerd 
en daar hebben wij ook onze puntentelling tegenover gelegd. En dan ziet u 
dat ons alternatief meer punten krijgt dan de andere varianten.” 
 
De voorzitter: “Mijnheer Hessels.” 
 
De heer Hessels: “Mag ik mijnheer Roubos vragen welke personen en 
groeperingen DOA exact vertegenwoordigd en waar die vertegenwoordiging 
dan is geformaliseerd.” 
 
De heer Roubos: “Zoals ook in de zienswijze vermeld staat en in de bijlage 
van de zienswijze ook opgenomen is, gaat het om de bewoners van de wijken 
West I en West II die ook in het platform vertegenwoordigd zijn door hun 
voorzitters van die wijkraden, dat zijn alle bewoners van het kerkdorp 
Oosteind die weer op hun beurt lid zijn van het VBO.” 
 
De heer Hessels: “Aanvullend daarop, is dat ergens geformaliseerd, 
vastgelegd in statuten of oprichtingsdocumenten?” 
 
De heer Roubos: “Nee, wij hebben een platform opgericht en wij hebben dus 
de instemming van zowel alle bewoners van Oosteind als de wijken West I en 
West II. Wij hebben nog geen formele status als u dat bedoelt.” 
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De heer Hessels: “Maar die delegatie van de bevoegdheid is wel schriftelijk 
vastgelegd?” 
 
De heer Roubos: “Ja.” 
 
De voorzitter: “Mijnheer Noltee.” 
 
De heer Noltee: “Dank u wel, voorzitter. Ik heb dat kaartje voor me van de 
DOA-variant. Ik ben degene geweest die niet met de DOA gesproken heeft, 
omdat ik indertijd vergeten ben die afspraak te maken. Dus dat was het 
argument. Nu ik dat hoor van u had ik toch verwacht dat u alsnog mij een 
mailtje of een telefoontje gegeven zou hebben, maar dat is niet gebeurd. Oké, 
sorry. Maar nu heb ik een vraag. Kunt u mij aangeven, ja ik zie het hier 
natuurlijk wel, wat de Baanbrekersvariant was tot vanaf Tiggelrijt, zullen we 
het maar even noemen daar hoe heet het Steenstraat geloof ik hè, 
Steenstraat genomen tot de A27, waar dan het verschil zit tussen de DOA-
variant en de Baanbrekersvariant?” 
 
De heer Roubos: “Om heel kort te zijn, de weg is iets opgeschoven en loopt 
wat langer ook langs het kanaal en met name de ontsluitingen die daaraan 
gekoppeld zijn, die zijn totaal anders dan de Baanbrekersvariant. De 
verkeersafwikkeling met name.” 
 
De heer Noltee: “Ja, maar blijft het punt natuurlijk en blijft het feit dat die DOA-
variant, en dat zal misschien op twee meter of op drie meter juist zijn. Maar 
dat die ongeveer van de Steenstraat tot de A27 langs de Duiventoren blijft 
gaan en langs de groene hoofdstructuur zoals ik het zie, of het moet een 
kaartje zijn dat niet klopt, tot de A27.” 
 
De heer Roubos: “Ik weet niet welk kaartje u heeft.” 
 
De heer Noltee: “Van de DOA-variant, dat heb ik van u gehad.” 
 
De heer Roubos: “Dat heeft u van ons? Ik kan het op deze afstand niet zien 
welk kaartje dat u heeft.” 
 
De heer Noltee: “Oké.” 
 
De voorzitter: “Dank u wel. Mijnheer Van Ginneken.” 
 
De heer Van Ginneken: “Voorzitter, bedankt. Weet mijnheer Roubos hoeveel 
hectare bos er straks gecompenseerd moet worden als die weg daar werkelijk 
komt te liggen?” 
 
De heer Roubos: “Ik kan u geen aantal van hectares aangeven, maar wat 
weggaat wordt volledig gecompenseerd in ons plan. Die garantie kan ik u 
geven.” 



-10- 

Notulen Raad 26-06-07 

 
De voorzitter: “Dank u wel voor uw bijdrage. Ik vraag mevrouw Van Kuijk 
namens de ZLTO Oosterhout om hier te komen en die wil inspreken over 
raadsnota 0007053 aanhoudingsbesluit op grond van de wet geurhinder en 
veehouderij. Gaat uw gang.” 
 
Mevrouw Van Kuijk: “Dank u wel. Geachte raadsleden, graag maak ik namens  
ZLTO afdeling Oosterhout van de gelegenheid gebruik om in te spreken op 
het agendapunt waarbij burgemeester en wethouders u adviseren om een 
aanhoudingsbesluit te nemen op grond van de Wet geurhinder en 
veehouderij. Allereerst wil ik vooropstellen dat de nieuwe wet geurhinder en 
veehouderij u inderdaad die mogelijkheid biedt. Intussen kan dan op basis van 
een analyse of quick-scan beoordeeld worden of het nuttig is om een 
gebiedsvisie te maken. En op basis van een dergelijke ruimtelijke gebiedsvisie 
kan dan een verordening opgesteld worden waarin afhankelijk van de 
omgeving strakkere of soepelere normen worden vastgesteld. 
Vanzelfsprekend ben ik benieuwd naar de resultaten van die onderzoeken.. 
Nu is aan de orde een aanhoudingsbesluit, dat door het college wordt 
voorgesteld. In feite wordt daarmee voor de periode van maximaal een jaar 
het vergunningentraject in de veehouderij bevroren ofwel stilgelegd voor een 
groot deel van de gemeente. In het collegevoorstel en de bekendmaking 
wordt gesproken over aanhouding van vergunningaanvragen van intensieve 
veehouderijen. Het concept raadsbesluit maakt echter geen onderscheid 
tussen intensieve en extensieve veehouderij. Met het besluit worden dus alle 
veehouderijbedrijven in Oosteind en Dorst die vergunningplichtig zijn voor 
maximaal een jaar op slot gezet. Ook grondgebonden rundveebedrijven zullen 
hieronder vallen als zij vergunningplichtig zijn. Dat kan het geval zijn in 
verband met de opslag van bijproducten en dergelijke. Het concept 
raadsbesluit raakt dus ook de grondgebonden veehouderij als die 
vergunningplichtig is. Rundveebedrijven die onder het landelijk besluit vallen 
en dus geen milieuvergunning nodig hebben, worden niet geraakt door het 
aanhoudingsbesluit. Dat levert een willekeurig onderscheid op. In het 
raadsvoorstel wordt verder aangegeven dat de gemeente - door het 
aanpassen van de landelijke normen uit de wet geurhinder en veehouderij -
bestuurlijke ambities kan realiseren, ruimtelijke plannen kan ontwikkelen of 
veehouderij bedrijven zich kunnen ontwikkelen. Het feit dat het 
aanhoudingsbesluit betrekking heeft op de veehouderijen in Dorst en 
Oosteind, gebieden waar uw gemeente ruimtelijke plannen heeft, geeft mij de 
indruk dat met het aanhoudingsbesluit uw bestuurlijke ambities en ruimtelijke 
plannen voorop staan, ten koste van ontwikkeling van de veehouderijen. Ik 
vind het voorgestelde besluit daarom geen goede zaak. Met zo'n besluit 
worden investeringen in bedrijfsaanpassingen opgehouden en ondernemers 
moeten daardoor onnodig lang wachten om gewenste ontwikkelingen door te 
voeren. Het feit dat u een voorbereidingsbesluit in het kader van de wet 
ruimtelijke ordening heeft genomen met betrekking tot de intensieve 
veehouderij, een voorbereidingsbesluit dat nog steeds geldt, betekent dat er 
geen vrees hoeft te bestaan dat er in het komende jaar sprake zal zijn van 
uitbreiding van de intensieve veehouderij. Ik lees in het raadsvoorstel deze 
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vrees en dat is dus ten onrechte. Ondanks dat de wet op de ruimtelijke 
ordening geen toetsingskader is voor milieuvergunningaanvragen, is het 
voorbereidingsbesluit in het kader van de wet op de ruimtelijke ordening toch 
relevant. Immers voor verbouwing en wijziging van veehouderijen zal veelal 
een bouwvergunning aangevraagd moeten worden. Concreet komt het er dus 
op neer dat het aanhoudingsbesluit vooral effect heeft op de grondgebonden 
veehouderijen en op veehouderijbedrijven die interne aanpassingen doen 
waarvoor een vergunningaanvraag nodig is. Juist voor de rundveehouderij 
kan opgemerkt worden dat de wet voor de gemeente alleen een versoepeling 
van de normen toestaat, zoals afstand verkleinen tot gevoelige objecten. Ik 
merk daarom op, dat juist voor deze twee situaties, namelijk de interne 
aanpassingen en de grondgebonden rundveehouderij er geen sprake kan zijn 
van ongewenste ontwikkelingen die een aanhoudingsplicht rechtvaardigen. Ik 
vraag u daarom het aanhoudingsbesluit niet vast te stellen en de energie 
vooral te richten op het voorbereiden van een goede gebiedsvisie. Dank u 
voor uw aandacht." 
 
De voorzitter: “Iemand hierover? Niet? Dan is het helder, dank u wel. Mijnheer 
Melis namens Broeders Reformhuis, u wilt inspreken op nota 0007042 
bestemmingsplan centrum Oosterhout. Gaat uw gang.” 
 
De heer Melis: “Goedenavond, ik ben Wim Melis, in het dagelijks leven 
eigenaar van reformhuis Broeders en in datzelfde pand is ook 
Gezondheidscentrum Oosterhout gevestigd met op dit moment 12 artsen en 
therapeuten. Ik heb een zienswijze ingediend op het bestemmingsplan voor 
het centrum. Dat komt er eigenlijk in het kort op neer, dat zeg maar de 
bebouwing aan de binnenzijde van de achterzijde van ons pand, dat is 
overigens het Mathildaplein. Bekend ook waarschijnlijk van de 
speelautomatenhal die daar ook gevestigd wordt, dat die hoogte op maximaal 
vier meter is vastgesteld. U moet zich voorstellen, dat de buitenranden van 
datzelfde plein, dus dan praat je over de Keiweg, over de Kerkstraat, de 
Klappeijstraat en de Mathildastraat, daar ligt de maximale bouwhoogte vele 
malen hoger, minimaal negen meter tot zelfs twaalf meter en ik schat in dat de 
flats boven de Albert Heijn en dergelijke nog veel hoger zijn. Ik kan me 
voorstellen dat aan de binnenzijde van het plein het niet gewenst is om daar 
enorme puisten te bouwen. Bij ons zelf is de behoefte erg groot om een 
verdiepinkje erop te mogen zetten vanwege het feit dat we veel overleg 
hebben met artsen, therapeuten en ook voor onszelf. Ik kan me overigens 
voorstellen dat voor andere zaken dat evenzeer geldt. Nu is die maximale 
bouwhoogte op vier meter gesteld en dat is naar mijn idee een vlees noch vis 
oplossing, want een maximale bouwhoogte van vier meter daar kun je met 
een tweede verdieping niets. Als het drie meter was, is het duidelijk. Dan kun 
je alleen maar gewoon op de begane grond activiteiten verrichten en wil je er 
zeg maar iets op doen, dat hoeft helemaal niet zo hoog te zijn, dan zou je toch 
minimaal zeg maar naar 5,5 wellicht zes meter toe moeten gaan. Ik ben wat 
teleurgesteld dat die zienswijze niet is gehonoreerd, want dat beperkt in ieder 
geval  mijzelf, maar ik schat ook in andere ondernemers, in de mogelijkheid 
om waar mogelijk wat uitbreidingsactiviteiten te verrichten. En u weet zelf dat 
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dit in het centrum vaak heel moeilijk te realiseren is, omdat de ruimte heel 
beperkt is. Dus de enige optie is dan om een verdiepinkje erop te zetten voor 
bijvoorbeeld een vergaderruimte of opleidingsruimte of iets dergelijks.” 
 
De voorzitter: “Dank u wel. Iemand? Dank u wel.” 
 
De voorzitter: "Dames en heren, wij gaan beginnen met onze structurele 
vergadering. Ik vraag eerst de griffier berichten van verhindering door te 
geven.” 
 
De griffier: “Bericht van verhindering is ontvangen van mevrouw Cömertpay 
en de heer Çiçek.” 
 
 
 
DEEL A: VASTSTELLING AGENDA EN VERSLAGEN 
 
 

1. Definitieve raadsagenda 
 
De voorzitter: “Dank u wel. Ik stel voor de raadsagenda vast te stellen, maar 
daar wilde mijnheer Van der Zanden iets over zeggen.” 
 
De heer Van der Zanden: “Voorzitter, de fractie van GroenLinks/D66 wilde 
twee punten aan de agenda toevoegen. Het eerste punt betreft drie brieven 
van de lijst van ingekomen stukken, 35, 37 en 38. Daar willen wij in één 
bijdrage iets over zeggen. Het tweede punt betreft een actuele motie met 
betrekking tot sluitingstijden.” 
 
De voorzitter: “En dat wilt u allemaal aan het eind van de agenda?” 
 
De heer Van der Zanden: “Ja.” 
 
De voorzitter: “Iedereen daarmee akkoord? Dan is dat toegevoegd. Mevrouw 
Bode.” 
 
Mevrouw Bode: “Voorzitter, mag ik even aan mijnheer Van der Zanden vragen 
waar 35, 37 en 38 over gaan?” 
 
De heer Van der Zanden: “Dat gaat over een drietal begrotingen 
respectievelijk jaarrekeningen van gemeenschappelijke regelingen. En wij 
willen daar toch even wat opmerkingen over maken.” 
 
De voorzitter: “Goed zo, gaan we doen. Dank u wel." 
 
  

2. Notulen van de raadsvergadering van  2007 
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De voorzitter: "De notulen van de raadsvergadering van 22 en 23 mei, zijn die 
akkoord? Aldus besloten." 
 
De voorzitter: "Dames en heren er is een viertal raadsnota’s waar zich geen 
sprekers voor hebben aangemeld en ik wil toch eventjes nu met u doornemen 
of dat nog steeds zo is. Voor de raadsnota's 0007044 beeldkwaliteitsplan De 
Vliert, dan kunnen we dat vaststellen. Raadsnota 0007045 beschikbaar stellen 
van het krediet voor de realisatie van de tweede gymzaal in Vrachelen. Nog 
steeds niemand? Dan stellen we dat vast. Raadsnota 0007048 bouwplan voor 
bouwen woning aan de Vrachelsestraat, ook niemand daarover, dan is dat 
ook vastgesteld. Raadsnota 0007054 wijziging van de verordening op de 
adviescommissie bezwaarschriften algemene wet bestuursrecht etc. Ook 
niemand, dan zijn die allemaal vastgesteld." 
 
 
 
DEEL B: LIJST VAN INGEKOMEN STUKKEN 
 
 

1. Lijst van aan de gemeenteraad geadresseerde brieven 
 
De voorzitter: "Ik stel aan de orde de lijst van aan de gemeenteraad 
geadresseerde brieven. Mijnheer Van der Zanden heeft al iets gezegd dat hij 
daarover aan het eind van de vergadering het woord wil voeren." 
 
 

2. Schrijven van brieven voor gevangenen 
 

De voorzitter: "Mijnheer Van der Zanden gaat ook nu een brief schrijven voor 
gevangenen. Tenminste, een voorstel doen.” 
 
De heer Van der Zanden: “Voorzitter, de Cubaanse vrouwen Adriana Perez 
en Olga Salanueva krijgen geen tijdelijke visa waarmee ze hun echtgenoten 
kunnen bezoeken. Beide mannen zitten gevangen in de Verenigde Staten 
nadat ze waren veroordeeld voor het optreden als ongeregistreerde agenten 
van de Cubaanse regering. Perez kreeg sinds de arrestatie van haar man in 
1998 geen toestemming meer om hem te bezoeken. Haar laatste aanvraag 
voor een tijdelijk visum werd geweigerd omdat ze mogelijk in de Verenigde 
Staten zou blijven na het verlopen van het visum. Salanueva's aanvraag werd 
geweigerd omdat ze eerder de Verenigde Staten werd uitgezet nadat haar 
visum gedurende de rechtszaak van haar man was verlopen. Het presidium 
stelt voor een brief te schrijven aan de autoriteiten van de Verenigde Staten 
waarin gevraagd wordt om de vrouwen tijdelijke visa toe te kennen, zodat zij 
hun echtgenoten kunnen bezoeken. Tot zover mevrouw de voorzitter." 
 
De voorzitter: “Iedereen akkoord? Dan gaan we dat zo doen.” 
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DEEL C: BESLUITVORMENDE BEHANDELING 
 
 

1. Raadsnota 0007041 
1e Concernrapportage (peildatum 1 april) 

 
De voorzitter: "Besluitvormende behandeling. Ik stel aan de orde Raadsnota 
0007041 de concernrapportage. Ik zal mijn leven weer beteren door een korte 
samenvatting te geven over de inhoud dat ook de luisteraars en de mensen 
op de tribune begrijpen waar het over gaat. De raad wordt gevraagd de eerste 
concernrapportage 2007 vast te stellen en er wordt een totaal voordelig 
resultaat verwacht van 5,5 miljoen moet ik eigenlijk zeggen. Hierin zitten 
onder andere verwerkt de winstnemingen grondexploitatie, kapitaallasten ten 
gevolge van rentevoordelen en een positief begrotingssaldo, maar ook kosten 
zoals voor Oud Brabant, Outflow en daling van de algemene uitkering. Er is 
mij ook gevraagd om, datgene wat we vroeger nog wel eens deden, een 
beetje creatief met sprekers door elkaar te husselen, om dat weer eens te 
doen. Dan begin ik met mijnheer Huijsmans.” 
 
De heer Huijsmans: “Dank u wel, voorzitter. De SP heeft kennis genomen van 
de concernrapportage. Omdat het slechts een verslag is van de stand van 
zaken tot april, kun je het hier verder niet mee eens of oneens zijn. Wel 
hebben we wat vragen aan het college over ontwikkelingen die worden 
geschetst. Omdat deze zo kort na de raadsdiscussie over de jaarrekening 
2006 komt lijkt het dat een aantal punten die toen besproken werden, nu 
herhaald worden. Dat is natuurlijk deels het geval maar we moeten daarbij 
niet vergeten, dat we nu spreken over het eerste kwartaal 2007. Wanneer 
zaken die zich in 2006 voordeden nu nog lijken voor te doen, dienen wij hier 
toch nu op terug te komen. Dit is in onze ogen onder meer nodig bij het 
onderwerp onderhoud openbaar groen in het programma woonomgeving. De 
SP heeft er bij de laatste raadsvergaderingen, dus met de perspectiefnota niet 
teveel over gezegd omdat keuzes gemaakt moesten worden maar wij zijn het 
wel ontzettend eens met wat andere partijen hierover aan kritische noten 
hebben laten horen. Het is wel aardig om een voordeel te kunnen inboeken 
omdat het onderhoud van het openbaar groen anders is aanbesteed, maar de 
SP vraagt zich af of dit niet valt onder het spreekwoord goedkoop is duurkoop. 
Het onkruid staat de Oosterhouters aan de lippen, om maar eens een ander 
spreekwoord aan te passen. Zal straks het voordeel niet wegvallen tegen de 
extra posten die ontstaan om het achterstallige onderhoud in te halen? Bij het 
programma zes willen we graag wat meer uitleg over de enquête die is 
gehouden over de afvalinzameling. Waar zijn de vragenformulieren terecht 
gekomen en wat heeft het college gedaan om er voor te zorgen dat zoveel 
mogelijk mensen ook de aanvraagformulieren terug zou sturen. Met 
betrekking tot het programma bouwen en wonen zullen we het hier niet meer 
hebben over Slotjes-Midden. We hebben dat bij het behandelen van de 
perspectiefnota uitgebreid gedaan. Wel zijn we stomverbaasd over de 
zinsnede die op pagina 24 staat over de woonvoorziening. En ik citeer: in 
Dommelbergen wordt een woonzorgvoorziening gerealiseerd. Als enige 
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locatie voor een woonzorgvoorziening wordt de accommodatie van Twins 
gezien. Einde citaat. In de visie die we in mei behandelden werd de vijver 
voorgesteld als bouwlocatie. Nu snap ik ook waarom de bewoners van de 
Peppelbeemd zo blij waren toen. Volgens de SP staat hier iets wat absoluut 
nog niet is aangekaart in de raad. Volgens ons is er in het kader van de visie 
Slotbossetorenpark alleen ingestemd met een woon-zorgcomplex in een 
kwadrant van dit gebied, maar is er niet gezegd dat dit de enige locatie is. 
Nee, volgens ons gaat de raad nog discussiëren over de grootte van deze 
woonzorgvoorziening en gaan we nog kijken of er ook op andere plekken in 
Dommelbergen nog plekken zijn waar nog een dergelijke voorziening kan 
komen. Wat is hier fout gegaan college? Wiens hersenspinsel is hier de 
inspiratiebron van deze zinsnede geweest? Nog een korte vraag over 
programma acht. Welke financiële gevolgen heeft het voor Oosterhout nu 
Rijkswaterstaat terecht 11 miljoen van Intergas terugvordert, zoals we konden 
lezen in BN De Stem. Bij programma negen valt de afwijking in de begroting 
van Outflow op. De SP heeft a! gezegd dat ons dat eigenlijk niks kan schelen 
omdat klaarblijkelijk nu eindelijk een voorziening is gerealiseerd waaraan 
grote behoefte is. Natuurlijk is het wel goed om te kijken waardoor het verschil 
nu is ontstaan maar dit mag niet betekenen dat er bezuinigingen moeten 
plaatsvinden die de opzet en kwaliteit van Outflow geweld aan doen. Volgens 
ons werd ergens geschreven dat dit deels komt omdat het gebruik van het 
aantal consumpties lager is dan verwacht. Als hiermee niet-alcoholische 
versnaperingen worden bedoeld, zul je klaarblijkelijk moeten kijken naar de 
prijsstelling? Is het wel betaalbaar voor de jeugd, kun je je dan afvragen. En 
als het alcoholische versnaperingen zijn, moet je daar volgens ons alleen 
maar blij mee zijn dat er minder worden gebruikt. Wel moet je natuurlijk met 
goed deurbeleid gaan kijken of mensen bij binnenkomst al niet behoorlijk 
gedronken hebben maar we gaan er van uit dat dit gebeurt. Kortom, de SP 
gaat akkoord met de concernrapportage. Vraagt of we wel blij moeten zijn met 
het voordeel op de post groenvoorziening. De SP wil uitleg over de enquête 
rondom de afvalinzameling. We willen weten wat de financiële gevolgen zijn 
voor Oosterhout ten gevolge van de financiële tegenvaller Intergas. Wij willen 
weten hoe de zinsnede over het woon-zorgcomplex op het Twins terrein 
terecht is gekomen in de concernrapportage. De SP vindt het verschil in de 
begroting Outflow niet erg en wil niet dat er iets gewijzigd wordt in de opzet en 
kwaliteit van Outflow. Dank u wel, voorzitter." 
 
De voorzitter: “Dank u wel. Ik ben nu eventjes helemaal van het á propos. 
Mijnheer Noltee.” 
 
De heer Noltee: “Dank u wel, voorzitter. Er wordt in 2007 een voordeel 
behaald van 200.000 euro op het onderhoud openbaar groen ten gevolge van 
aanbesteding. Samen met het voordeel van 2006 is dit 550.000 euro. In 2007 
is er ook geregeld dat een fors deel van het werk wordt uitgevoerd door !GO. 
Daar bovenop komt ook nog het opstarten van een project om mensen 
werkervaring op te laten doen. Dat deze manier van aanbesteding en 
werkverschaffing niet in het voordeel is van het onderhoud van het openbaar 
groen is nu langzaam aan ook doorgedrongen tot het college. Het college bij 
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monde van wethouder Boers ziet dat het resultaat van het onderhoud ver 
onder de maat is en kondigde een forse inhaalslag aan, om aan de, niet door 
de raad, vastgestelde beeldbestekken te kunnen voldoen. Groen Brabant 
vindt dit ferme taal van de wethouder maar vraagt zich af hoe het college met 
een bij wijze van spreken noodscenario de komende tijd het onkruid zal 
bestrijden zowel in het openbaar groen als in de verhardingen. Met een 
oproep speciaal gericht aan de consumerende bezoekers van het 
centrumgebied en een bezem in de hand van de burgemeester, zoals in de 
media vertoond, zult u in dit geval niet al te ver komen. Het gaat immers om 
het totale Oosterhoutse grondgebied  en zeker niet alleen om het schoon, 
heel en veilig zijn van het centrum. Wij zijn benieuwd naar uw antwoord, 
althans van de wethouder die daarover gaat." 
 
De voorzitter: “Dank u wel. Mijnheer Velds.” 
 
De heer Velds: “Dank u voorzitter. Na de behandeling van de perspectiefnota 
komt deze eerste concernrapportage weer een beetje als mosterd na de 
maaltijd. Eventuele wezenlijke structurele verschillen voortvloeiend uit deze 
rapportage zijn in de vorige raadsvergadering al aan de orde geweest. Het is 
dus niet zinvol om daar nog weer op terug te komen. Over het algemeen 
neemt GroenLinks/D66 deze rapportage dan ook als kennisgeving aan. Toch 
een paar opmerkingen. Ten eerste hebben we vragen gesteld naar aanleiding 
van Oud Brabant. In het antwoord worden we verwezen naar de rapportage 
van Boer en Croon, die uitgebracht is vóór de gerechtelijke uitspraak. Dat 
terwijl wij vroegen naar feiten die betrekking zouden kunnen hebben op de 
periode na die uitspraak. Bovendien geeft het rapport van Boer en Croon, 
naar ons beste weten, niet aan wie de uiteindelijke verantwoordelijkheid 
binnen de organisatie voor de gemaakte fouten draagt. En voorzitter het is 
niet zo dat we naar namen vragen, we vragen alleen naar het feit - en vroegen 
ook in onze schriftelijke vragen - of het bekend is. Als dat het geval is, kan 
altijd nog bekeken worden hoe we daar verder mee om zouden moeten gaan. 
Bovendien bleek al wel uit het rapport van Boer en Croon - en daarom ook 
weer uit het antwoord op onze vragen - dat vooraf onvoldoende analyse van 
de risico's is gemaakt en er onvoldoende helderheid bestond over de 
verantwoordelijkheden. Daar was onze vraag op gericht. Want daar moet naar 
onze mening nu juist iemand op aan te spreken zijn. En voor GroenLinks/D66 
is het niet duidelijk of verwijtbare fouten zijn gemaakt. Dat zou tot de conclusie 
kunnen leiden, dat de raad dan het college meteen maar ter verantwoording 
moet roepen. Voordat we dat willen doen, willen we graag antwoord op onze 
vragen. Een tweede punt betreft onze vraag over de structurele kosten 
college, omdat daar onbegrijpelijke dingen in het antwoord staan. In de 
concernrapportage staat dat 10 000 euro wordt uitgetrokken voor de borrel na 
de raadsvergaderingen en GroenLinks/D66 vindt dat voor ongeveer acht 
borrels rijkelijk veel. Maar wat krijgen we dan als antwoord? Die 10 000 euro 
blijken weer voor extra representatie te zijn die ergens anders werd 
verantwoord, Zoals u merkt allemaal lekker doorzichtig. Vervolgens blijkt 
opeens de 7 000 euro die in de rapportage in een zwart gat verdween, nu 
gebruikt te worden voor de borrel na de raadsvergadering. Overigens nog 
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steeds rijkelijk veel, lijkt ons. En laten we het dan maar even niet hebben over 
de 15 000 euro die onder ander voor reflectie van het college, in bus of 
anderszins representatief vervoer onderweg, nodig is. Voorzitter, dit verhaal 
geeft, naar onze mening, aan dat het allemaal nogal schemerig is als 
representatiekosten ter sprake komen. En in ieder geval klopt er van het 
antwoord, wat ondiplomatiek gezegd, geen moer. Misschien kunt u vanavond 
een tipje van de sluier oplichten. Als laatste punt onze vraag over de te 
verwachten rentevoordelen van een miljoen euro. In het antwoord daarop 
worden we verwezen naar de tekst waarover we nu juist de vraag stelden. 
Toch krijgt GroenLinks/D66 de indruk uit het antwoord dat extra 
renteopbrengst al in de cijfers is verwerkt. Dat zou betekenen dat het te 
verwachten tekort naar aanleiding van de concernrapportage op de reguliere 
begroting niet ongeveer 700.000 euro is, zoals het college aangeeft, maar 
1.700 000. euro. En dan beginnen we ons zorgen te maken. Als deze tendens 
zich namelijk voortzet in de volgende negen maanden van dit jaar zouden we 
een tekort kunnen verwachten dat vele malen groter is en in de miljoenen kan 
gaan lopen. De winsten uit de grondverkopen kunnen dan als sneeuw voor de 
zon verdwijnen en omslaan naar een werkelijk verlies in de jaarrekening. Maar 
misschien kan de wethouder ons duidelijk maken dat we ons onnodig zorgen 
maken. Dank u voorzitter." 
 
De voorzitter: “Mijnheer Van Ginneken, niet?” 
 
De heer Van Ginneken: “Voorzitter, bedankt. Aangezien de vorige sprekers al 
het gras al voor mijn voeten weggemaaid hebben, wilde ik het in de eerste 
termijn hier maar bij laten.” 
 
De voorzitter: “Goed zo. Het woord is aan wethouder Gerbrands en misschien 
dat er nog iets blijft liggen voor het college. Wethouder Boers.” 
 
Wethouder Gerbrands: “Dank u voorzitter, er zijn een aantal financiële maar 
inhoudelijke vragen gesteld en wellicht dat mijn collega’s die kunnen 
beantwoorden. Het is zo dat de concernrapportage een stuk is dat juist ook 
neergelegd is tijdens de behandeling van de perspectiefnota, mijnheer Velds, 
zodat u ook daar uw gezonde conclusies uit kan trekken. En het wordt nu een 
beetje neergezet als mosterd na de maaltijd. Nee, het is juist uw verzoek om 
op het moment dat de perspectiefnota beschikbaar is ook gebruik te kunnen 
maken van de concernrapportage. En dat deze dan formeel nu behandeld 
wordt, terecht, dan is die opmerking mosterd na de maaltijd de juiste. Maar de 
inhoudelijk kant is echt meegenomen, zodat u kunt zien hoe de voorspellingen 
zijn voor het komende jaar. Want het is een vertaling van de kosten van dit 
moment, uitgespreid naar het volgend jaar. Er is een aantal vragen gesteld, 
onder andere door mijnheer Huijsmans van de SP. Hij heeft het over de 
enquête afvalinzameling en ik denk dat u het wellicht verkeerd gelezen heeft, 
want die enquête gaat pas in het najaar plaatsvinden. Dat is in het najaar 
2007 en die zal in 2008 wellicht leiden tot een aanpassing van het 
inzamelingssysteem, zoals we dat ook vooraf gezegd hebben. Dus dat is iets 
wat nog komt, vandaar dat u ook niet op de hoogte bent van de inhoud 
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daarvan. Daarnaast de berichtgeving over Intergas, dat heeft uiteraard ook 
het college verbaasd. Juist ook omdat er net een aandeelhoudersvergadering 
was geweest waarin dat niet aan de orde was. Er is onmiddellijk contact 
opgenomen met de betreffende directeur van Intergas en daar kwam het 
verrassende antwoord, en ik zou hem bijna letterlijk kunnen citeren, dat de 
krant die dit gepubliceerd heeft een absoluut verkeerd bericht de wereld in 
heeft geholpen. Dat was zijn antwoord. Het ging slechts om enkele tonnen en 
die tonnen waren ook als risico opgenomen in de jaarrekening van de 
onderneming zelf. Dus of er nog een rectificatie zal volgen weet ik niet, dat is 
niet mijn verantwoordelijkheid.” 
 
De heer Velds: “Voorzitter, die rectificatie stond vanmorgen in de krant.” 
 
Wethouder Gerbrands: “Dank u wel, mijnheer Velds. Wat fijn dat u ook mij als 
een positief iemand kunt inschatten. Even kijken, dat waren mijn antwoorden 
denk ik op de bijdrage van de SP. Daarnaast, mijnheer Velds, u gaat bij Oud 
Brabant wat inhoudelijk in op de juridische kant en op onze eigen 
onderzoekskant. Als u het rapport goed gelezen heeft, en dat heeft u - blijkt uit 
uw bijdrage - dan ziet u dat daar een onderzoek is geweest waar uit de 
analyse duidelijk blijkt dat de schuld niet neergelegd kan worden bij één van 
de partijen, omdat dat al een praktijk is die over meer dan 40 jaar lang van 
toepassing is. Oftewel, het is de afgelopen 40 jaar alleen maar gegaan op de 
wijze zoals nu is. Dat dit heeft geleid tot een calamiteit maakt een 
heroverweging van wat we de afgelopen 40 jaar dus gewoon hebben gedaan, 
mogelijk. En daar heeft u antwoord op gekregen. In de gemeentelijke 
organisatie is het zo dat we voortaan, wanneer een dergelijke kabellegging zal 
plaatsvinden, wij een nieuw protocol hebben opgesteld en wij allereerst ook 
de fundering van de verschillende gebouwen die daarlangs staan mee zullen 
nemen. Dat is een antwoord. Wat er daarna door de rechter over gezegd is, 
laat ik graag aan de rechterlijke macht over, daar ga ik niet over al heb ik daar 
wel een mening over, maar die leg ik hier niet neer voorzitter, als u het goed 
vindt. En u heeft het over een aantal borrels en dat dit meer of minder kosten 
zijn. Ik denk dat de beantwoording van de vraag over hoe nu met de 
representatie om wordt gegaan, heeft aangegeven dat er een splitsing is van 
de bedragen, onder andere reflectie dat nodig was. Ik wil u toch wijzen op het 
feit dat als ik bekijk wat er aan representatie met name voor college en raad 
wordt uitgegeven, wij daar een gezonde uitzondering in zijn, dat wij aan de 
onderkant zitten van vergelijkbare gemeenten. En ik denk ook dat wij sober 
als we zijn dat moeten handhaven. En als u zegt dat 7.000 euro voor een 
nazit veel geld is, dan zie ik een motie of amendement tegemoet om dat 
wellicht af te schaffen, maar ook daar ga ik niet over. Dat is denk ik wat ik aan 
bijdrage in algemene zin, financiële zin en ook daar waar ik op mijn 
portefeuille zou in kunnen gaan, aan u heb medegedeeld.” 
 
De voorzitter: “Vragen aan deze wethouder? Maar we gaan zo met de tweede 
termijn verder.” 
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De heer Velds: “Voorzitter, toch even. Ik heb een antwoord op een vraag die 
wij gesteld hebben en in ieder geval duidelijk aangeroerd hebben, namelijk het 
rentevoordeel van een miljoen.“ 
 
De voorzitter: “Ja maar daar zijn nu altijd tweede termijnen voor, om als je niet 
voldoende wordt geantwoord.“ 
 
De heer Velds: “Eerste termijnen zijn om vragen te beantwoorden en om in te 
gaan op wat er gezegd is en de tweede termijn is om daarop te reageren, 
voorzitter.” 
 
De voorzitter: “En ook als je dus niet voldoende antwoord hebt gehad, om dat 
nog een keer te herhalen.” 
 
Wethouder Gerbrands: “Voorzitter, ik heb er niets over gezegd, dus terecht 
wellicht dat die opmerking komt. Ik kan u zeggen dat de voorspelling zoals die 
gedaan wordt in de concernrapportage, is de juiste. En u kunt ervan uitgaan 
dat wij, mits er andere voor- of nadelen zullen binnenkomen, maar dat ziet u 
dan bij de concernrapportage in september, is dit de juiste voorspelling.” 
 
De voorzitter: “Wethouder Boers.” 
 
De heer Huijsmans: “Voorzitter, mag ik nog een vraag van orde stellen?” 
 
De voorzitter: “Dat komt zo meteen in de tweede termijn.” 
 
De heer Huijsmans: “Nee, mag ik een vraag stellen?” 
 
De voorzitter: Dan gaan we straks naar de derde termijn. Ik vind het allemaal 
best hoor, maar het is niet volgens de regels. Gaat uw gang.” 
 
De heer Huijsmans: “U weet niet eens wat ik wil vragen, voorzitter. Het is zo 
dat ik een vraag heb gesteld over bijvoorbeeld Slotbossetoren, omdat ik dacht 
dat de wethouder financiën verantwoordelijk was voor de tekst in de 
concernrapportage. Ik weet wel wat we hebben afgesproken, maar ik heb een 
vraag gesteld over de tekst van de concernrapportage, dus ik had mogelijk 
toch een antwoord van hem verwacht. Dat mag in tweede termijn.” 
 
Wethouder Gerbrands: “Ik kan daar antwoord op geven. Dat wat er aan tekst 
staat, is niet anders dan een weergave van wat hier in de raad als richting is 
aangegeven. En het is nog steeds zo, dat op het moment dat die ontwikkeling 
van Slotbossetorenpark er is, u uiteraard als raad daar weer een stap in kan 
zetten. Maar wat er staat in de tekst is de stap die gezet is met u als raad. En 
dat u deze interpreteert op een wijze zoals u hem geïnterpreteerd heeft, denk 
ik dat u iets te snel loopt. U krijgt nog alle gelegenheid om bij het voorstel van 
de inrichting nog iets te vinden.” 
 



-20- 

Notulen Raad 26-06-07 

De voorzitter: “Wethouder Boers, nog behoefte om iets te zeggen over de 
groenaanbesteding?” 
 
Wethouder Boers: “Dank u wel, voorzitter. Zoals ik al bij de behandeling van 
de perspectiefnota heb gezegd, wordt er op dit moment volop ingezet om het 
openbaar groen onderhoud weer op orde te krijgen. Daar hebben inmiddels al 
nieuwe besprekingen plaatsgevonden met de aannemers die daarbij 
betrokken zijn. Mijnheer Noltee heb ik daarvan in kennis gesteld, omdat hij 
ook de vraagsteller was, met name. Daar vindt op dit moment ook onderzoek 
plaats en er zijn nog nieuwe gesprekken nodig om te bezien op welke wijze 
we die betrokken aannemers zich kunnen laten houden aan wat is 
afgesproken binnen de bestekken. Dus het college zet vol in op de goede 
manier van onderhoud op dit moment. En er wordt dus, ik mag wel zeggen, 
dagelijks op dit moment naar gekeken en de goede dingen voor gedaan om 
het de goede kant uit te krijgen.” 
 
De voorzitter: “Dank u wel, wij gaan naar de tweede termijn. Mijnheer 
Huijsmans, u nog voor de tweede termijn?” 
 
De heer Huijsmans: “Ja, ik zit nog een beetje met het punt… “ 
 
De voorzitter: “Slotbossetorenpark.” 
 
De heer Huijsmans: “Onder andere, maar de wethouder begon in de eerste 
plaats over de enquête met betrekking tot de vuilophaaldienst, hoe dat ik daar 
nu toch bij gekomen zou zijn. En ik heb het net opgezocht, dus ik doe het nu 
weer. Het staat notabene bij de voortgang 2007 op bladzijde 20, voorzitter. De 
enquête zal in het voorjaar van 2007 aan de burgers worden aangeboden. Ik 
ben toch heel blij dat ik ook een beetje kan lezen en dat stelt me dan in ieder 
geval gerust, dus mogelijk kunt u daar dan toch nog iets over zeggen? En ik 
wil dan toch wel uitleg, er staat inderdaad bij voortgang 2007 op bladzijde 24 
dat de gemeenteraad over locatie woonzorgvoorziening in Slotbossetorenpark 
in mei gaat beslissen, maar er staat ook in dat in Dommelbergen de 
woonzorgvoorziening gerealiseerd wordt. Hoe moet ik dat dan lezen? Kunt u 
mij daar uitleg op geven, want de uitleg van daarnet vond ik niet voldoende.” 
 
De voorzitter: “Ik kijk even verder. Mijnheer Noltee, u nog? Nee? Mijnheer 
Velds.” 
 
De heer Velds: “Voorzitter, de wethouder heeft mij inhoudelijk redelijk 
geantwoord op de vragen. Alleen ten aanzien van die rentevoordelen, één 
miljoen euro, blijf ik net zo goed in het duister tasten, want de wethouder doet 
eigenlijk ook weer wat in de antwoorden op de schriftelijke vragen al gebeurd 
is, mij weer verwijzen naar het feit dat het klopt. Maar ik stel vragen om dat 
juist duidelijk te krijgen en als er alleen een cryptische opmerking op een 
bladzijde staat waarin vermeld wordt dat de rentevoordelen één miljoen euro 
zijn, dan wil ik ook graag overzien wat daar nu de gevolgen van zijn en hoe 
dat doorwerkt. Daar is mijn vraag dan ook op gericht en vervolgens wordt ik in 
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het antwoord terug verwezen naar mijn vraag, want daar komt het op neer. 
Dan kan ik mij voorstellen dat zo langzamerhand in deze raad dus heel veel 
mensen maar geen vragen meer stellen, als het zo te werk gaat. En een 
tweede punt is toch over die structurele kosten van het college en dat was iets 
wat mijnheer Huijsmans in de eerste termijn ook al opmerkte, dat de 
concernrapportage kennelijk niet overal klopt, want in het antwoord wordt dus 
gewoon echt werkelijk iets anders gezegd dan er in de concernrapportage 
staat en dat lijkt me toch ook niet de bedoeling, voorzitter.” 
 
De voorzitter: “Mijnheer Van Ginneken.” 
 
De heer Van Ginneken: “Het gras is weer weggemaaid.” 
 
De voorzitter: “Zo heeft u altijd een goede bijdrage natuurlijk hè? Wethouder 
Gerbrands.” 
 
Wethouder Gerbrands: “Voorzitter, ik heb snel nog even meegelezen met wat 
mijnheer Huijsmans zei en er staat inderdaad 2007, dat is voor het eerst dat ik 
het lees. Dus wat ik heb gezegd in eerste termijn, en dat weet u ook vanuit het 
beleid dat we hebben gezegd, is dat het derde kwartaal 2007 de enquête 
wordt uitgezet zodat we voor 1 januari 2008 wellicht stappen moeten zetten in 
de afvalinzameling. Maar u heeft gelijk, daar stond 2007. Ik denk dat een oude 
tekst is blijven staan, we kunnen maar weer beter met de hand gaan schrijven 
in plaats van dat we kopiëren met teksten. Dat is ook zo voor wat betreft de 
voorziening in Dommelbergen, daar wordt echt gedoeld op het feit dat er een 
locatie moet zijn binnen het park. En dan zegt u ja maar er staat in de 
concernrapportage… het is een voortgangsrapportage die alleen maar 
aangeeft waar we op dit moment beleidsmatig zitten. Het wil niet zeggen dat 
wat in de concernrapportage staat aan beleidsmatige insteken, dat dit dan ook 
al de oplossing is. Het is alleen maar een voortgang van het beleid dat we 
inzetten. En u weet net zo goed als ik en dat vind ik wat flauw dat ik het twee 
keer moet zeggen, als er in het Slotbossetorenpark een ontwikkeling is, bent u 
als raad er als eerste bij om daar een besluit over te nemen. Ik denk dat de 
discussie daarover dat heel duidelijk heeft aangegeven. Dat geldt eigenlijk ook 
ten aanzien van de rentevoorziening. Als er nu één ding in Nederland 
onduidelijk is of moeilijk te voorspellen is, dan is dat juist die rentevoordelen 
die we gaan halen. Vandaar dat we het beleid dat we in de begroting hebben 
neergezet nu de eerste vier maanden nog een keer tegen het licht hebben 
gehouden en er blijkt dus vanuit de markt, zowel vanuit onze jaarrekening 
waar we naar gekeken hebben, dat er geen andere ontwikkelingen zijn dan 
die in de begroting staan. Dan is mijn antwoord dus ja, we gaan het halen. En 
ik heb u ook gezegd dat als mocht blijken dat er een andere insteek zou 
moeten komen door de risico’s die wij sowieso ook aan de buitenkant lopen, 
dan gaan we u daar melding van maken. Het enige wat ik heb gezegd is ga 
gerust slapen, want op dit moment is nog niet duidelijk dat we dat 
rentevoordeel van een miljoen niet zullen gaan halen en ik denk dat ik daar 
toch verrekte duidelijk in ben geweest. En dat is niet een poging om te 
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ontsnappen aan datgene wat u als vraag gesteld hebt en daar wilde ik het dan 
graag bij laten, mevrouw de voorzitter.” 
 
De voorzitter: “Dank u wel.” 
 
De heer Velds: “Voorzitter, ik vind het toch jammer dat de wethouder niet 
ingaat op de kwaliteit van de antwoorden op vragen en al helemaal niet ingaat 
op het feit dat dus antwoorden duidelijk niet stroken met wat er in de 
concernrapportage staat.” 
 
De voorzitter: “U heeft uw statement gemaakt. Wij gaan over tot 
besluitvorming. Wenst iemand stemming, een aantekening? Niet? Mag ik dan 
concluderen dat u allen instemt met de concernrapportage, met de gemaakte 
opmerkingen? Dan is aldus besloten.” 
 

Raadsnota 0007041 is aangenomen met algemene stemmen. 

 
 

2. Raadsnota 0007042 
Bestemmingsplan Centrum Oosterhout  

 
De voorzitter: “Ik stel aan de orde raadsnota 0007042 bestemmingsplan 
centrum Oosterhout. Er wordt aan de raad drie dingen gevraagd, om een 
beslissing te nemen over de zienswijze, om het bestemmingsplan centrum 
Oosterhout vast te stellen en om de toepassing van de vrijstelling te delegeren 
aan het college. Dat is straks ook van toepassing op het volgende agendapunt 
als het gaat om bestemmingsplan Oosterhout-Zuid. We hebben het nu over 
het bestemmingsplan centrum Oosterhout en daar wil mijnheer Van Ginneken 
wat over zeggen. U bent de enige dus nu moet u wel zelf.” 
 
De heer Van Ginneken: “Het wordt eentonig, bij nader inzien maak ik er ook 
geen gebruik van.” 
 
De voorzitter: “Ook niet? Mijnheer Noltee.” 
 
De heer Noltee: “Het wordt me toch een beetje onduidelijk. Ik had toch een 
vraagje. Het laatste dat u zei om het college te mandateren, zou de wethouder 
dat even kunnen verduidelijken? Want dat mandateren is nogal een gevoelig 
punt.” 
 
De voorzitter: “Delegeren, dat is anders hè?” 
 
De heer Noltee: “Sorry, delegeren ja.” 
 
De heer Noltee: “Oké, u heeft gelijk. Zou de wethouder dat toch nog eens uit 
kunnen leggen, omdat dat in feite toch in het verleden ook is gebleken dat dit 
nogal een heikel punt kan zijn.“ 
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De voorzitter: “Goed, wethouder De Boer zal het nog één keer uitleggen.” 
 
Wethouder De Boer: “Voorzitter, ik weet niet precies wat mijnheer Noltee 
opnieuw uitgelegd wil hebben. Ik vind, maar daar kunnen wij van mening 
verschillen, op pagina drie van het raadsvoorstel de delegatiebevoegdheid 
van het artikel 19 wet op de ruimtelijk ordening, zolang dat de wet nog loopt, 
dat is waarschijnlijk tot 1 januari of 1 augustus of 1 september 2008 of 
misschien nog iets eerder, dat in ieder geval het helder is dat datgene wat we 
hier hebben gedaan is een actualisatie van het bestemmingsplan is en daar 
waar nieuwe ontwikkelingen zijn en passend in de visie, dat in ieder geval die 
delegatie dan aan het college wordt gegeven. Het is niet anders dan de 
gebruikelijke procedure die we in deze altijd hebben behandeld, dus ik vraag 
me ook af waarom dat mijnheer Noltee hier nog eens een keer een uitleg over 
wil hebben, want het is een bekend traject dat we met elkaar doorlopen en 
steeds doorlopen en er eigenlijk ook geen discussie over hebben.” 
 
De voorzitter: “Nou misschien, mijnheer Noltee werd even getriggerd omdat ik 
dat ook zo expliciet zei. Maar het is een normale zaak, het is geen algemene 
bevoegdheid hè, het is gewoon om even het werk af te maken, om wat hier 
besloten is ordentelijk uit te voeren. Ja? Zullen we verder gaan met 
besluitvorming over het bestemmingsplan centrum Oosterhout. Mijnheer De 
Jong, u wilt een stemverklaring afleggen?” 
 
De heer De Jong: “Ja ik wil graag een stemverklaring afleggen, voorzitter. 
Aangezien met deze wijziging bestemmingsplan de mogelijkheid wordt 
geschapen tot vestiging van een casino en een amusementshal voor de 
jeugd, stemt het CDA vanuit zijn principe ook tegen deze voorgestelde 
wijziging van dit bestemmingsplan. Dank u wel.” 
 
De voorzitter: “Verder nog iemand een stemverklaring? Niet? Aldus besloten, 
met de stemmen van het CDA tegen.” 
 

Raadsnota 0007042 is aangenomen met de stemmen tegen van het CDA 
(4). 

 
 

3. Raadsnota 0007043 
Bestemmingsplan “Oosterhout Zuid” 

 
 
De voorzitter: “Ik stel aan de orde raadsnota 0007043 bestemmingsplan 
Oosterhout-Zuid. Ik durf het bijna niet te vragen, mijnheer van Ginneken?” 
 
De heer Van Ginneken: “Voorzitter bedankt, als mijnheer Oomen nu eerst was 
geweest dan had ik het weer moeten zeggen, want we hebben dezelfde 
bijdrage. Wat ons opvalt op pagina drie van dit voorstel is dat het perceel 
Bredaseweg tussen de nummers 115 en 125 nu al bestemd wordt voor 
verkeersdoeleinden om de realisering van parkeer- en groenvoorzieningen 
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conform het reconstructieplan mogelijk te maken. Terwijl u bij de behandeling 
in de raad van de Bredaseweg heeft toegezegd, dat er nog niets zou 
vernaderen en dat we dit tijdig zouden horen. Wat is de bestemming van dit 
perceel nu? De huidige bestemming? Verder zal mijnheer Oomen de rest wel 
uitleggen over de Lage Molenpolderweg denk ik.” 
 
De voorzitter: “Nou laten we eens proberen. Mijnheer Oomen. Is dit ook een 
nieuwe relatie? Ik wil graag koppelen.” 
 
De heer Oomen: “Ik heb het in de gaten, voorzitter. Er zijn heel veel opties, 
zelfs tijdens de ORTS uitzending is de deur bij de Partij Van De Arbeid 
gewoon rigoureus dichtgegooid, dus van die kant zullen wij ons niet meer 
aansluiten. Een korte bijdrage van de Onafhankelijke Fractie, dit naar 
aanleiding van de beantwoording van een van een sjabloonvraag gesteld door 
collega Velds. Hij vroeg wat er voorgesteld moet worden met betrekking tot de 
percelen tussen Bredaseweg 115 en 125, waar de collega het zojuist ook over 
had. Het antwoord daarop verontrust ons zeer en wellicht kan de wethouder 
deze verontrusting bij ons wegnemen. Het antwoord luidt namelijk en ik citeer: 
om toekomstige ontwikkelingen hier niet te blokkeren, wordt nu voorgesteld 
om het gehele perceel tot verkeersdoeleinden te bestemmen, binnen welke 
bestemming ook groen mogelijk is. Einde citaat. En daar zit hem, wat de 
Onafhankelijke Fractie betreft, de crux. Als toekomstige ontwikkelingen in één 
zin genoemd worden genoemd met verkeersdoeleinden gaat er bij ons een 
lichtje op. In dit geval ontkomen wij er niet aan een link te leggen naar het op 
handen zijnde mobiliteitsplan. Hier werd of wordt namelijk een onderscheid 
gemaakt tussen verblijfsgebieden en verkeersgebieden. Een simpele vraag 
aan de wethouder, voorzitter, zien wij het goed dat, nu het hele perceel tussen 
115 en 125 wordt bestemd voor verkeersdoeleinden, er dan niets meer in de 
weg staat om de  Bredaseweg aan te laten sluiten op de Lage 
Molenpolderweg? Wij hopen dat wij hier beren op de weg zien, want het is 
genoegzaam bekend dat de Onafhankelijke Fractie tegen een aansluiting is 
van de Bredaseweg op de Lage Molenpolderweg, omdat het doorgaande 
verkeer richting A59 op deze wijze kan worden vereenvoudigd en 
gestimuleerd. Wij verwachten een duidelijk antwoord van de wethouder. Dank 
u wel." 
 
De voorzitter: “We gaan eens kijken of dat er komt. Wethouder De Boer.” 
 
Wethouder De Boer: “Voorzitter, ik denk dat beide fracties heel goed datgene 
citeren wat het college heeft geantwoord op de schriftelijk vragen, op de 
sjabloonvragen. Het antwoord is denk ik ook in die zin bedoeld. Het is 
absoluut niet zo, en anders schieten we die beer gelijk maar dood, dat u die 
beer op die weg ziet. Het is geen verkapte mogelijkheid om uiteindelijk 
ontwikkelingen op die manier daar mogelijk te maken. We moeten natuurlijk 
ook op dit moment niet vooruit lopen op dat mobiliteitsplan dat namens het 
college door collega Van Brummen straks zal worden gepresenteerd en 
daarover discussie gevoerd zal worden. Uiteindelijk bent u daar altijd nog zelf 
bij om bepaalde ontwikkelingen tegen te gaan of te bevorderen via 
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amendement of via motie, maar het is geenszins de bedoeling om hier alvast 
voor te sorteren op een ontwikkeling die u daarbij schetst. Het is de 
ontwikkeling die daar zit in dat gebied. De heer Van Brummen heeft uitgebreid 
namens het college gesproken over de ontwikkelingen van de Bredaseweg 
om in ieder geval te zorgen dat doorstroming en veiligheid en ook lawaai tot 
de normale proporties zou kunnen worden teruggebracht. Er is ook gesproken 
over die ontwikkelingen die daar plaatsvinden in het kader van de horeca en 
de museale functie. En in dat licht is gekeken hoe dat je daar mogelijk tot 
oplossingen kunt komen en het is meer in die zien dat u deze verruiming zou 
kunnen en moeten lezen dan dat hetgeen wat u stelt om een aansluiting op de 
LMP te maken. Dank u wel, voorzitter.” 
 
De voorzitter: “Voldoende zo, heren?” 
 
De heer Oomen: “Ik heb een duidelijk antwoord gekregen.” 
 
De voorzitter: “Dank u wel. Dan kunnen we over gaan tot besluitvorming. U 
ook, mijnheer Van Ginneken? Ja hè? Dan kunnen we over gaan tot 
besluitvorming. Iemand hierover stemming? Niet? Stemverklaring? Aldus 
besloten.” 
 

Raadsnota 0007043 is aangenomen met algemene stemmen. 

 
 
4. Raadsnota 0007044 

Dorst Beeldkwaliteitsplan De Vliert 
 

Raadsnota 0007044 is zonder discussie en zonder hoofdelijke stemming 
aangenomen. 

 
 
5. Raadsnota 0007045 

Het beschikbaar stellen van een krediet voor de realisatie van 
de tweede gymzaal in Vrachelen 

 

Raadsnota 0007045 is zonder discussie en zonder hoofdelijke stemming 
aangenomen. 

 
 

6. Raadsnota 0007046 
Beleidsverslag sociale zekerheid 2006 

 
De voorzitter: “ik stel aan de orde raadsnota 0007046 beleidsverslag sociale 
zekerheid 2006. De raad wordt gevraagd om het beleidsverslag vast te stellen 
en dat gaan we nu doen en ik vraag mijnheer Van der Zanden om daarmee te 
beginnen, in ieder geval met zijn bijdrage te leveren.” 
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De heer Van der Zanden: “Voorzitter, een deel van de bijstandsgerechtigden 
in Oosterhout is boven de 65 jaar. Het gaat hier om personen met een 
onvolledige AOW uitkering en weinig pensioen, die via de bijstand een 
aanvulling kan krijgen tot het minimumniveau. Het ligt in de verwachting dat 
deze groep de komende jaren toe zal gaan nemen. Veel mensen die in de 
jaren ’70 als gastarbeider naar Nederland zijn gekomen worden de komende 
jaren 65. Ook is er sprake van een toenemende internationalisering. Op dit 
moment moeten deze mensen in Oosterhout naar de sociale dienst om deze 
aanvulling aan te vragen. Niet iedereen zal van deze mogelijkheid op de 
hoogte zijn en een aantal mensen zullen het bijvoorbeeld uit schaamte niet 
durven. De Sociale Verzekeringsbank regelt echter voor een aantal 
gemeentes de bijstandsverlening voor 65 plussers. De SVB weet welke 65-
plussers een onvolledig AOW-pensioen ontvangen en kan dan klanten direct 
wijzen op de mogelijkheid van aanvullende bijstand. Ouderen hoeven hierdoor 
niet meer zelf actie te ondernemen en kunnen voor hun AOW én aanvullende 
bijstand terecht bij één instantie: de SVB. Uit een inventarisatie in de 
gemeentes waar de SVB deze bijstandsverlening nu uitvoert blijkt dat 
gemiddeld 80% van de ouderen met een onvolledige AOW-pensioen geen 
aanvullende bijstand ontvangt. Mogelijk hebben zij daar wel recht op. Naar de 
mening van GroenLinks/D66 zou ook in Oosterhout nagedacht moeten 
worden over deze mogelijkheid om het niet gebruik van voorzieningen terug te 
dringen. Wij vragen dan ook of het college bereid is om bij het beleidsplan 
sociale zekerheid 2008 met een voorstel hierover te komen. ID banen. Uit 
gegevens in het jaarverslag blijkt dat niet alle personen die in een ID baan 
gewerkt hebben nu nog werk hebben. Hierdoor is dus precies het 
tegengestelde bereikt van wat de wet werk en bijstand  eigenlijk wil, mensen 
aan het werk helpen. Is er wel voldoende gebruik gemaakt van bijvoorbeeld  
loonkostensubsidies om mensen uit een ID baan aan het werk te houden? 
Dan voorzitter, op pagina 43 van het beleidsverslag staat dat met ingang van 
1 september 2006 de wettelijke mogelijkheden om een langdurigheidtoeslag 
uit te keren verruimd zijn. De gemeente heeft nu de mogelijkheid om wanneer 
een cliënt inkomsten uit arbeid van beperkte omvang heeft toch deze toeslag 
toe te kennen. Kan de wethouder aangeven om wat voor soort bedragen het 
dan gaan en of dit bij alle bijstandscliënten wordt toegepast? Verder hebben 
wij ook signalen ontvangen dat een aantal mensen die schriftelijk formulieren 
aangevraagd heeft voor de langdurigheidtoeslag die formulieren nooit 
gekregen hebben. Bij de regeling voor chronisch zieken, gehandicapten en 
ouderen is ongeveer hetzelfde aan de hand geweest. Daar heeft eind 2006 
een oproep in het voorlichtingsblad gestaan om deze regeling aan te vragen. 
Alleen toen waren de formulieren nog niet aanwezig en wij hebben begrepen 
dat deze er pas vanaf februari 2007 lagen. Ook nu hebben mensen die 
formulieren weer schriftelijk aangevraagd en daar geen reactie op gekregen. 
Wij zijn toch van mening, dat er hier toch het een en ander rammelt en 
vroegen ons af of dat misschien niet de reden is waarom het aantal 
uitkeringen van bijv. de langdurigheidtoeslag is toegenomen (bedoeld wordt 
afgenomen). Voorzitter, al vaker hebben wij opmerkingen gemaakt over het 
niet gebruik van voorzieningen. Hier gebeurt naar de mening van 
GroenLinks/D66 te weinig. Paragraaf 7.9 waarin dit onderwerp beschreven 
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staat is kort en weinig ambitieus. En als een bepaalde doelstelling niet 
gehaald wordt zoals het aantal huishoudens waarvoor kwijtschelding van de 
gemeentelijke belastingen gerealiseerd moet worden dan wordt die 
doelstelling door het college naar beneden bijgesteld. Zo haal je die 
doelstelling natuurlijk altijd. Voorzitter, nog twee punten. De 
schuldhulpverlening is inmiddels uitbesteed aan de stadsbank Midden-
Brabant. Kan de wethouder aangeven - wij hebben dat niet in het verslag 
terug kunnen vinden - of de wachtlijsten die lange tijd bij de 
schuldhulpverlening hebben bestaan inmiddels zijn opgelost? En tot slot 
Work-First. Van de 50 personen die aangemeld zijn voor Work-First hebben er 
tot nu toe drie het traject succesvol beëindigd en 16 zitten nog in het traject en 
de overige 31 zijn voortijdig uitgevallen. Uit antwoorden op schriftelijke vragen 
wordt niet duidelijk wat er gebeurd met mensen die uitvallen, waarom zij 
uitvallen. Wij zouden hier alsnog graag een overzicht van ontvangen, omdat 
GroenLinks/D66 van mening is, dat Work-First een middel moet zijn om 
mensen aan het werk te krijgen en geen middel om mensen zonder 
perspectief uit een uitkering te duwen. Tot zover mevrouw de voorzitter." 
 
De voorzitter: “Mijnheer Schuur.” 
 
De heer Schuur: “Ik zal mijn verhaal een beetje inkorten om te voorkomen dat 
ik op al die punten ga zitten waar Willem-Jan ook al zat. Ik wil het toch maar 
samenvatten tot eigenlijk drie vragen. De cliëntenraad heeft een negental 
opmerkingen gemaakt waarvan we in ieder geval een behoorlijk aantal redelijk 
relevant vinden en we graag de reactie van de wethouder zouden willen 
hebben op wat hij daarmee gaat doen, met name ook het voorkomen van het 
niet gebruik van de maatregelen wat Willem-Jan al zei, paragraaf 7.9. Wij 
maken ook ons ook grote zorgen over de uitval uit de Work-First trajecten. En 
er wordt aangegeven op onze vragen dienaangaande dat we daar geen 
inzage in hebben. We zijn vooral daarom bezorgd, omdat wij misschien 
moeten vaststellen dat het Work-First project voor een groot aantal mensen 
niet werkt, omdat het niet aansluit bij het niveau waarvoor zij zijn opgeleid en 
daardoor afhaken en misschien in het gunstigste geval zelf wel werk vinden, 
dat zou helemaal mooi zijn als dat lukt. Maar we vrezen ook dat veel mensen 
daardoor eigenlijk steeds verder van het arbeidsproces vandaan komen en 
steeds moeilijker geplaatst zullen kunnen worden en dat er steeds meer 
reïntegratie trajecten nodig zullen zijn om dat te kunnen doen. Dus we 
hechten er toch wel aan dat het college probeert te onderzoeken hoe het komt 
dat deze mensen uitgetreden zijn, gestopt zijn en wat er dan verder mee 
gebeurt. Bij de beantwoording van de verhelderingsvragen heeft u al 
aangegeven dat de overloop in de trajecten helderder kunnen worden 
weergegeven in het beleidsverslag sociale zekerheid, dat u daar volgend jaar 
rekening mee zal houden, dus daar zullen we u aan houden. En de laatste 
opmerking die ik dan wil maken is of het mogelijk is om net als in de 
jaarrekening en in de begroting, ook in het beleidsplan en het beleidsverslag, 
voortaan rekening te houden met de drie W’s. Wat willen we, wat gaan we 
daarvoor doen en wat gaat het kosten? Want dat lijkt mij toch wel heel erg 
plezierig en prettiger leesbaar. Tot zover, voorzitter.” 
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De voorzitter: “Mijnheer Huijsmans.” 
 
De heer Huijsmans: “Dank u wel, voorzitter. Ook wij hebben natuurlijk kennis  
genomen van het verslag en zullen daarmee instemmen, maar we hebben 
ook nog wel een paar vragen. In de eerste plaats hebben we vragen over het 
gebruik van de bijzondere bijstand. Het college stelt dat het aantal aanvragen 
slechts in beperkte mate is toegenomen en geeft als verklaring de invoer van 
een collectieve ziektekostenverzekering en nog twee andere punten, zoals 
pagina 44. Ook wordt gesteld dat het aantal huishoudens wat is bereikt, 
gehaald is. Kan het college uitleggen wat het effect is van het halen van deze 
doelstelling? Heeft dit daadwerkelijk geleid tot meer bijzondere bijstand voor 
deze groep en wat kan het college nog meer doen om het gebruik van 
bijzondere bijstand te bevorderen als mensen dit nodig hebben. Uit het feit dat 
uit CBS-cijfers blijkt dat het aantal schuldsaneringen het afgelopen jaar weer 
is toegenomen, kun je toch de conclusie trekken dat we er hier in Oosterhout 
op dat terrein ook nog veel te winnen hebben. De cliëntenraad heeft 
vraagtekens gezet bij het rendement van het onderzoek naar het terugdringen 
van het niet-gebruik. Wij sluiten ons daar wel bij aan. Net als bij de andere 
opmerkingen die de cliëntenraad heeft gemaakt. Op pagina 27 wordt een 
opmerking gemaakt over scholing die wij natuurlijk onderschrijven. Wel wil de 
SP weten op welk moment het instrument tot scholing wordt ingezet. Het is 
onze indruk dat dit te weinig gebeurd omdat mensen zonder opleiding ook wel 
voor een deel in hun onderhoud zouden kunnen voorzien. Maar wij vinden dit 
een negatief uitgangspunt. Het is zoveel stimulerender en motiverender als 
vanuit de gemeente het aanbod zou komen aan mensen om zich te scholen. 
Volgens ons is dit juist dat laatste extra duwtje in de rug wat ervoor zorgt dat 
mensen niet weer in een uitzichtloze situatie terecht komen. Natuurlijk, 
voorzitter, klopt het ook wat er staat onder 4.4 maatregelenbeleid, maar wij 
willen u wel wijzen op berichten uit de praktijk. De SP hoort regelmatig dat de 
communicatie tussen ambtenaren en cliënten niet prettig verloopt. Cliënten 
hebben het gevoel dat ambtenaren de macht misbruiken die zij hebben over 
de aanvragers van bijstand. Het zijn immers de ambtenaren die sancties 
kunnen opleggen. Sancties die grote gevolgen kunnen hebben voor cliënten. 
Natuurlijk moeten er sancties zijn maar wij willen u toch vragen om de 
uitvoerders hier in het stadhuis nog eens te wijzen op hun houding ten 
opzichte van hun klanten. Het zou meer dienstverlenend moeten zijn en 
minder vanuit een houding die de afhankelijkheid van de klant benadrukt. 
Verder zouden wij graag van het college willen weten, hoe vaak er tot het 
verstrekken van leenbijstand wordt overgegaan. Wij hebben de indruk dat dit 
steeds vaker voorkomt en volgens ons is dit niet goed omdat mensen dan 
langdurig geconfronteerd worden met hun problemen en nauwelijks kans 
krijgen hun situatie te verbeteren. Op pagina 46 wordt gesteld dat de 
doelstelling - mijn collega zei het net al - om 1.250 huishoudens te bereiken 
over de kwijtscheldingsregeling, niet is gehaald. Daarom wordt die doelstelling 
dus bijgesteld, naar beneden. De SP vindt dit een hele verkeerde keus. Het 
gaat hier om zo'n belangrijk onderwerp dat wij vinden dat het college alles 
moet doen om de doelstelling wel te halen. Hieraan moet juist prioriteit worden 
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gegeven. Een laatste opmerking, bijna, met verbazing zien wij dat het beroep 
op de wet voorzieningen gehandicapten is afgenomen op de gebieden 
woonvoorzieningen en rolstoelvoorzieningen. Kan het college dit uitleggen. 
Heeft men misschien een aantal aanvragen afgehouden omdat ambtenaren 
het te veel rompslomp vonden om nog aanvragen op te starten die vanaf 2007 
toch onder de WMO zouden gaan vallen? Kan het college ook uitleggen hoe 
het komt dat bij de gegrond verklaarde bezwaarschriften vooral die met 
betrekking tot kwijtscheldingen met 50% is toegenomen? Wat zegt dit over de 
kwaliteit van de afhandeling van deze vragen? Is het niet mis gegaan bij veel 
meer mensen, mensen die de bezwaarprocedures niet kenden of durfden aan 
te gaan? Dus kort samengevat, we onderschrijven de opmerkingen van het 
cliëntenplatform. We willen dat het middel van scholing vaker wordt ingezet. 
De SP wil dat ambtenaren een meer dienstverlenende houding aannemen in 
plaats van handelen vanuit hun machtspositie en de SP vindt het een 
verkeerde keus dat de doelstelling om 1.250 huishoudens te bereiken over de 
kwijtscheldingsregeling wordt bijgesteld. Hieraan moet juist prioriteit worden 
gegeven. En we willen weten of er meer huishoudens gebruik maken van de 
bijzondere bijstand onder de groep mensen die speciaal benaderd zijn? Er 
steeds vaker over wordt gegaan tot het verstrekken van leenbijstand en wij 
willen uitleg waarom dit eventueel zo is? Hoe het komt dat het aantal 
aanvragen voor woonvoorzieningen en rolstoelvoorzieningen in de WMO is 
afgenomen? En de laatste, hoe het komt dat het bij de gegrond verklaarde 
bezwaarschriften een opmerkelijke toename is te zien met betrekking tot 
kwijtscheldingen. Dank u wel." 
 
De voorzitter: “Wethouder Oolhorst.” 
 
Wethouder Oolhorst: “Voorzitter, er is een aantal vragen gesteld waarvan ik 
toch de vragenstellers zou willen verzoeken om die de volgende keer bij de 
sjabloonvragen te stellen. U kunt zich toch voorstellen dat de wethouder van 
sociale zaken een aantal aanvragen of toekenningen leenbijstand niet zo 
eventjes uit zijn hoofd of uit zijn mouw schudt, dat gaat echt niet gebeuren 
vanavond. Dat kan ik u verzekeren, maar ik zal mijn best doen om dat soort 
vragen u nog op een anderen manier van antwoord te voorzien. U kunt zich 
toch voorstellen, dat we ons tot de hoofdlijnen van het beleidsverslag 
beperken vanavond. Mijnheer Van der Zanden heeft een vraag gesteld over 
de mogelijkheden voor de sociale verzekeringsbank om voor 65-plussers die 
niet een volledige bijstandsuitkering krijgen omdat ze niet altijd in Nederland 
hebben gewerkt of gewoond, of dat via de sociale verzekeringsbank kan. We 
hebben dat ooit een keer al bekeken, mijnheer Van der Zanden, en ik meen 
mij te herinneren dat het toen op de uitvoeringskosten een probleem gaf. Dus 
daar is naar gekeken en we hebben toen de conclusie getrokken dat het in die 
zin voor de gemeente voordeliger is om dat zelf te blijven  te doen. Overigens 
is er wel samenwerking met de sociale verzekeringsbank daar waar het gaat 
om de informatieverstrekking aan de bij de sociale verzekeringsbank bekende 
personen. Daar waar het gaat om de mogelijkheden die de gemeente heeft 
om hen in een aanvullend inkomen te voorzien, of dat nu aanvullende bijstand 
is of bijzondere bijstand, daar hebben we een goede relatie mee. Dus in die 
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zin wordt dat doel op die manier uiteindelijk ook wel bereikt. Daar waar het 
gaat om de ID banen, kan ik niet anders dan constateren dat in ieder geval de 
gemeente er alles aan gedaan heeft om de werkgevers van de ID’s, die 
mensen waren niet in dienst bij de gemeente, mogelijkheden te  bieden om 
als de ID baan stopt en die zijn gestopt zoals u weet, dat is ook landelijk 
beleid dat die gestopt zijn, om de werkgevers de kans te bieden om van 
allerlei regelingen gebruik te maken die de gemeente financiert en aanbiedt, 
om voor de ID-ers nieuwe betrekkingen te vinden. En ik moet met u 
constateren dat dit niet voor iedereen gelukt is en dat vind ik even vervelend, 
denk ik, als u dat vindt. Maar als gemeente, dat meen ik ook echt serieus, 
hebben we er alles aan gedaan om dat te bevorderen. Het niet gebruik van 
voorzieningen, daar gaat het elk jaar wel even weer over. Dat onderzoek dat 
loopt tussen de vier middelgrote gemeentes in Brabant, naar wat kun je nu 
nog extra doen om dat niet gebruik tegen te gaan, wordt kennelijk door een 
aantal mensen niet helemaal serieus genomen, maar ik neem het 
bloedserieus, omdat het voor mij wel een mogelijkheid is om te spiegelen met 
andere gemeentes van gelijke omvang en van elkaar te leren en te kijken wat 
nog de hiaten zijn in datgene wat we zouden kunnen doen om niet gebruik 
tegen te gaan. Wij als college in ieder geval doen daar alles aan wat mogelijk 
is daar waar het gaat om gebruik maken van de moderne technologie en 
normale informatiekanalen, intermediairs, project armoede en gezondheid 
voor kinderen om maar eens een voorbeeld te geven, samenwerking met 
stichting leergeld. Dus ook andere partners die we proberen te zoeken om 
daar in samen te werken. En ik ben ook samen met u misschien toch wel heel 
benieuwd, want dat geeft mijnheer Huijsmans natuurlijk wel mee, wat er uit 
dat onderzoek komt van Prisma tussen die vier middelgrote gemeentes. En 
zodra we dat onderzoek in beeld hebben, zullen we daarover ook de raad 
rapporteren en zullen we ook duidelijk maken wat we daarmee gaan doen. 
Mijnheer Huijsmans, en daar ben ik het helemaal mee eens, vindt dat we veel 
te weinig aan scholing hebben gedaan. En daar ben ik het volstrekt mee eens 
en dat is nu precies de reden waarom we dat in het beleidsplan 2007 hebben 
neergezet. Wij moeten meer aan scholing doen. Dus wat dat betreft heeft u, 
mijn complimenten, het beleidsplan 2007 goed gelezen. Want het is inderdaad 
zo dat het klassieke reïntegratie traject voor de doelgroep en ook het karakter 
van de doelgroep die overgebleven is binnen de bijstand, onvoldoende 
soelaas biedt om een plek te vinden op de arbeidsmarkt en dat er meer 
diepgaande instrumenten moeten worden ingezet om hen ook geschikt te 
maken om die plek daar te vinden. En scholing is veel meer een diepte 
investering dan een klassiek reïntegratie traject. Dus we zijn het wat dat 
betreft helemaal met elkaar eens. De schuldhulpverlening is in mijn beleving, 
en de afgelopen vijf jaar heb ik dat overigens ook niet anders meegemaakt, 
een soort opgaande lijn en neergaande lijn van momenten waarin er weer 
wachtlijsten zijn en momenten waarin die wachtlijsten weer zijn verdwenen. 
Op het moment dat die wachtlijsten er zijn ga ik ervan uit dat er bij de afdeling 
alles aan gedaan wordt om weer een deuk te slaan in die wachtlijsten. Hoe 
dat nu precies is, weet ik eerlijk gezegd niet precies, ik houd dat ook niet van 
week tot week bij. Maar dat is wel een beetje de praktijk en wij hebben in ieder 
geval flexibele afspraken met de stadsbank, dat als het nodig is, dat er extra 
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inzet kan worden gepleegd. Dan nog de relatie tussen het aantal aanvragen 
bijzonder bijstand en de collectieve ziektekostenverzekering. Ik heb uw vraag 
waarschijnlijk niet helemaal goed begrepen, mijnheer Huijsmans. Anders dan 
dat het college in ieder geval veronderstelt dat door het succes van de 
collectieve ziektekostenverzekering voor bijstandstrekkers en overige minima, 
800 die daar gebruik maken, dat het beroep op de bijzondere bijstand 
daardoor daalt, omdat er een soort generieke regeling voor in de plaats is 
gekomen die ook soelaas kan bieden voor de noden die deze mensen 
hebben. Dan nog een vraag over de doelstelling met betrekking tot het aantal 
kwijtscheldingen. Misverstand denk ik dan zoals dat in het beleidsplan is 
opgeschreven. Natuurlijk is het niet onze bedoeling om een doelstelling bij te 
stellen omdat we deze niet halen, dan moet je er vervolgens voor gaan om 
deze wel te halen. Alleen de analyse die wij daarop hebben gepleegd, is dat 
de doelstelling van 1.250 niet realistisch is. En dat staat in het beleidsplan. Ik 
weet niet precies wat de doestelling is die in het beleidsplan 2007 staat, ook 
dat weet ik niet uit mijn hoofd, maar u kunt er vanuit gaan dat wij natuurlijk 
zullen proberen om zoveel mogelijk mensen ook te bereiken daar waar het 
gaat om kwijtschelding van gemeentelijke belastingen. Dus het is niet zo 
simpel van we halen het niet, dus we stellen de doelstelling maar bij omlaag, 
natuurlijk niet. Dank u, voorzitter.” 
 
De voorzitter: “Tweede termijn, is daar behoefte aan? Mijnheer Huijsmans? 
Mijnheer Van der Zanden.” 
 
De heer Van der Zanden: “Voorzitter, ik moet concluderen dat ik geen 
antwoord heb gekregen op de vraag hoe het zat met het feit dat mensen 
formulieren hebben aangevraagd voor de langdurigheidtoeslag en de regeling 
voor chronisch zieken en gehandicapten en die zijn niet opgestuurd of die 
waren er niet. En ik heb ook de vraag gesteld of er een overzicht beschikbaar 
zou komen waar toch duidelijk in vermeld wordt hoer het met, en dat hoeft niet 
nu dat kan ook later op papier, hoe het zit met die groep mensen die uit Work-
First stromen en waarvan het onbekend is. Dan een aantal opmerkingen naar 
aanleiding van het betoog van de wethouder. Bij de opmerking over de sociale 
verzekeringsbank zegt de wethouder dat het voor de gemeente voordeliger is 
om het zelf te doen. Nu lees ik het afgelopen jaar in allerlei documenten dat 
we van buiten naar binnen of van binnen naar buiten, daar zijn hele mooie 
termen voor. De wethouder had eigenlijk moeten zeggen dat wij gaan doen 
wat voor de cliënt het meest voordelig is. En ik denk dat het voor de cliënt het 
meest voordelig is als gewoon de sociale verzekeringsbank hem keurig 
mededeelt, want die sturen ook brieven op als je zeg maar 65 wordt, van u 
hebt op basis van al uw gegevens nog recht op zoveel aanvullende bijstand. 
En als de wethouder het nu niet wil toezeggen dan zullen wij bij het 
beleidsplan 2008 zelf met een voorstel komen. Wat betreft het niet gebruik, wij 
doen alles om niet gebruik tegen te gaan. GroenLinks/D66 heeft in verleden 
ook wel eens gezegd van je zou bijvoorbeeld bij mensen op huisbezoek 
kunnen gaan om op die manier te kijken wat zij nog eventueel recht hebben 
aan bijstand. Daar is ooit een proef mee geweest en die is afgebroken. En 
dan tot slot, de wachttijden bij de schuldhulpverlening. Ik snap dat de 



-32- 

Notulen Raad 26-06-07 

wethouder dat nu niet uit zijn mouw kan schudden, maar het zou toch wel heel 
nuttig zijn als in het beleidsverslag voortaan stond wat bijvoorbeeld de 
gemiddelde wachttijd is voor een cliënt van het moment van aanmelding totdat 
hij in dat traject zit. En dat moet toch bij te houden zijn? En dat geeft dan de 
raad een middel om te zien hoe het staat met de wachttijden. En daar is 
helemaal niets over terug te vinden, dus dat vind ik wel een gemis en hoop 
dat dit er volgend jaar wel in staat. Tot zover, mevrouw de voorzitter.” 
 
De voorzitter: “Verder nog iemand? Mijnheer Huijsmans.” 
 
De heer Huijsmans: “Voorzitter, dank u wel. Wij wachten natuurlijk ook graag 
de concrete cijfers van de wethouder af, we begrijpen best dat hij dat nu niet 
kan geven. Ik hoop dat de wethouder er ook begrip voor heeft dat soms 
vragen door voortschrijdend inzicht tijdens de voorbereiding wel eens kunnen 
ontstaan en dan toch spontaan in je voordracht terecht komen. Wij hebben 
een aantal opmerkingen gemaakt. U zei bij één begrijp ik niet zo goed wat u 
nu precies bedoelde. Dat klopt ook inderdaad dat u het niet helemaal 
begreep. Wat ik bedoelde te zeggen is: u schrijft in uw verslag dat u een 
aantal gezinnen heeft benaderd met betrekking tot de bijzonder bijstand en 
dat aantal gezinnen is met succes benaderd. Maar wat ik nu zo graag wil 
weten, ik snap dat u zegt van het totaal aantal mensen in de bijzondere 
bijstand is afgenomen door de nieuwe ziektekostenregeling, dat is helemaal 
helder, dat kan ik onderschrijven. Maar ik ben zo benieuwd wat nu het 
resultaat is van het benaderen van die mensen, extra, of ook die groep nu ook 
een extra beroep heeft gedaan op die bijzondere bijstand. Dus ik kan me 
voorstellen dat u dat nu niet concreet heeft, maar daar ben ik nu benieuwd 
naar, wat is nu die inspanning geweest en wat is daar dan het resultaat van, 
want dat zou u dan toch ook in die cijfers moeten kunnen terugzien, los van 
de conclusie die u stelt die terecht is. Ik heb u niets horen zeggen, en 
misschien snap ik dat wel als mens maar ik hoop dat u het als wethouder in 
ieder geval meeneemt onze opmerking over de manier waarop ambtenaren 
met hun cliënten zouden kunnen omgaan. We hebben toch echt het gevoel 
dat er af en toe een beetje het gevoel ontstaat van ik bepaal het en jij hebt 
maar te accepteren wat ik bepaal.” 
 
De voorzitter: “Dat heeft u al gezegd.” 
 
De heer Huijsmans: “Ja maar goed, ik heb daar geen antwoord op gehad, dus 
ik mag dat herhalen neem ik aan. En ik heb ook geen enkele opmerking 
gehoord over het feit dat ik me afvroeg hoe dat het kwam dat er 
woonvoorzieningen en rolstoelvoorzieningen in het kader van de WVG minder 
zijn gedaan. En u heeft niets gezegd over de gegrond verklaarde 
bezwaarschriften, dat het met 50% is toegenomen met betrekking tot de 
kwijtscheldingen.” 
 
De heer Schuur: “Ik sluit in ieder geval aan bij de vraag die mijnheer Van der 
Zanden al herhaald heeft, want daar had ik ook naar gevraagd hoe het zit met 
de uitstroom van de Work-First. Ik had graag ook nog een reactie van de 
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wethouder gehad op mijn suggestie in ieder geval nog eens na te denken over 
de drie W’s in het volgende plan. En ik had ook graag nog een reactie 
gekregen over hoe hij denkt om te gaan met de opmerking die door de 
cliëntenraad gemaakt zijn. Op een paar is hij ingegaan met name als het gaat 
over de aansluiting op het niet gebruik van de voorzieningen, maar om 
bijvoorbeeld de opmerkingen die bij paragraaf 7.7 zijn gemaakt over de 30% 
van de aanvragen voor de bijzondere bijstand die voortvloeien uit het 
interventieprogramma worden afgewezen en welke gevolgen dat heeft. Kan 
hij aangeven op welke manier hij met de opmerking van de cliëntenraad 
omgaat en hoe we dat straks kunnen terugvinden in het beleidsplan. Dank u.” 
 
De voorzitter: “Ik ga natuurlijk niet over uw inbreng, maar ik hoop toch wel dat 
we met elkaar ook kunnen afspreken om op hoofdlijnen met elkaar te 
discussiëren.” 
 
Interruptie door de heer Van der Zanden: “Dat is nu het nadeel dat we geen 
commissies meer hebben, mevrouw de voorzitter.” 
 
De voorzitter: “Maar daar hadden we namelijk de sjabloonvragen voor.” 
 
De heer Van der Zanden: “Maar daar krijgen we geen antwoord op.” 
 
Interruptie door de heer Noltee: “Je kan wel zeggen, sommigen zeggen we 
moeten de commissievergaderingen terug hebben. Maar juist wat u ook zegt, 
daar zijn die sjabloonvragen voor en dan moet je goede vragen stellen en als 
die dan werkelijk niet worden beantwoord, dan moeten daar maatregelen op 
genomen worden. Anders heeft u gelijk.” 
 
De voorzitter: “Ik geef het woord aan wethouder Oolhorst.” 
 
Wethouder Oolhorst: “De vragen, overigens, die gesteld zijn, heb ik niet in de 
sjabloonvragen gevonden. Laat dat even voor dit dossier helder zijn, want de 
sjabloonvragen zijn allemaal correct beantwoord, daar heb ik zelf op 
toegezien in dit geval dan. Dus ik neem aan dat mijnheer Van der Zanden dat 
kan onderschrijven. Ja, hij knikt. Laten we die discussie nu maar even niet 
gaan voeren, ik ga toch proberen om op hoofdlijnen nog een aantal 
antwoorden te geven, beste voorzitter, en daar moet u het dan maar mee 
doen vanavond. Over Work-First hebben een aantal partijen inderdaad in de 
eerste termijn ook iets over gezegd en dat is wel een belangrijk punt, dus dat 
had ik inderdaad mee moeten nemen in de eerste termijn. Dat kan ik bij deze 
dan nog corrigeren. Ik vind namelijk ook dat de uitstroom uit het Work-First 
traject te groot is, laat dat helder zijn. En voor een gedeelte is dat ook allemaal 
erg goed verklaarbaar, maar dan nog. Het uiteindelijke doel van een Work-
First traject is niet om te voorkomen dat mensen aanspraak maken op een 
bijstandsuitkering, alhoewel het wel een effect is waar we niet ontevreden 
over hoeven te zijn, maar het echte doel van een Work-First traject is 
natuurlijk om ervoor te zorgen dat mensen uiteindelijk uitstromen naar een 
reguliere betrekking. Dat is de reden en u weet allemaal dat we nog niet zo 
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lang met Work-First bezig zijn, dat daar op dit moment ook nadrukkelijk 
overleg over is tussen de gemeente en de aanbieder van die Work-First 
trajecten. Er zijn goede afspraken over gemaakt, kan ik u verzekeren en ik ga 
ervan uit dat dit vervolgens leidt tot een verbetering, dus van een 
vermindering van de uitstroom uit de Work-First trajecten. Ik heb er daarbij 
geen enkele behoefte aan om dat nog eens op de man of vrouw nauwkeurig 
verder na te zoeken, waarom de ene nu wel en de andere nu niet is 
uitgestroomd. Het percentage is te hoog en zal omlaag moeten. De wachtlijst 
schuldhulpverlening, mijnheer Van der Zanden, ik kan zo niet zeggen of dat 
echt iets is dat heel gemakkelijk in een volgend beleidsverslag kan worden in 
gefietst. Als dat zo is dan heb ik daar geen enkel bezwaar tegen als we dat 
daarin opnemen. Hoe transparanter des te beter, wat mij betreft. Dus als die 
mogelijkheid er is dan kunt u daar op rekenen dat die wachtlijsten ook in dat 
volgende beleidsverslag zullen komen te staan. Daar waar het gaat om de 
relatie tussen consulenten en cliënten, moet ik u erop wijzen dat wij de 
gewoonte hebben om een tevredenheidsonderzoek met regelmaat te doen 
onder de cliënten van de bijstand. Het signaal dat u nu geeft, dat het pet zou 
zijn met de manier waarop ambtenaren omgaan met hun cliënten, kan ik daar 
niet uit filteren. Maar er komt volgens mij binnenkort opnieuw weer een 
klanttevredenheidsonderzoek of die is al geweest of loopt op dit moment, en 
dan ben ik ook met u nieuwsgierig naar de resultaten daarvan. De resultaten 
van zo’n tevredenheidsonderzoek zijn openbaar en die kunt u ook natuurlijk 
tegemoet zien. Of formulieren over de langdurigheidtoeslag wel of niet te laat 
zijn opgestuurd, beste voorzitter met alle respect, daar ben ik toch overvraagd 
of dat wel of niet zo is geweest. Wij als Oosterhout zorgen er in ieder geval 
voor dat nieuwe regelingen, nieuwe mogelijkheden die er zijn voor 
langdurigheidtoeslag toekenning, dat die gewoon op een goede manier, dat 
hebt u ook kunnen lezen in de beantwoording van de sjabloonvragen, en op 
een ruime manier worden ingevuld. De drie W’s, ik zal er eens over nadenken 
voorzitter.” 
 
De voorzitter: “Een goede suggestie.” 
 
Wethouder Oolhorst: “Een hele uitdaging om een heel beleidsverslag in drie 
W’s te krijgen, kan ik u verzekeren, want er staan nogal wat W's en die 
moeten er dan in komen te staan en volgens mij kun je beter beginnen met 
een beleidsplan in 3 W’s te gieten en het daaropvolgende beleidsverslag dan 
ook op die manier in te vullen. Dat lijkt me op zich dan nog een verstandiger 
idee. Ik wil daar best eens naar kijken of er een mogelijkheid is om dat te 
doen. En waarom het aantal rolstoelvoorzieningen en met respect het gaat 
hier ook om een andere portefeuillehouder op dit onderwerp. En het aantal 
kwijtscheldingsverzoeken daarvoor geldt hetzelfde voorzitter, dat is ook een 
andere portefeuillehouder. Daar moet ik het antwoord op schuldig blijven.” 
 
De voorzitter: “En dat gaan we nu niet meer doen. Wij sluiten deze 
beraadslaging, we gaan over tot besluitvorming. Wenst iemand stemming? 
Niet? Stemverklaring, niet? Aldus besloten.” 
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Raadsnota 0007046 is aangenomen met algemene stemmen. 

 
 
7. Raadsnota 0007047 

Vaststelling richtlijnen MER wegverbinding Dongen - 
Oosterhout (N629) 

 
De voorzitter: “Ik stel aan de orde raadsnota 0007047 vaststelling richtlijnen 
MER wegverbinding Dongen - Oosterhout. Ik geef het woord aan mijnheer 
Peters.” 
 
De heer Peters: “Richtlijnen MER N629, op het eerste gehoor zou je niet 
denken dat het hier om een onderwerp gaat dat veel mensen in Oosterhout en 
Dongen bezig houdt en bij vlagen tot wanhoop brengt. Als ik het tot de kern 
terugbreng gaat het om het volgende. Verkeersproblemen laten zich zelden 
op de schaal van één gemeente oplossen. Daarom hebben de BORDT 
gemeenten en de provincie jaren geleden de samenwerking gezocht, onder 
andere voor de verbinding Tilburg - Dongen - Oosterhout. De 11 varianten die 
er waren, zijn teruggebracht naar vier, maar over de uitslag kon niet worden 
gecorrespondeerd. De milieueffectrapportage zal zich op de vier overgebleven 
varianten richten. Daar is een voorkeursvariant van Dongen en een meest 
milieuvriendelijk alternatief bijgekomen. Het proces verloopt traag en lijkt zo 
nu en dan ondergronds te gaan. De raad van Oosterhout en die van Dongen 
worden nu gevraagd in te stemmen met de richtlijnen op basis waarvan straks 
over de milieueffecten van de varianten zal worden gerapporteerd. En over de 
vraag of het überhaupt nodig is dat er een variant wordt uitgevoerd. Voorzitter, 
wat gepresenteerd is als een trechter waar uiteindelijk de optimale oplossing 
uit rolt, werkt in feite als een fuik waarin je steeds vaster komt te zitten. Het 
BORDT proces blijkt een wolf in schaapskleren. Ik roep nog maar even in 
herinnering de redenering die de VVD bij de allereerste behandeling van 
BORDT heeft gevolgd. De problemen waar het om gaat liggen buíten 
Oosterhout en moeten ín Oosterhout worden opgelost. De VVD begrijpt dat dit 
soms niet anders kan, maar vindt niet dat Oosterhout de al te goede 
buurmansgek moet uithangen. Het is bijvoorbeeld idioot om de problemen op 
te lossen door alle verkeer vanuit Dongen naar de Ekelstraat te leiden, 
daarom moet de benadering zijn: verkeer moet je niet verzamelen maar zo 
vroeg mogelijk verdunnen, doorgaand verkeer moet je om je stad heen leiden 
en dus moet er een zuid-oostelijke rondweg moet komen, een Ondersteweg 
als pendant van de Bovensteweg zogezegd. Dat was toen. Terug naar bijna 
tien jaar later, het nu. Het BORDT proces is op een autonoom spoor beland. 
Er wordt slechts rekening gehouden met vastgesteld beleid. En dus niet met 
het mobiliteitsplan van Oosterhout. Het bureau dat Oosterhout adviseert bij dit 
mobiliteitsplan, de integrale effectenstudie deed en ook overigens nauw aan 
BORDT verbonden is, steunde eerder het pleidooi voor een oostelijke 
rondweg. De verbindingen Ekelstraat, A27, Pasteurlaan en Bovensteweg 
raken steeds meer verstopt, niet in de laatste plaats omdat het verkeer bij 
Hooipolder steeds meer vastloopt. Voeg daaraan toe de wens om de 
Hoogstraat verkeersluw te maken en een kind kan bedenken dat het niet wijs 
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is al het verkeer uit Dongen via de Ekelstraat af te wikkelen. Straks loopt het 
verkeer op de Bovensteweg net zo vlot als dat op het ernaast gelegen 
Wallonterrein. Merkwaardig genoeg legt het Oosterhouts college in zijn 
voorstel geen enkele relatie naar het mobiliteitsplan en lijkt het de 
stellingname van de raad ten aanzien van BORDT te zijn vergeten. Het lijkt 
erop dat het college een afwachtende houding kiest omdat de provincie hier 
bevoegd gezag is. Die serviliteit zou hem wel eens duur kunnen komen te 
staan. Het wordt tijd dat Oosterhout de rol van eerste overheid kiest. Waarom 
nederigheid betrachten in een door diezelfde provincie geregisseerd proces 
van bijna 10 jaar dat niet meer oplevert dan een lusje aan de Heistraat, 
waardoor alleen een stukje Heistraat wordt ontzien bij een wassende 
verkeersstroom vanuit Dongen. Het siert Dongen dat het dit zelf ook niet wil; 
met zo’n buur moeten we het snel eens kunnen worden. Voorzitter, ik heb 
eens gekeken naar hoe dit zo heeft kunnen gebeuren. Mijn conclusie is dat 
het is misgegaan in de integrale effectenstudie om via een snelle tussenstap 
zoals het heette, van elf naar vier varianten te komen. De makers van de 
studie wijzen er in dit rapport zelf al op dat het waarderen van effecten per 
definitie een subjectieve handeling is. Het is opmerkelijk dat in deze studie 
staat te lezen dat niet de wegcapaciteit - niet van de Heistraat, niet van de 
Steenstraat, niet van de Westerlaan - maar de aansluitingen het probleem 
zijn. Is het dan niet bizar dat we de oplossing zoeken in het creëren van twee 
extra aansluitingen door een lus te maken aan de Heistraat? En dat terwijl 
nota bene volgens de integrale effectenstudie de C variant  - het rondweg 
tracé - verkeerskundig de beste papieren heeft? Ik verwijs u naar bladzijde 48 
van het rapport. Omdat in deze effectenstudie echter wordt ingeschat - let wel: 
ingeschat - dat het te druk wordt op de Vijf Eikenweg , de Burg. Materlaan en 
de Beneluxweg en dat het opschuiven van de afslag Oosterhout -Zuid naar de 
Burg. Materlaan deze te veel zuidwaarts plaatst, is deze variant gesneuveld. 
Voorzitter, als de VVD voor de keuze staat tussen zéker een probleem en 
mógelijk een probleem, dan kiest ze voor het laatste. Zeker in de situatie dat 
alle mogelijkheden om dat probleem te verlichten of zelfs op te lossen, nog 
open liggen. Voorzitter, het BORDT verhaal begon destijds met de  bedoeling 
een belangrijk regionaal verkeersprobleem op te lossen. Een probleem dat de 
komende jaren kolossale vormen aan gaat nemen. Van de ambities van toen 
is intussen niet meer over dan een aanvechtbare keuze om vooral het milieu 
te sparen. Voorzitter, voor de VVD  is het van tweeën één. Of je hebt ambities 
en aanvaardt de lasten. Concreet: Oosterhout op de kaart zetten, inzetten op 
economische groei, East of Oosterhout realiseren inclusief een uitbreiding van 
Everdenberg, een bruisende regiofunctie etc. Maar dan ook de consequenties 
onder ogen zien voor het waarborgen van vlotte en veilige mobiliteit. En dus 
een Ondersteweg. Of je laat alles zoals het is en volstaat met een intelligente 
weg en studies, heel veel studies om de problemen vooruit te schuiven. 
Voorzitter, heeft Oosterhout enkele jaren geleden met haar keuze voor een 
ondernemende familiestad niet al nadrukkelijk voor het eerste gekozen? 
Voorzitter, als je met dit verhaal in het achterhoofd nuchter naar de 
problematiek kijkt, is er maar één alternatief denkbaar dat alle heren Oosteind, 
Dongen, Oosterhout, de door de provincie beoogde doorstroming en het 
milieu dient. Dat alternatief zal ik u zo in het amendement dat ik indien, 
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schetsen. De VVD constateert dat alleen dit logisch alternatief, we spreken 
van de logische variant,  in evenredigheid voordelen biedt aan alle 
belanghebbende gemeenten en de provincie. Dit in tegenstelling tot het 
voorliggend voorstel dat voor Oosterhout slechts tot onevenredig nadeel 
strekt, omdat de oplossingen voor Dongen en Tilburg - als al van oplossingen 
kan worden gesproken - eenzijdig ten koste gaan van het Oosterhoutse 
belang. Het is om deze reden dat de VVD in de MER studie tevens deze 
logische variant onderzocht wil zien. Daartoe dient de VVD het volgende 
amendement in. 
 
Amendement (I) op raadsnota 0007047 van de VVD in bijlage. 
 
Voorzitter, de trechter die een fuik blijkt laat intussen geen andere keus dan 
een tot hier en niet verder. Een proces dat zich niet laat sturen, kun je maar 
beter stoppen als het de verkeerde kant op gaat. Indien dit amendement niet 
wordt aanvaard, of anderszins niet kan worden gerealiseerd, zal de VVD dan 
ook geen goedkeuring verlenen aan het thans voorliggende voorstel, omdat 
dit in alle gevallen ten koste gaat van de belangen van Oosterhout. En dan 
geldt: beter ten halve gekeerd, dan ten hele gedwaald. Ik dank u wel." 
 
De voorzitter: “Mijnheer Bisschop, u wilde een vraag stellen.” 
 
De heer Bisschop: “Ja, mevrouw de voorzitter. Ik heb die logische variant die 
u juist te berde bracht niet helemaal voor ogen. Maar ik denk dat dit - maar 
dan moet u maar zeggen of dat zo is of niet - een variant is of een gedeelte 
van een variant die we in een eerdere fase al weggestreept hebben. Gaan we 
nu de discussie weer helemaal overdoen? Want dan kunnen we al die andere 
varianten ook weer te berde brengen, want aan elke variant zit natuurlijk een 
voor-  en nadeel.” 
 
De voorzitter: “Mijnheer Peters.” 
 
De heer Peters: “Voorzitter als mijnheer Bisschop andere varianten te berde 
wil brengen dan staat hem dat natuurlijk vrij. Wij hebben gevonden deze 
variant inderdaad in te brengen. Die lijkt sterk op een variant die in een vroeg 
stadium in de verkenning al aan de orde is geweest. Maar zoals gezegd is in 
de tussenfase om van elf naar vier varianten te gaan, deze variant geparkeerd 
of afgeserveerd hoe je het noemen wil. Omdat de Vijf Eikenweg te druk zou 
worden, de Beneluxweg en de Burg. Materlaan wat erg druk zouden worden 
en het een probleem zou als de afrit Oosterhout-Zuid zuidwaarts zou worden 
geplaatst. Maar nogmaals, dat is een inschatting. En als ik dat rapport lees, 
dan is dat nogal losjes gebeurd. En ik heb u ook gewezen op bladzijde 48 van 
hetzelfde rapport waarin deze variant verkeerskundig als de beste variant 
wordt aangemerkt. De variant met de beste papieren staat er letterlijk. Dus 
daarom vond ik het inderdaad nodig om die variant als logische variant terug 
te halen en hier te presenteren.” 
 
De voorzitter: “Mijnheer Noltee, u had ook een vraag aan mijnheer Peters.” 
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De heer Noltee: “Ik krijg toch min of meer de indruk, mijnheer Peters, dat u 
zich in datgene wat u net zegt over die variant min of meer laat leiden door te 
stellen wat ook in het rapport staat, en dan spreek ik even over de integrale 
effectenstudie, dat het waarderen van de effecten per definitie een subjectieve 
handeling is. Maar dan staat er vervolgens in dat hoofdstukje, en ik vraag 
mezelf af, u bent het daar waarschijnlijk niet mee eens anders had u dat 
allemaal niet ingediend natuurlijk, maar er zijn twee zaken van belang. Op de 
eerste plaats ligt er een objectieve effectanalyse aan de basis van de 
effectwaardering en op de tweede plaats is het belangrijk dat de waardering in 
openheid en gestructureerdheid plaatsvindt. Daarmee zegt, althans volgens 
mij, degene die dat heeft opgesteld dat daarmee de subjectieve handeling 
weggestreept kan worden. Maar daar bent u waarschijnlijk niet van overtuigd, 
anders had u dus toch niet gezegd van die variant die wij voor ogen hebben 
en die weggestreept is moet nog een keer bekeken worden, maar dan door 
een bril van anderen.” 
 
De voorzitter: “Mijnheer Peters, wilt u daarop reageren.” 
 
De heer Peters: “Ja, ik ben het inderdaad eens met de conclusie die u trekt, 
maar ik wil er wel nog twee aantekening bij maken. Datzelfde bureau heeft 
Oosterhout geadviseerd bij het mobiliteitsplan en daarin stond dat een 
oostelijk rondweg een hele verstandige optie was, dus dat is één. Een ander 
punt is dat uitgegaan is van de situatie van 2004 en er is sinds die tijd veel 
gebeurd. In de richtlijnen die voorliggen wordt uitgegaan van vastgesteld 
beleid. Als ik aangeef hoe de mobiliteitscijfers zich sinds 2004 hebben 
ontwikkeld, als u ook ziet dat vrachtverkeer op Nederlandse schaal de 
goedkoopste oplossing is en een hele sterke groei door zal maken en wij met 
elkaar vinden dat we zo min mogelijk vrachtverkeer door Oosterhout heen 
willen hebben, dan zijn dat  toch allemaal overwegingen die het voor de VVD 
nodig maken om die logische variant hier bij wijze van amendement in te 
dienen met de vraag van steun dit initiatief van Oosterhout met de bedoeling 
dat in de MER studie die toch volgt ook deze aan een onderzoek te 
onderwerpen en van een milieueffecten waardering te voorzien.” 
 
De voorzitter: “Dank u wel. Mijnheer Hoosemans. " 
 
De heer Hoosemans: “De variant die u voorstelt is bijna gelijk aan de 
bundeling Zuid die nu voorgesteld wordt in de richtlijnen voor de MER 
commissie. Kunt u mij uitleggen wat nu precies de afwijkingen zijn tussen de 
bedoelde bundeling Zuid en uw voorstel?” 
 
De heer Peters: “Ik denk als wij hier gaan praten in termen van Baanbrekers, 
DOA, C1, C2, B1, B2, dat we helemaal de weg kwijtraken, dus het leek mij 
wel zo praktisch om een variant in te dienen die ongetwijfeld een variant is op 
bestaande varianten, want het gaat het over hetzelfde gebied, dat kan ook 
niet anders. Maar om spraakverwarring te voorkomen, hebben we het gewoon 
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de logische variant genoemd met het tracé zoals in het amendement 
gedetailleerd beschreven staat.” 
 
De voorzitter: “Nu echt niemand meer een vraag aan mijnheer Peters? Dan 
geef ik nu echt het woord aan mijnheer Hessels.” 
 
De heer Hessels: “Dank u wel. Voorzitter, vanavond is er weer een belangrijk 
moment in het besluitvormingsproces rond de wegverbinding Dongen - 
Oosterhout. Het lijkt me niet verstandig om de hele geschiedenis hiervan nog 
eens door te nemen, of zelfs maar een poging te doen samen te vatten. Na 
oktober 2004 toen met een werkbezoek van Partij Van De Arbeid tweede 
kamerlid Jan Boelhouwer de zaak weer in gang werd gezet is er al teveel tijd 
verstreken. Wat ons betreft - als dat tenminste mag van de collega raadsleden 
geen woorden maar daden. Vanavond stellen wij de richtlijnen vast voor het 
milieueffectrapport Dongen - Oosterhout. Niet meer maar vooral ook niet 
minder. Dit zou voor ons geen probleem zijn, op zich kunnen we namelijk 
instemmen met het voorliggend advies, ware het niet dat de DOA variant met 
nadruk aan de orde is gesteld. De fractie van de Partij Van De Arbeid zit met 
een dilemma. Enerzijds valt er veel voor te zeggen dat de DOA variant reeds 
beoordeeld en afgevallen is en dus als afgedaan beschouwd kan worden. 
Anderzijds zitten we met de overweging, als we DOA zien als 
vertegenwoordiging van een belangrijk deel van de bevolking, zou het dan 
niet juist goed zijn hiernaar te luisteren en de DOA variant wel als volwaardig 
te onderzoeken alternatief voor te leggen. Bij afwijzing van de DOA variant 
bestaat immers het risico dat ons machtsmisbruik zal worden verweten 
doordat wij op deze manier een verdere beoordeling van deze variant 
onmogelijk maken. Maar als we daartoe zouden besluiten, hoe redelijk is dat 
dan ten opzichte van anderen zoals de indieners van de Baanbrekersvariant 
die ook afgewezen zijn. En nog een vraag waar we mee zitten, als we DOA 
toelaten, is het dan misschien mogelijk nog geheel nieuwe varianten toe te 
laten, zoals het wijzigingsvoorstel van de VVD. En beginnen we dan 
misschien wel weer helemaal opnieuw aan een traject met 11 of meer 
varianten. Dan is er ook nog het politieke feit dat de raad van Dongen al wel in 
de richtlijnen heeft opgenomen de DOA variant in de verdere procedure mee 
te nemen. Misschien is de overweging van goed nabuurschap al voldoende 
om ook te besluiten deze variant op te nemen. Wij kunnen ons voorstellen dat 
ook ons college hier belang aan hecht; wij horen hier graag de reactie van het 
college op. Kortom, de fractie van de Partij Van De Arbeid zal met bijzondere 
interesse de verdere bijdragen van de andere fracties en de reactie van het 
college beluisteren en daar in tweede instantie zijn oordeel mede op baseren. 
Dank u." 
 
De voorzitter: “Vragen? Niet? Dan geef ik het woord aan mijnheer 
Hoosemans.” 
 
De heer Hoosemans: “Voorzitter, dank u wel. Gemeentebelangen kijkt naar de 
toekomst en die spreekt hierbij duidelijk een voorkeur uit. Niet meer en niet 
minder dan dat. Wij geven de commissie in onze bijdrage een aantal zaken 
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mee, die onze voorkeur hebben en geven aan waarom de DOA variant voor 
ons in onze ogen niet haalbaar is. Het besluit dat we vanavond gaan nemen is 
een belangrijk besluit voor de toekomst van de gemeenten Oosterhout  en 
Dongen. Bedrijventerreinen en woningbouwlocaties moeten in de toekomst 
goed ontsloten worden. Vandaar kijken in de toekomst. Daarnaast neemt de 
druk van het verkeer vanuit Dongen en Tilburg - is door de heer Peters ook al 
verwoord - enorm toe. Deze beide gegevens vragen, die dwingen ons 
eigenlijk om maatregelen te nemen. Maatregelen die we nemen met in ons 
achterhoofd de wensen van de bewoners van Oosteind.  We kennen die 
wensen, geen doorsnijding van het gebied en neem in het onderzoek de DOA 
variant mee. Een variant die niet helemaal gelijk is aan de 
Baanbrekersvariant, doch wel enige gelijkenis vertoont. Beide varianten 
stellen een route voor aan de zuidzijde van het kanaal. Ik heb al eerder 
verwoord dat we in de toekomst moeten kijken en zorgen voor een goede 
ontsluiting van Oosterhout Oost. In het structuurplan, dat we begin dit jaar 
hebben aangenomen in deze raad, staat beschreven dat mede door de 
ontwikkelingen in het gebied zelf moet worden ingezet op een nieuwe 
verbinding. Over deze verbinding moeten we goed nadenken. Het is namelijk 
zeer ongewenst dat op deze manier een nieuwe regionale verbinding via het 
Wilhelminakanaal Noord met tussen haakjes (het centrum) van Oosterhout 
gaat ontstaan. Daarom gaat de DOA variant te ver en geeft geen oplossing 
voor de ontsluiting van het gebied. Laat staan dat wij voorstander zijn om een 
weg te gaan aanleggen langs De Heilige Driehoek. Voorzitter, de fractie van 
Gemeentebelangen pleit voor een nieuwe verbinding - en dan kom ik een heel 
stuk in de richting van het amendement van de VVD - die voor een deel aan 
de zuidzijde van het kanaal loopt, genoemd bundeling Zuid)en door middel 
van een nieuw te bouwen brug aansluiting krijgt op de nieuw aan te leggen 
N629, de weg van Dongen naar Oosterhout, die vervolgens aansluit op de 
A27 bij de Bovensteweg. Oftewel de Ekelstraat. Bij deze variant is het 
namelijk mogelijk om op termijn via de Vijf Eiken een aansluiting te maken op 
de A27 bij Kalix Berna of de Burg. Materlaan. Het structuurplan is hier ook 
duidelijk over en ik citeer: het structuurplan houdt de mogelijkheid open voor 
een doorkoppeling op lange termijn van de wegverbinding van de verlegde 
Heistraat, dus die nieuwe N629, naar het terrein Vijf Eiken en eventueel 
verder naar de Burg. Materlaan, de oostelijke randweg Oosterhout  ofwel door 
de heer Peters genoemd de Ondersteweg. Bezien alle toekomstige 
ontwikkelingen is dit de beste oplossing. Het verkeer met een regionale 
bestemming kan vanuit Teteringen via deze nieuwe weg richting Tilburg en 
het verkeer met een lokale bestemming kan via een aan te leggen parallelweg 
aan de noordzijde van de A27 naar Breda. Samenvattend Gemeentebelangen 
pleit voor een route aan de zuidzijde van het kanaal met een verbinding 
nieuwe brug naar de verlegde Heistraat, die op langere termijn de 
mogelijkheid in zich heeft om een aansluiting te verwezenlijken op de A27 ter 
hoogte van Kalix Berna. Dit is tevens een eerste stap naar een oostelijke 
rondweg. Het MER onderzoek zal uitwijzen of deze variant haalbaar is. Dank 
u wel." 
 
De voorzitter: “Mijnheer Hessels.” 
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De heer Hessels: “Is dit een geheel nieuwe variant?” 
 
De heer Hoosemans: “Nee, dit is de bundeling Zuid zoals u die heeft terug 
kunnen vinden op de tekening die gevoegd is bij de richtlijnen voor de MER. 
En de bundeling Zuid loopt zoals ik deze net geschetst heb en die sluit aan op 
hetgeen wat mijnheer Peters verwoord heeft en in zijn amendement ook heeft 
ingediend.” 
 
De voorzitter: “Mijnheer De Jong.” 
 
De heer De Jong: “Voorzitter, is dit dan toch een nieuwe variatie of niet?” 
 
De heer Hoosemans: “Nee, het is geen nieuwe variant.’ 
 
De heer De Jong: “Dus het is gewoon een onderdeel van wat nu in de MER 
staat?” 
 
De heer Hoosemans: “Ja, die wordt meegenomen in de MER. Alleen hij wordt 
door ons wat verder uitgebreid om te onderzoeken richting de Vijf Eikenweg.” 
 
De heer De Jong: “Dus moet er een aanvulling komen.” 
 
De heer Hoosemans: “Vandaar dat het amendement wat ingediend is door de 
VVD bijzonder aansluit bij onze wensen.” 
 
De voorzitter: “Dank u wel.” 
 
De heer De Jong: “Mag ik nog een vraag stellen?” 
 
De voorzitter: “Ja mijnheer De Jong, natuurlijk.” 
 
De heer De Jong: “Als u nu met dit voorstel komt, mijnheer Hoosemans, is het 
dan mogelijk dat u heeft gestemd in de visie de toekomstige ontwikkeling van 
het gebied Oosterhout-Oost voor het voorkeurstracé wat door het college 
toentertijd is aangedragen? Dus het verleggen van de Heistraat? Dat heeft 
dus toentertijd voorgesteld en nu komt u met een heel ander voorstel. Kunt u 
dat even verklaren?” 
 
De heer Hoosemans: “Ik heb in mijn bijdrage toen heel duidelijk gezegd dat 
onze voorkeur duidelijk uitgaat naar de zuidelijke variant. Daar heb ik mijn 
bijdrage bij de behandeling van het structuurplan mee afgesloten. “ 
 
De heer De Jong: “Ik heb het niet over het structuurplan, de visie.” 
 
De heer Hoosemans: “Die was daarvoor.” 
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De heer De Jong: “En die is vastgesteld en daar is dus de variant bijgekomen 
die nu ook onderzocht wordt in de MER, die het college naar voren heeft 
gebracht en daar heeft u voor gestemd. Dan kunt u nu dus niet meer met een 
ander alternatief komen?” 
 
De heer Hoosemans: “Akkoord. We hebben eerst gekeken naar de visie en na 
de visie is het structuurplan gekomen en het structuurplan hebben we 
vastgesteld. En daar hebben wij duidelijk onze wens uitgesproken voor een 
zuidelijke variant.” 
 
Interruptie door de heer Noltee.: “U weet toch ook, mijnheer Hoosemans, dat 
het structuurplan indicatief is en dat alles wat daarin gezegd wordt en 
geschreven wordt, dat we daar naderhand nog eens op ons gemak over 
zullen gaan praten. En dat het niet zo is, zoals u nu zegt, dat je zomaar kan 
zeggen wij verwijzen daar en daar naar en dat dit dan, daar moet ik dus 
mijnheer De Jong gelijk in geven, als u voor die voorkeursvariant ben 
geweest, dan kunt u wel zeggen nu moet er een andere variant komen, maar 
dan moet u dat dan duidelijk voor het voetlicht brengen, want dit is niet erg 
duidelijk om het maar netjes te zeggen.” 
 
De voorzitter: “Dank u wel. Verder nog iemand? Niet? Dank u wel, mijnheer 
Hoosemans. Mijnheer Huijben." 
 
De heer Huijben: “Voorzitter, is deze nota is het voorstel de richtlijnen voor het 
milieueffectrapport N629 Dongen -Oosterhout vast te stellen, conform het 
advies van de commissie voor de milieueffectrapportage. Maar voorzitter 
tevens stellen wij als raad dan ook vast welke alternatieven er onderzocht 
gaan worden. Dit zijn juist de alternatieven die door de gemeenten van 
Dongen en Oosterhout zijn ingebracht en de bestaande weg. Met het 
burgerjaarverslag komt duidelijk naar voren dat de betrokkenheid en de 
waardering van de burgers voor de politiek en de gemeente niet overhoudt. 
Als de variant die door enkele duizenden mensen aanbevolen en ondersteund 
wordt, namelijk de DOA variant, zomaar ter zijde wordt geschoven zal dit cijfer 
vast niet stijgen. Toch vragen wij als raad maar ook college en ambtenaren 
steeds aan de burgers laat iets van je horen, denk mee, praat mee, we willen 
in discussie. Nu een mooier voorbeeld is er niet, met inzet van veel mensen 
zowel uit Dongen als uit Oosterhout, die niet tegen een ontwerp voor een 
andere weg zijn, maar ook kosten nog moeite gespaard hebben om een goed 
onderbouwd alternatief aan te reiken wat gewoon mee moet kunnen doen in 
het onderzoek van de MER commissie. Dit is niet het vaststellen van een weg. 
Het argument dat de variant een aangepaste Baanbrekersvariant zou zijn, die 
bij de BORDT studie voldoende onderbouwd afgevallen is, klopt niet. De 
enige overeenkomst is, dat ze beiden aan de zuidzijde van het kanaal blijven 
en dat ze ook alle twee door groepen bewoners ingediend zijn. Even naar 
mijnheer Noltee toe, het verschil tussen de Baanbrekersvariant en de DOA 
variant, de DOA variant gaat langs de Duiventoren, terwijl de 
Baanbrekersvariant er doorheen gaat. De Baanbrekersvariant ging over 
bestaande wegen van industrieterrein Vijf Eiken en ging tot aan de Vijf 
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Eikenweg en de DOA variant gaat er langs en die gaat tot aan de Burg. 
Materlaan. Nu toch een concrete vraag voor de wethouder, als de DOA 
variant veel overeenkomsten heeft met een variant uit de BORDT studie, 
waarom worden de omleidingsvarianten die de gemeente Dongen heeft 
voorgesteld wel onderzocht. Deze hebben namelijk ook veel overeenkomsten 
met de B1 en B2 - dat is de zuidelijke en noordelijke kanaalroute - variant uit 
de BORDT studie die ook onderbouwd zijn afgevallen? Het CDA stelt voor om 
een tekstaanpassing te doen bij het besluit van deze nota, zodat de DOA 
variant net als de andere varianten gewoon meegenomen wordt bij het MER 
onderzoek, zoals door de verantwoordelijke instanties, waaronder ook 
Oosterhout, is toegelicht en vastgelegd in de reactienota zienswijzen op 
pagina zes. En dan nu het amendement.  
 
Amendement (II) op raadsnota 0007047 van het CDA in bijlage. 
 
De voorzitter: “Dat was het? Mijnheer Hoosemans wil u wat vragen mijnheer 
Huijben.” 
 
De heer Hoosemans: “Mijnheer Huijben, kunt u mij uitleggen hoe dat u de 
ontsluiting van de Everdenberg en het toekomstige woongebied, wat daar 
mogelijk nog ontwikkeld gaat worden, ziet met de verkeersafwikkeling in 
zuidelijke richting?” 
 
De heer Huijben: “In zuidelijk richting is helemaal niet moeilijk, want die kan 
gelijk bij Everdenberg de A27 op.” 
 
De heer Hoosemans: “Dan mag ik u mogelijk in herinnering brengen dat je op 
dat punt alleen maar in noordelijke richting kunt en niet in zuidelijke richting.” 
 
De heer Huijben: “Aan de noordzijde van het kanaal kan men… o ja, 
noordelijke richting, sorry. Nee, dan moet men even bij, wat Van Dijk toen al 
toegezegd heeft dat hij zou doen bij de andere afrit gaan keren en richting… , 
want dan is men in afstand niet meer kwijt dan wanneer men zo naar de A27 
zou gaan.” 
 
De heer Hoosemans: “Loopt men dan niet het gevaar dat het verkeer dat in 
zuidelijk richting moet, in Oosterhout terecht komt? En met name op de 
rotonde bij de Tilburgseweg en zo naar Oosterhout-Zuid?” 
 
De heer Huijben: “Ja, maar er zijn wel meer problemen die misschien zouden 
kunnen komen en dat is gewoon zo en daar moeten dan maatregelen voor 
genomen worden als dat zo is.” 
 
De voorzitter: “Mijnheer Wijers.” 
 
De heer Wijers: “Ja, ik hoor mijnheer Huijben met zoveel woorden, want exact 
kan ik het niet meer herhalen en wil ik het ook niet meer herhalen, zeggen van 
alleen al het feit dat duizenden belanghebbenden uit dit deelgebied vinden dat 
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die DOA variant moet worden onderzocht, dat dit al voldoende reden is voor 
uw partij om te zeggen dat die DOA variant dan maar moet worden 
onderzocht? Dat heeft u met zoveel woorden gezegd. Dan is mijn vraag, maar 
hoe rijmt u dat dan met uw eigen verantwoordelijkheid als 
volksvertegenwoordiger waarbij u de belangen van geheel Oosterhout in 
ogenschouw hoort te nemen? En hoe gaat u reageren als u nu dadelijk zelf tot 
de overtuiging komt dat iets anders in het belang van heel Oosterhout is, dan 
wat toevallig de bewoners uit het betreffende gebied vinden? Hoe gaat u dat 
dan wegen? Kiest u dan voor uw eigen verantwoordelijkheid als 
volksvertegenwoordiger?” 
 
De voorzitter: “Korte vragen alleen maar. Mijnheer Huijben.” 
 
De heer Huijben: “De verantwoordelijkheid ligt bij ons dat de mensen die er 
direct bij betrokken zijn, meestal veel beter van de situatie op de hoogte zijn 
hoe dat het natuurlijk kan verlopen. En dat kan dan de hele gemeenschap van 
Oosterhout ten goede komen.” 
 
De heer Wijers: “Dus dan kunnen we wat u betreft de democratie verder wel 
afschaffen, zoals we die hebben? Met gekozen organen die het belang van 
heel Oosterhout bekijken. Dus u beweert nu dat de bewoners van dat gebied 
het belang van geheel Oosterhout met alles wat erop en eraan hangt, beter 
kunnen wegen dan u als volksvertegenwoordiger die op de hoogte is van alle 
ins  en outs en van alle andere belangen in Oosterhout. Dat is een fijne 
conclusie. Dank u wel, u heeft duidelijk geantwoord.” 
 
De voorzitter: “Mijnheer De Jong.” 
 
De heer De Jong: “Voorzitter, ik wil nog even op de woorden van mijnheer 
Wijers reageren, want wat u doet is natuurlijk zeer klein.” 
 
De heer Wijers: “Ik ben klein? Ik ben 1 meter 96 en door alle zorgen inmiddels 
1 meter 94.” 
 
De voorzitter: “Heren.” 
 
De heer De Jong: “Ik heb het over de opmerking die ik klein vind, want u haalt 
één van de overwegingen eruit en u moet eerst het amendement lezen op de 
andere overwegingen die goede argumenten zijn en onderbouwen waarom 
we dit amendement hebben ingediend.” 
 
De heer Wijers: “Daarom heb ik eerst gevraagd of mijn perceptie klopte.” 
 
De voorzitter: “Nee, mijnheer Wijers, nu is het genoeg geweest. Mijnheer 
Bisschop, u had nog een vraag aan mijnheer Huijben?” 
 
De heer Bisschop: “Ja. Mevrouw de voorzitter, want ik wilde eigenlijk de 
discussie toch maar weer even hier in die raadszaal brengen, want ik vind het 
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al ingewikkeld genoeg als we het onder elkaar moeten doen, dan dat we de 
straat hier ook weer erbij halen, want daar hebben we allerlei andere 
bijeenkomsten voor. Wat mij nu niet helemaal duidelijk is vanavond, we 
hebben in het verleden 11 varianten gehad, we zijn teruggegaan op basis van 
milieuvoordelen naar drie varianten en nu krijgen we weer een variant erbij 
waar dan het CDA ook achter staat, waarvan ik denk, maar ik heb daar geen 
antwoord op gekregen, maar als ik dat zo zie dan kun je die al meteen 
doorstrepen omdat alleen maar op milieugebied het hartstikke nadelig is. Dus 
dan kun je bij voorbaat al zeggen dat de MER deze gewoon terzijde legt. Wat 
zitten we ons dan zo druk te maken met allerlei varianten waarvan we bij 
voorbaat weten dat die toch doorgestreept worden?” 
 
De voorzitter: “Mijnheer Huijben nog een keer.” 
 
De heer Huijben: “Wat het milieueffect betreft is die veel vriendelijker dan de 
Baanbrekersvariant want die ging door de Duiventoren en deze gaat langs de 
Duiventoren.” 
 
De heer Bisschop: “Maar de baanbrekersvariant is afgevallen.” 
 
De heer Huijben: “En de alternatieven van Dongen gaan op dezelfde wijze 
door dat gebied, dus die zouden dan ook niet meegenomen moeten worden. 
Dat is dan hetzelfde stuk dat doorsneden wordt.” 
 
De voorzitter: “Goed, dit is een amendement, een toevoeging. Ik wilde nog 
even uw aandacht vragen en dan de eerste termijn reactie van het college en 
daarna schorsen we, dus als u wilt overleggen, houdt u dat dan eventjes voor 
u tot in de schorsing. Wij gaan door met mijnheer Van der Zanden.” 
 
Mevrouw Bode: “Voorzitter, even punt van orde. Wij willen pas schorsen als 
de wethouder aan het woord is.” 
 
De voorzitter: “Dat zeg ik ook, mevrouw Bode.” 
 
Mevrouw Bode: “Ja, ik hoor het gewoon heel slecht, dat heb ik wel vaker 
gezegd en die dingen hangen dan ook nog eens verkeerd.” 
 
De voorzitter: “Dat zal ook wel, maar we gaan nu naar mijnheer Van der 
Zanden luisteren.” 
 
De heer Van der Zanden: “Voorzitter, mijnheer Peters heeft een betoog 
gehouden over geschiedkundige aspecten, conclusies van de BORDT studies 
en het feit dat er geen combinatie is gelegd met het mobiliteitsplan. Dat deel 
kunnen wij ondersteunen en daar zal ik niet verder op ingaan. Voorzitter, 
GroenLinks/D66 heeft altijd duidelijke opvattingen gehad over de aanpak van 
de verkeersproblemen aan de oostkant van Oosterhout. Bij de behandeling 
van het verkeersstructuurplan is op ons verzoek de parallelweg langs de A27 
meegenomen. Voor wat betreft de Heistraat hebben wij tot nu toe vooral 
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ingezet op het aanpassen van de bestaande Heistraat, het zogenaamde nul-
plus alternatief dus. De commissie voor de milieueffectrapportage heeft in elk 
geval duidelijk aangegeven dat ook dit nul-plus alternatief als een volledige 
variant meegenomen dient te worden. Het feit dat deze opmerking door de 
commissie gemaakt wordt, geeft naar de mening van GroenLinks/D66 wel aan 
dat er in dit stadium van de MER gestuurd is door het college, respectievelijk 
de provincie. De politieke realiteit op dit moment is dat er in Oosterhout nu 
nog weinig ondersteuning is voor deze nul-plus variant. In de structuurvisie 
Oosterhout-Oost is de aanleg opgenomen van een nieuwe weg parallel aan 
de Heistraat. Deze nieuwe parallelweg wordt vervolgens voorgesteld als het 
meest milieuvriendelijke alternatief. GroenLinks/D66 heeft dit altijd al vreemd 
gevonden. Vele jaren zijn er studies verricht in het kader van BORDT met 
allerlei mogelijke varianten en ineens komt er een nieuwe variant uit het niets, 
die dan ook nog eens het meest milieuvriendelijke alternatief blijkt te zijn. 
Planologisch gezien is het ook nog eens de variant die het beste bij alle 
toekomstige plannen in Oosterhout-Oost past. Het is allemaal wel erg 
toevallig. Naar de mening van GroenLinks/D66 zal pas uit de MER blijken 
welke variant het vriendelijkst voor het milieu is. Overigens is op een 
inspraakavond over de plannen in Oosterhout-Oost in het Oostquartier 
Oosteind door een daar aanwezige ambtenaar gezegd dat de gegevens 
waarop de parallelweg gebaseerd is twijfelachtig zijn. De DOA groep heeft 
daar ook iets over gezegd in een brief. Daarnaast is er nog sprake van een 
andere variant, namelijk de zogenaamde DOA variant van het platform 
Dongen Oosterhout Anders. Naar de mening van GroenLinks/D66 is er hierbij 
sprake van een serieuze variant. Bij het platform DOA zijn de vereniging 
Belangen Oosterhout, SCOOP, ZLTO en een aantal wijkraden uit Dongen 
aangesloten. Alleen al om deze reden is GroenLinks/D66 van mening dat 
deze variant meegenomen moet worden. Nu gebeurt dit echter niet en dus is 
er naar onze mening dus ook niet te bepalen in hoeverre deze DOA variant 
voor een oplossing van de verkeersproblemen zorgt. En misschien blijkt 
dadelijk wel dat de DOA variant minder schadelijk voor het milieu is als het 
parallelalternatief wat nu de voorkeur van de gemeente Oosterhout heeft. 
Voorzitter, de gemeenteraad van Dongen heeft vorige week ook vergaderd 
over de richtlijnen van deze milieueffectrapportage en bij meerderheid 
aangegeven dat zij ook de DOA variant onderzocht wil zien. Het zou van 
goede wil richting Dongen tonen om ook de DOA variant te laten 
onderzoeken, of moeten we de gemeente Dongen weer voor het hoofd 
stoten? Wanneer de raad van Oosterhout het amendement van het CDA en 
eventueel ook het amendement van de VVD aan zou nemen, dan zijn de 
opvattingen van de raden van Oosterhout en Dongen dus niet meer gelijk. 
Dan is toch onze vraag wat er vervolgens gaat gebeuren? Is het nodig dat 
beide raden uiteindelijk een gelijke opvatting over deze richtlijnen hebben of is 
het uiteindelijk de provincie die de knoop door gaat hakken als er sprake van 
onenigheid is en gaat beslissen wat er wel of niet meegenomen gaat worden? 
Ik zou toch zeer zeker willen, dat de wethouder daar even op ingaat, want we 
kunnen dadelijk allerlei dingen gaan doen, maar als dat tot gevolg heeft dat de 
provincie dan vervolgens zegt het zal wel en wij gaan het zelf beslissen, dan 
zijn we denk ik ook aan de goden overgeleverd. Het is maar de vraag of dat 
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verstandig is. Het CDA zit nog steeds in het provinciebestuur, dus daarom kan 
ik dat misschien wel een beetje zeggen. Dat is een stoute opmerking 
mijnerzijds." 
 
De voorzitter: “Mijnheer Hoosemans.” 
 
De heer Hoosemans: “Mijnheer Van der Zanden, u heeft een heel betoog over 
de DOA variant. Mag ik van u ook weten wat uw mening is over de variant 
bundeling Zuid?” 
 
De heer Van der Zanden: “Kijk voorzitter, van de DOA variant hebben wij 
gezegd van oké ga daar eens naar kijken. Het amendement van de VVD ligt 
op dit moment op tafel, ik wil daar in de schorsing nog eens even goed naar 
kijken wat daar precies de gevolgen van zijn, dus daar zal ik in tweede termijn 
op terugkomen, want dat wordt nu even zo op tafel gelegd. Dus ik neem aan 
dat u dat ook begrijpt.” 
 
De voorzitter: “Mijnheer Hoosemans.” 
 
De heer Hoosemans: “Even nog in de richting van mijnheer Van der Zanden. 
De bundeling Zuid staat gewoon in de stukken. Dat is geen nieuwe, die staat 
er gewoon in en die heeft u ook kunnen bestuderen en ik vraag wat uw 
mening daarover is.” 
 
De heer Van der Zanden: “Dan heb ik uw vraag wat verkeerd begrepen. De 
varianten zoals ze op dit moment in de richtlijnen van de MER staan, daarvan 
zeggen wij onderzoek die varianten maar. Dan zal er uiteindelijk wel uit komen 
wat dan milieutechnisch gezien de beste variant is. Dus als ik daar nu een 
oordeel over ga geven dan doe ik een slag in de lucht, dus wij wachten dat 
af.” 
 
De voorzitter: “Mijnheer Bisschop dan nog even.” 
 
De heer Bisschop: “Mevrouw de voorzitter, ik begreep die opmerking van 
mijnheer Van der Zanden niet over het provinciaal bestuur. Ik dacht dat dit ook 
een democratisch orgaan was waarin alle partijen ook vertegenwoordigd zijn. 
Afgezien van het feit als Dongen tot een ander besluit komt dan hebben zij 
hun eigen overwegingen en ik vind het zeer opportunistisch om dan te 
zeggen, dan moeten we ons aansluiten bij Dongen. Juist het provinciaal 
bestuur kan die overwegingen en die afwegingen die voor elke gemeente 
verschillend ligt, misschien en dat is dan toevallig maar dat hoeft niet pertinent 
hetzelfde te zijn, afwegen en dan tot een wijs besluit komen. En dan vind ik 
het toch een beetje een geschoffeerde opmerking van u om te zeggen dat je 
dan aan de goden bent overgeleverd.” 
 
De voorzitter: “Nou, dat was een grapje en mijnheer Van der Zanden weet 
heel goed hoe belangrijk het provinciaal bestuur is.” 
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De heer Bisschop: "Dan maak ik daar een grijnzende opmerking over terug." 
 
De heer Van der Zanden: “Voorzitter, ik wil daar even iets op zeggen. Ten 
eerste is het zo dat als er dadelijk onenigheid is, het best zou kunnen zijn dat 
de provincie zelf de knoop doorhakt. Dan moeten we de vraag stellen of we 
daar beter mee af zijn.” 
 
De heer Bisschop: “So what? Wilt u op de stoel van de provincie gaan zitten?” 
 
De voorzitter: “heren, ho, ho. Ik zou eigenlijk willen voorstellen om straks 
eventjes de wethouder te laten vertellen hoe het echt in elkaar zit.” 
 
De heer Bisschop: “Ja maar mevrouw de voorzitter, ik heb er ook een mening 
over en die wil ik even ventileren.” 
 
De voorzitter: “Ik heb ook wel eens een mening, maar het moet wel kloppen." 
 
De heer Bisschop: “Die laat u vaak genoeg horen hoor, ik mag het alleen 
maar als ik vice-voorzitter ben.” 
 
De voorzitter: “Nou, dan mag u dat juist niet, mijnheer Bisschop.” 
 
De heer Van der Zanden: “Voorzitter, ik wilde nog één opmerking maken. 
Mijnheer Bisschop had over wijze besluiten van de provincie en nu wil ik 
niemand beledigen, ook de provincie niet, maar we hebben hier discussies 
gevoerd over de kassenbouw in Oosterhout-Oost en noemt u dit ook een wijs 
besluit? Dat de provincie delen van het bestemmingsplan buitengebied 
vernietigd heeft?“ 
 
De heer Bisschop: “Dat is ook weer uw mening.” 
 
De voorzitter: “Nee, nu houden jullie alle twee op. Ik ga nu op een knopje 
drukken dat ik u allebei wegdruk. Wij gaan nu door. Ik had mevrouw Groffen al 
bijna het woord gegeven, dat ga ik nu echt doen.” 
 
Mevrouw Groffen: “Voorzitter, geachte raadsleden. Ik hoop dat het nog net 
even interessant kan blijven. De SP zal instemmen met de voorgelegde 
richtlijnen voor het opstellen van de MER voor de wegverbinding tussen 
Oosterhout en Dongen. Zoals u weet of zoals u had kunnen weten, is de SP 
zowel hier in Oosterhout als in de afdelingen van Dongen en Tilburg en de 
provincie Noord-Brabant een voorstanden van het zogenoemde nul-plus 
alternatief. We zijn dus voor verkeerstechnische aanpassingen van de 
bestaande N629 en tegen de aanleg van de nieuw weg dwars door het laatste 
open groene gebied aan de oostkant van Oosterhout. Er zijn nu al genoeg 
argumenten om geen verlegging van deze weg te willen. De 
verkeersproblemen van nu op de Heistraat ontstaan door menging van 
verkeersstromen. Het blijkt dat 72% van het verkeer gaat naar of komt van 
Dongen. De bewoners van aanliggende woningen aan de Heistraat, kunnen 
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op dit moment niet voldoende veilig oversteken en dat kan natuurlijk wel na 
aanpassingen van de huidige weg door middel van rotondes, verkeerslichten, 
etc. Maar wat in de toekomst dan? Is er dan nog meer verkeer te verwachten? 
In de gebiedscan Dongen - Oosterhout van november 2006, uitgevoerd in 
opdracht van de provincie, wordt duidelijk gesteld dat de Heistraat nog tot 
2020 voldoende capaciteit heeft om alle verkeer af te kunnen handelen. Ook 
als Oosterhout-Oost volgens de plannen volgebouwd is. Dus waar mijn 
collega’s van de VVD en Gemeentebelangen het hebben over 
verkeersproblemen die in de toekomst kolossale vormen aannemen, zou ik 
graag van hen willen weten of zij dat op bepaalde cijfers baseren of dat we 
elkaar napraten. Het argument van het college dat industrieverkeer vanuit 
Tilburg over deze weg moeten worden afgewikkeld is een onjuiste en kan 
worden doorgestreept. Tilburg maakt voor zijn westelijke industrieterreinen 
een eigen tangent richting noorden en terecht. Meer asfalt leidt tot meer 
verkeer, algemeen bekend. Ook Oosterhout dient als gemeente bewoners niet 
uit te nodigen om meer met de auto op stap te gaan, maar ze te stimuleren tot 
het tegenovergestelde. Bij een verlegging of een tweede aanleg, of zoals de 
varianten worden voorgesteld, krijgen we meer asfalt en uiteraard ook weer 
meer verkeer. Niet gewenst. Bij een verlegging van de weg wordt er - en dan 
even onafhankelijk voor welke variant er ooit in de toekomst gekozen gaat 
worden - onacceptabel open groene ruimte in beslag genomen. De aanleg 
van de nieuwe verbindingsweg van Oosterhout naar Dongen is wederom een 
vervolgstap binnen het grote plan om van de regio Breda - Tilburg een 
verlengstuk van de Randstad te maken. Een verlengstuk waarbinnen 
Oosterhout als zelfstandige gemeente ooit zal verdwijnen. In de nu 
voorgelegde richtlijnen staat terecht dat de variant van alleen aanpassingen 
van de bestaande weg in de MER uitgewerkt en afgewogen moet worden. De 
commissie MER geeft eveneens terecht aan dat onderbouwd zal moeten 
worden waarom er überhaupt een verlegging van de weg noodzakelijk zou 
zijn. Blijkbaar is ook de commissie van mening dat er door het college nog 
steeds geen overtuigende onderbouwing van de noodzaak voor een 
verlegging van de N629 is aangeleverd. Wat betreft de ingediende 
amendementen, wij hebben daar geen behoefte aan. Er wordt al jaren deze 
weg onderzocht en er zijn heel wat varianten de revue gepasseerd. Er is 
zorgvuldig afgewogen door een gerenommeerd bedrijf dat verstand van zaken 
heeft, ook door het college en hier binnen de raad. Er heeft een keurig 
trechterproces plaatsgevonden en wat er op dit moment binnen deze raad nu 
gebeurt is dat er individuele varianten, die zo’n paar 100 meter meer of minder 
verschillen van al bestaande onderzochte varianten, weer toegevoegd 
worden. En ik denk dat we er op deze manier er zo nooit komen. Wij als SP 
zien met interesse de uitslag van de MER tegemoet.” 
 
De voorzitter: “Mijnheer Hessels.” 
 
De heer Hessels: “Voorzitter, mag ik de SP vragen of zij eigenlijk vinden dat 
alleen de nul-plus variant dient te worden onderzocht en dat dus alle andere 
varianten uit de MER-procedure zouden moeten verdwijnen?” 
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Mevrouw Groffen: “Dat is natuurlijk onzin, want dat kan helemaal niet. Een 
MER heeft een wettelijke opbouw en dat betekent dat je een aantal varianten 
sowieso moet onderzoeken. En ook wij zijn daar voorstander van.” 
 
De heer Hessels: “Dus u bent ervoor?“ 
 
Mevrouw Groffen: “Zoals het er nu ligt, prima uitgangspunten.” 
 
De voorzitter: “Daar is mevrouw Groffen mee begonnen. Dank u wel. Mijnheer 
Noltee.” 
 
De heer Noltee: “Voorzitter, de richtlijnen die nu voorliggen zijn gebaseerd op 
het advies van de commissie voor de MER en bouwen voort op de startnotitie. 
Dat wil zeggen dat deze richtlijnen niet leesbaar zijn zonder daar de 
uitgangspunten van de startnotitie bij te betrekken. In deze startnotitie wordt 
onder andere uitvoerig aandacht besteed aan het traject van voorstudies naar 
de haalbaarheid van verschillende oplossingsrichtingen. Er is een 
vooronderzoek uitgevoerd naar de mogelijkheden en onmogelijkheden van 
verschillende tracés. Dit onderzoek heeft mede als basis gediend voor de 
afbakening van alternatieven en varianten in de startnotitie. Groen Brabant 
heeft kennis genomen van de inspraakreacties en adviezen. Een daarvan is 
ons bijzonder opgevallen, dat is die van platform DOA. Het door dit platform 
aangedragen alternatief is grotendeels in de BORDT studie als de 
effectenstudie Dongen - Oosterhout opgenomen en als de Baanbrekersvariant 
ook wel alternatief B4 genoemd. Uit de effectenstudie blijkt dat dit alternatief 
door de zuidelijke ligging onvoldoende probleemoplossend is en relatief veel 
milieugevolgen heeft en daardoor redelijk veel kwaliteitsverlies van de groene 
hoofdstructuur ten gevolge heeft. Daarom bevreemdt het ons ten zeerste dat 
een partij als GroenLinks/D66 die zegt erg het groen in zijn vaandel te 
hebben, nu in één keer voor onderzoek, voor de tweede keer, van deze DOA 
variant is. Als je dat één keer doet is genoeg en als je daar fiducie in hebt dan 
laat je het een tweede keer doen. Maar als je een groene partij bent, dan denk 
ik dat je aan één keer onderzoek meer dan genoeg hebt. Voorzitter, de 
volgende stap is gezet in de strategische milieubeoordeling, de SMB die 
Oosterhout heeft uitgevoerd ten behoeve van de strategische gebiedsvisie 
Oosterhout-Oost en het structuurplan Oosterhout-Oost. In dit SMB zijn de 
meest kansrijke varianten van de integrale effectenstudie onderzocht. 
Daarnaast is er een meest milieuvriendelijk alternatief ontwikkeld, een nieuw 
tracé parallel aan de huidige N629, dat aansluit op de Westerlaan. Dit 
alternatief is door Oosterhout gekozen als voorkeursalternatief voor de 
ontwikkelingen ten oosten van Oosterhout. Het probleemoplossend vermogen 
in combinatie met de beperkte gevolgen voor de groene omgeving, hebben 
hierbij de doorslag gegeven. Vanwege de bedenkingen van Dongen tegen het 
voorkeursalternatief van Oosterhout, is ter voorbereiding op deze startnotitie 
een zogenaamde gebiedscan uitgevoerd door Noord-Brabant in samenspraak 
met Dongen en Oosterhout. En de resultaten van deze gebiedscan tracé 
alternatieven en varianten zijn gebruikt bij het opstellen van de startnotitie 
MER. Moet je nog meer hebben? Voorzitter, het is regel dat in een MER 
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alleen realistische alternatieven worden beschreven. Dit zijn alternatieven 
waarvoor een reële kans bestaat dat deze ook het uiteindelijke 
voorkeursalternatief kunnen worden. Dat vindt Groen Brabant een gezond 
uitgangspunt, anders dan bij de BORDT studie waar alle tracés globaal zijn 
berekend, zullen nu beduidend hogere kosten van de tracévariant gepaard 
moeten gaan met een evidente meerwaarde. Wij zullen dan ook initiatieven 
om de DOA variant alsnog op te nemen in de MER, niet steunen. Voorzitter, in 
de MER-procedure vormen de richtlijnen en het daaraan voorafgaande advies 
voor de richtlijnen van de commissie van de MER een belangrijk onderdeel, 
omdat deze grotendeels de inhoud van het MER bepalen. We laten ons dan 
ook sterk leiden door de uitgebrachte adviezen van de commissie voor de 
MER, daar zijn immers alle afwegingen getoetst aan de startnotitie. Voor de 
goede orde, het doel van de milieueffectrapportage is niet om alle mogelijke 
oplossingen te onderwerpen aan de milieueffecten, maar om gelijkwaardige 
alternatieven te laten toetsen om het effect voor het milieu. Voor ons staat als 
een paal boven water, dat in een eerder traject sowieso een aantal 
alternatieven is afgevallen. Om nu nog varianten toe te voegen, lijkt Groen 
Brabant mosterd na de maaltijd. De keuzemomenten zijn geweest voor de 
raad en nu dient er slechts een MER te worden gemaakt voor de gekozen 
trajecten. Ik dank u wel.” 
 
De voorzitter: “Mijnheer Van der Zanden, u wilt een vraag stellen?” 
 
De heer Van der Zanden: “Ik zou een hele korte opmerking willen maken, 
omdat de naam van mijn partij genoemd werd. De heer Noltee heeft denk ik 
niet goed geluisterd naar de bijdrage zoals ik deze heb gezegd. Hij moet daar 
de notulen nog maar eens op doorlezen en daarom heeft het denk ik ook 
weinig zin om in te gaan op datgene wat hij zojuist gezegd heeft.” 
 
De voorzitter: “Waarbij u dit toch even heeft gedaan. Dank u wel. Mijnheer 
Van Ginneken.” 
 
De heer Van Ginneken: “Voorzitter, er moet een nieuwe weg komen, die een 
goede doorstroming van het verkeer garandeert tussen Oosterhout en 
Dongen. Een lastige klus, waarvoor een trechter de helpende hand Kan 
bieden. In een paar stappen wordt een groot aantal alternatieven 
teruggebracht naar een overzichtelijk aantal waar een milieueffectrapportage 
op wordt uitgevoerd. Dan kennen we de milieueffecten, krijgen we te weten 
wat het meest milieuvriendelijke alternatief is en kunnen we een verantwoorde 
beslissing nemen. Tot zover een duidelijk verhaal en tot en met de 
effectenstudie ook overzichtelijk. Maar toen werden we het moeras in 
gestuurd met een startnotitie van 87 pagina's, een verzameling zienswijzen 
waar niets mee wordt gedaan en een advies van commissie van onduidelijke 
signatuur. Voorzitter en raadsleden als u nu denkt dat u met het instemmen 
van het advies van de commissie voor de milieueffectrapportage de 
problemen van de Heistraat kunt oplossen dan hebt u het goed mis. U moet 
vooral eerst eens gaan denken om het verkeer van Tichelrijt naar 
industrieterrein Vijf Eiken en vice versa om het verkeer in goede banen te 
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leiden. Waarna het verkeer via de al in aanleg zijnde rotonde Vijf Eikenweg 
naar de A27 bij of nabij het AC Restaurant met een goede aansluiting 
geregeld moet worden, waarbij tevens een ontsluiting met een brug naar 
Everdenberg mogelijk is. Hierna krijg je pas de basis voor een goede MER. 
Voorzitter, de DOA variant biedt net als de MMA geen oplossing. Bij de DOA 
variant doorsnijdt je een waardevol stuk natuur bij de Duiventoren waarna je 
dit bos weer moet compenseren wat onbetaalbaar is en waar je weer vele 
hectares natuur moet opofferen om dit te herstellen. Tot zover." 
 
De voorzitter: “Het woord is aan wethouder De Boer.” 
 
Wethouder De Boer: “Voorzitter, mag ik eerst beginnen met uw raad een 
compliment te maken voor het feit dat ze het nog niet ingewikkelder hebben 
gemaakt dan het eigenlijk had kunnen worden. Want er is veel rapportage, ze 
liggen allemaal op het bureau naast de voorzitter, er zijn veel varianten 
beschreven, er zijn veel letters en cijfers genoemd. Maar u bent toch in staat 
geweest om het compact te houden. En aan mij de taak, denk ik, wat u van 
mij verwacht, is om het nog compacter te maken, om tot een goede 
besluitvorming vanavond te komen. Voorzitter, laat ik even beginnen met de 
procedurele kant van het verhaal. Daar is al veel over gezegd, maar dat 
maakt het misschien ook duidelijker om daarna de gedachten te kunnen 
richten op datgene wat ik nog te zeggen heb over de verschillende bijdragen. 
U weet, in de krant heeft u dat gelezen of u was er misschien zelfs bij, in de 
gemeente Dongen is met 17 stemmen voor het amendement aangenomen en 
dat amendement dat in Dongen aangenomen is spoort eigenlijk met het CDA 
amendement dat vanavond hier op uw tafel ligt. Daar kan geen misverstand 
over bestaan. Dan ontstaat er een situatie over het fenomeen bevoegd gezag. 
Mijnheer Peters noemde even nog in zijn betoog, de provincie als bevoegd 
gezag. Dat is niet aan de orde. De gemeenten zijn de bevoegde gezagen, 
omdat het over hun grondgebied gaat. Zij zijn ook degene die 
bestemmingsplannen moeten en kunnen vaststellen. En het betekent dat op 
dat moment, omdat er een MER gaat lopen over twee gemeenten, dat maakt 
het nu net zo interessant, dat er dus twee bevoegde gezagen zijn en één 
daarvan moet coördinerend bevoegd gezag zijn. En dat zijn wij omdat de 
meeste strekkende meters op ons grondgebied liggen. Wij zijn coördinerend 
bevoegd gezag en dat betekent in het proces mogelijkerwijs het volgende. Ik 
schets u maar even de scenario’s waar zo-even een aantal van u op ingegaan 
is. Dongen heeft ondertussen een amendement aangenomen, neem de DOA 
variant mee in de richtlijnen en geef dat als opdracht in het onderzoek mee. 
Dat kan, maar Oosterhout moet ook een beslissing nemen. Stel nu voor dat 
op een of andere manier er vanavond zal blijken dat er een meerderheid in de 
raad gaat bestaan om een andere variant er nog naast aan de MER 
commissie mee te geven en om dat milieueffectrapport, op die mannier dan te 
laten worden en dat als extra onderzoek mee te nemen. Als dat zo is, dan 
betekent het allereerst al dat het eenduidig moet zijn, datgene wat de 
gemeente Dongen zegt en wat de gemeente Oosterhout zegt. U heeft 
vanavond een aantal verschillende soorten suggesties en amendementen 
meegegeven. Daar moet wat meer eenheid in komen, ik kom daar zo meteen 
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op terug. Als dat zo is, betekent in ieder geval dat die rapportage, dat 
onderzoek moet worden uitgebreid. Dat brengt extra kosten met zich mee. 
Maar dat is niet meer dan een inschatting mijnerzijds, dat de gemeente dus 
dan wordt gevraagd, het is uw idee dan draag maar in die kosten bij. Dan zal 
ik in ieder geval toch met een kredietvoorstel bij u terug moeten komen, 
evenals mijn collega in Dongen. Dragen wij niet bij, dan zou de provincie 
kunnen zeggen, maar nogmaals hier heb ik geen enkele gedeputeerde over 
gesproken, want dat vind ik voor de muziek uit lopen, dat is ook een politieke, 
misschien wel bestuurlijke beslissing, dan zou de provincie kunnen zeggen, 
want dat moment is redelijk dichtbij, dan wachten we tot 1 juli 2008 dan is de 
nieuwe wet ruimtelijke ordening actief, dan is de provincie in de gelegenheid 
en wettelijk in staat om bestemmingsplannen vast te stellen, en dan zegt de 
provincie dan doen wij het wel voor u. En dan kunnen wij formeel bezwaar 
maken zoals een burger, een instelling of een stichting dat ook kan. Ik wil niet 
zeggen dat het gebeurt, maar u vraagt aan mij scenario’s om duidelijkheid te 
krijgen in uw besluitvorming. Stel nu voor, voorzitter, dat wij vanavond als 
college worden geconfronteerd met de situatie in Dongen is het amendement 
van DOA aangenomen en in Oosterhout wordt de lijn gevolgd zoals een 
aantal partijen dat vanavond heeft verwoord. Wat hier voorligt is wat ons 
betreft prima, gaan met die banaan. Dan betekent het dat er twee 
verschillende besluiten liggen over de richtlijnen van twee verschillende 
bevoegde gezagen. Wij als coördinerend gezag hebben dan de taak, 
voorzitter, om met Dongen tot afstemming te komen. Dat betekent dus dat ik 
met de collega ga praten, maar de collega kan niet anders, want hij heeft een 
raadsbesluit op tafel liggen, waaraan hij moet voldoen. Dus hij zal dat met de 
raad moeten terugkoppelen om te zien of dat er eenheid in kan ontstaan. Als 
die eenheid er niet in de twee bevoegde gezagen ontstaat, dan wordt volgens 
de wet van het coördinerend gezag verwacht dat die een besluit neemt. En 
daar heb ik een uitroepteken bij gezet. Nemen wij dus een besluit als bevoegd 
gezag, het gaat over ons grondgebied, wij zijn coördinerend en dat betekent 
dus dat je op dat moment een besluit neemt en dat besluit moet dan Dongen 
op dat moment accepteren. Over nabuurschap gesproken waar zo-even een 
aantal van u over sprak. Ik schets even, voorzitter, de mogelijke scenario’s als 
er verschillen ontstaan of als er harmonie ontstaat in besluitvorming, want dat 
wilde u graag weten en dat heb ik ook op die manier denk ik, ik hoop voor u, 
duidelijk geschilderd. Voorzitter, nu even naar de bijdragen van de 
verschillende raadsfracties voor vanavond. En nogmaals, ik wil en kan 
vanavond geen waardeoordeel uitspreken over één of verschillende varianten. 
Het rapport van de richtlijnen ligt voor. En ik wil daar toch een kleine 
opmerking, als u dat toestaat voorzitter, over maken. De opmerking die ik 
graag wil maken is dat u regelmatig vanavond verwachtingen hebt 
uigesproken en dat mag en daar kan ik me ook iets bij voorstellen, want u 
heeft daar een gevoel bij. Als er een menu voorligt, dan heb je altijd gauw de 
neiging om te zeggen van dat gerecht vind ik het lekkerst of dat scenario past 
in onze opvatting het beste. Maar het betekent wel, en ik wilde u daar op 
voorhand voor waarschuwen, als u verwachtingen heeft en een bepaald 
scenario of een bepaalde variant heeft uw voorkeur, dat kunt u vanavond wel 
uitspreken, maar het is niet zo dat dit automatisch betekent dat dit het ook 
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wordt. Want het is uiteindelijk een rapportage die moet worden gemaakt en 
uiteindelijk komt dan uit het MER rapport naar voren welke variant het meest 
past volgens de richtlijnen die u vanavond vaststelt met daarbij behorende 
procedures, zoals mevrouw Groffen dat heeft genoemd. Dat betekent, 
voorzitter, en mijnheer Noltee heeft eigenlijk al een heel mooi historisch 
overzicht gegeven van welke stappen er zijn gemaakt in het verleden, evenals 
mijnheer Peters, en welke besluiten de raad heeft genomen. En ik wil in ieder 
geval toch een aantal zaken die zijn genoemd toch even proberen te 
ontzenuwen. GroenLinks/D66 maakt wel een insinuerende opmerking over 
sturende krachten die er zouden zijn geweest en ik denk, voorzitter, dat 
daarmee GroenLinks/D66 de onafhankelijkheid, die sommigen obscuur 
vinden, van de MER commissie in twijfel wordt getrokken. Dat wil ik in ieder 
geval nadrukkelijk hier vanavond stellen, ik. namens het college, trek die 
onafhankelijkheid van de MER commissie niet in twijfel. Partij Van De Arbeid 
is heel eerlijk en zegt van wij twijfelen op dit moment zeer wat eigenlijk te 
moeten doen als het gaat over die DOA variant. Je kunt daar iets voor vinden 
en je kunt er iets tegen vinden en de discussie, het debat vanavond in de 
raad, en ik denk dat het een mooie vorm van debat is geweest, moet die 
duidelijkheid  voor u als Partij Van De Arbeid verschaffen. Met betrekking tot 
de amendementen die zijn ingediend. Ik heb daar natuurlijk zoals ik bijna aan 
het begin van mijn betoog zei, voorzitter, geen direct beleid over. Het gaat 
erom dat wij een onderzoek willen laten doen om uiteindelijk te komen tot een 
wegtracé, en dan herhaal ik nog maar even, aan het begin van het proces, 
want waar ging het ook alweer allemaal over? De provincie Noord-Brabant 
heeft het voornemen een nieuwe weg aan te leggen tussen Dongen en 
Oosterhout, teneinde een oplossing te bieden voor de verkeersproblematiek 
op en rond de huidige N629. Tegelijkertijd moet de nieuwe weg een oplossing 
bieden voor problemen op het gebied van verkeersveiligheid en leefbaarheid. 
En die leefbaarheid was erg belangrijk, zowel voor de gemeente Oosterhout 
voor het kerkdorp, stadsdorp Oosteind, de oversteekbaarheid van de weg 
enerzijds en voor de wijken West I en West II voor Dongen. Daar zat in ieder 
geval dat woordje leefbaarheid nadrukkelijk in. Dat is in ieder geval het besluit 
wat u terug kunt lezen en dat is ook de aanleiding geweest van de provincie 
om deze start hiermee te gaan maken. De provincie is hier dus leidend in 
geweest en wij hebben dat ondersteund en hebben het aantal besluiten daarin 
genomen. In ieder geval betekent het, voorzitter, dat als het gaat over het 
amendement van de VVD, ik daar toch één opmerking bij wil maken. Met de 
laatste dot die staat bij de overwegingen van de heer Peters zoals die 
uitgesproken is en begint met een reëel uitzicht op het realiseren etc. Mijnheer 
Peters, als uw verwijt naar het college dat we nogal volgend zijn naar de 
provincie, dan denk ik dat wij dan hier, als u dat zo uitspreekt, wij erg volgend 
zijn wat Rijkswaterstaat zou willen. Wij zijn ook autonoom op ons grondgebied 
en er is nooit sprake van geweest en ook nergens staat op papier dat de 
aansluiting Everdenberg, de halve aansluiting, en de aansluiting bij Vijf Eiken, 
volwaardige aansluiting, dat die gaan verdwijnen. Dat is nergens 
uitgesproken. Rijkswaterstaat zou dat misschien wel willen, want wij leven in 
een luxe positie dat we zes aansluitingen hebben als Oosterhout op het 
rijkswegennet. En die geven wij niet zomaar prijs en Rijkswaterstaat kan het in 
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ieder geval niet eenzijdig afdwingen. Dat is in ieder geval toch de overweging 
die ik wat wil nuanceren als mensen dat lezen in dat licht. En eigenlijk neemt u 
met uw amendement één van de varianten daarbij aan en ik denk ik ook dat 
wat mijnheer Hoosemans zei, het lijkt erg veel, als ik dat even uit mijn hoofd 
doe, op de bundeling Zuid, alleen ligt die in uw situatie wat meer richting 
Everdenberg dan de bundeling Zuid zoals die is voorgesteld, waar ook de 
aantakking mogelijk is zoals dat is verwoord in de MER rapportage, daarbij 
ook nog noemend dat eigenlijk uw logische variant de C1 is uit het BORDT. 
Nee, want de C2 is de aanhaking bij C1. Maar nu wordt het technisch. Anders 
dan pakken we het er straks nog even bij in de schorsing. Voorzitter, ik denk 
dat ik nog even wil reageren op datgene wat een aantal partijen heeft 
genoemd en ik daar vanavond expliciet niet op wil in gaan, en dat is we gaan 
niet opnieuw de BORDT studie hier of een andere studie aan deze raadstafel 
opnieuw met elkaar beleven. We gaan niet borden, we gaan niet 
ganzenborden, er ligt een hele duidelijke reeks van onderzoeken hieraan ten 
grondslag en dat betekent uiteindelijk dat die MER richtlijnen nu voorliggen en 
daar moet u een besluit over nemen. Of u accepteert ze wel of u accepteert 
ze niet. In het eerste geval kunt u ze amenderen, in het tweede geval wijst u 
ze af. Maar dat betekent wel dat we daarmee in een toch wel redelijke 
impasse geraken als het gaat over de problematiek zoals in ieder geval deze 
regio, zowel burgers als overheden die ervaren. Voorzitter, tot zover mijn 
eerste termijn. Ik hoop dat ik voldoende bijdrage heb geleverd voor de 
schorsing en de interne discussie.” 
 
De voorzitter: “Korte, maar dan echt korte toelichtende vragen. Ik kijk even. 
Mijnheer Noltee, mijnheer Huijsmans en mijnheer Van der Zanden. Mijnheer 
Noltee.” 
 
De heer Noltee: “De wethouder had het over het onderzoek zelf betalen. Mijn 
vraag is wat er nu gebeurt als een nieuw alternatief het haalt en dan 
uiteindelijk het ook haalt in de MER, dus dat dit het alternatief wordt dat we 
gaan bouwen, zal ik maar zeggen. En dat alternatief is tweemaal zo duur of 
anderhalf maal zo duur als de voorgedragen alternatieven zoals nu 
voorliggen. Wie betaalt dan de meerkosten?” 
 
Wethouder De Boer: “Daar kan ik helder over zijn, voorzitter. Als ik het nu kan 
overzien, als ik praat over meerkosten dan zijn dat meerkosten in de 
onderzoeksfase. En de tweede stap, in de uitvoering, het is een provinciale 
weg, dan ga ik er op dit moment vanuit dat de provincie daarvoor die 
verantwoordelijkheid neemt en ook draagt.” 
 
De voorzitter: “Verder? Mijnheer Van der Zanden.” 
 
De heer Van der Zanden: “De wethouder zei dat wij de integriteit van de MER 
commissie in twijfel zouden hebben getrokken. Wij hebben in onze bijdrage 
gezegd, dat er misschien door de gemeente of de provincie hier en daar wat 
gestuurd is. Dus dat even als rechtzetting.” 
 



-56- 

Notulen Raad 26-06-07 

De voorzitter: “Goed, waarvan akte. Mijnheer Hessels.” 
 
De heer Hessels: “Voorzitter, de wethouder is ingegaan op de situatie wat er 
gaat gebeuren als de richtlijnen door de gemeente Dongen en de gemeente 
Oosterhout verschillend worden aanbevolen. Ik begrijp van de projectleider 
van de provincie, die heeft daar een iets andere lezing op, die zegt letterlijk 
dat er ook geen verplichting voor de bevoegde gezagen is om de richtlijnen op 
elkaar af te stemmen. De coördinatie heeft geen betrekking op de 
beslissingsbevoegdheid van beide bevoegde gezagen, maar alleen op de 
procedurele zaken. Dit betekent dat de richtlijnen van beide gemeenten 
moeten worden samengevoegd. Dus dat zou in mijn interpretatie kunnen 
betekenen dat als Dongen zegt we willen de DOA variant toevoegen en 
Oosterhout zegt daar niets over, dat Dongen die DOA variant wel toegevoegd 
kan krijgen. Er zou alleen een heel vervelende situatie ontstaan als één van 
gemeenten zegt maar wij willen beslist deze variant niet en de andere 
gemeente zegt we willen deze wel.” 
 
De voorzitter: “Dat is denk ik precies hetzelfde als wat gezegd is.“ 
 
Wethouder De Boer: “Daar kan ik kort over zijn. Ik denk dat u net zo goed 
bent geïnformeerd als dat wij dat zijn. Het is redelijk juridisch natuurlijk die 
hele MER-procedure. In ieder geval komt het erop neer, mijnheer Hessels, dat 
wij, en u interpreteert het wat ruimer, ik interpreteer het wat strakker en ik doe 
dat liever want dan kan het altijd meevallen en nooit tegenvallen.” 
 
De voorzitter: “Goed. Mijnheer Peters tenslotte en dan gaan we schorsen. 
Mijnheer Peters.” 
 
De heer Peters: “Voorzitter, wanneer heeft deze raad het besluit genomen om 
van de oorspronkelijke elf naar de nieuwe vier te gaan? Dat is de eerste vraag 
en mijn tweede vraag is, als u vindt dat de trechterwerking uit het proces 
gerespecteerd moet worden, waarom heeft het college dan een nieuwe 
variant aangereikt? Nota bene tegen de zin in van Dongen, over goed 
nabuurschap gesproken.” 
 
De voorzitter: “Wethouder De Boer.” 
 
Wethouder De Boer: “Om met de laatste vraag te beginnen, voorzitter. Nee, 
de eerste vraag is handiger, want dat is logischer in het verhaal. Wij hebben 
als raad in Oosterhout nooit een besluit genomen over de BORDT studie en 
dat kon ook niet. Dat hoefde ook niet, want de provincie trok de BORDT 
studie, daar zaten acht studies in waarvan er dit één was, en de provincie 
vond dat wij, dat was ook bestuur nieuwe stijl, mee aan tafel moesten zitten. 
Vroeger gebeurde dat gewoon niet. Wij mochten mee aan tafel zitten en 
uiteindelijk heeft de provincie in haar trechtermodel gezegd en uiteindelijk zijn 
dat deze vier, door dat betreffende bureau. Die vier die overbleven, daarvan 
heeft de provincie gezegd, wij rijken dat als onderzoeksresultaat aan, aan u 
Dongen en Oosterhout, met name in het kader van de transformatie 
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voortkomend uit het streekplan en het uitwerkingsplan, om daarmee verder te 
gaan en een aantal tracés op die manier in uw strategische gebiedsvisie 
onder te brengen. Dat rijken we u aan, dat is een gratis cadeautje wat redelijk 
lang heeft geduurd, maar dat krijgt u alvast aangeboden. En dan komt het, 
wat u dan zegt, als op papier het meest aantrekkelijke model, dan vergeet u 
één woord daartussen. Want op die betreffende pagina in de BORDT 
rapportage heeft dit model de beste papieren in verkeerskundige zin. Ja, maar 
dat is meer wat we nu aan het doen zijn, dan alleen verkeerskunde. Wat we 
dan hebben gedaan om een nieuwe variant erin te brengen, dat was 
inderdaad ook door het bureau dat voor ons de SMB heeft gedaan, de 
strategische milieubeoordeling, waarvan uiteindelijk die meest 
milieuvriendelijke alternatiefsituatie die verlegde Heistraat uit voortkwam. Dat 
is in ieder geval iets dat uit die studie naar voren kwam, een soort pré MER 
als ik het zo mag zeggen. En als het gaat over de zuidelijk routes, zoals die 
zijn aangekaard onder andere door het CDA, dan betekent het in dat geval, 
dat we spreken over nabuurschap waarin wij hebben gezegd, oké en met 
namen de gedeputeerde met klem heeft verzocht toentertijd Oosterhout denk 
daar in mee, want die verlegde Heistraat is voor jullie vanuit die MMA wel 
begrijpelijk, maar daar waar die splitsing moet komen, gaat dat voor Dongen 
mogelijkerwijs toch een aantal problemen opleveren. En wij willen zien dat we 
in ieder geval dat zo breed mogelijk kunnen bekijken, dus vanaf dat punt 
willen we ook de breedte zoeken om dat onderzoek te laten lopen. Dat is op 
verzoek van de provincie gebeurd en dat verzoek is in eerst instantie 
ingediend door de gemeente Dongen. En dat laat u onverlet dat u ook een 
alternatief mag inbrengen.” 
 
De heer Peters: “Als u de BORDT studie wegzet zoals u nu doet, dan is het 
toch bizar dat wij in deze raad een aantal keren over de BORDT studie 
gesproken hebben, daar moties over hebben ingediend, daar verhitte 
debatten over hebben gehad, afgesproken hebben dat dit in de 
concernrapportages zou worden meegenomen, terwijl we daar eigenlijk alleen 
maar over geïnformeerd hadden hoeven worden met een brief van de 
provincie, dus dat klopt volstrekt niet met elkaar. En als u zegt dat het niet om 
het verkeerskundige gaat, ja dank je de koekoek, we zijn toch met het 
oplossen van een verkeersprobleem bezig, dan mag toch leidend zijn wat 
verkeerskundig de beste koop is? Als wij hier milieukundig gaan onderzoeken 
wat verkeerskundig niks oplost, dan kan dat voor ons achterwege blijven.” 
 
Wethouder De Boer: “Dat kan ik me voorstellen, mijnheer Peters, maar het is 
een MER, een milieueffectrapport dat gemaakt moet worden en dat betekent 
dat naast verkeerskunde er dus meer zaken aan de orde moeten en kunnen 
komen.” 
 
De voorzitter: “Mevrouw Bode nog? U wilde wat vragen?” 
 
Mevrouw Bode: “Ik kan het bijna niet meer volgen, voorzitter, maar ik heb toch 
nog een vraag. Het voorstel van het college wordt onderzocht op 
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milieueffecten. Stel dat daar nu uitkomt dat het heel slecht is voor het milieu, 
komt er dan geen weg?” 
 
Wethouder De Boer: “Nee, voorzitter. U heeft een aantal maanden geleden 
een presentatie hier in de raad gekregen van de provincie en van de bureaus 
die erbij betrokken zijn. Het is niet alleen het milieu, het is een groot aantal 
aspecten en ik wil u dat graag zo meteen in de schorsing ook even laten zien, 
dat zijn een tiental als ik het uit mijn hoofd goed zeg, parameters waarlangs 
wordt onderzocht welk tracé het beste zou zijn. En dat heet dan het 
milieueffectrapport.” 
 
De voorzitter: “Dames en heren, ik sluit nu deze beraadslaging. We hebben 
eigenlijk al een anderhalve termijn gedaan. Dat heb ik speciaal ook door laten 
gaan, zodat u in de schorsing ook u goed kunt voorbereiden op uw definitieve 
standpuntbepaling die dan naar mijn inschatting ook wat minder uitgebreid 
hoeft te zijn dan de eerste termijn. Ook kijkend naar de klok en uw wens om 
de vergadering in één avond te wikkelen.  Wethouder De Boer, tenslotte.” 
 
Wethouder De Boer: “Ik heb een nabrander, voorzitter, en dat is een verzoek 
als ik dat mag uitspreken namens het college, zou ik de raad willen vragen, 
als u een amendement wil indienen om tot een verruiming van de 
onderzoeksopdracht te komen, dan zou het in ieder geval erg prettig zijn voor 
het college als dat een amendement wordt dat eensluidend van deze raad zou 
zijn. Met het verzoek, kunt u het in elkaar schuiven?” 
 
De voorzitter: “Ik schors de vergadering tot kwart voor 11.” 
 
 

SCHORSING 
 
 
De voorzitter: “Dames en heren, wij hervatten onze vergadering nu en ik geef 
het woord aan mijnheer Peters. En dus graag aandacht voor mijnheer Peters.” 
 
De heer Peters: “Voorzitter nog een paar opmerkingen van de kant van de 
VVD. Een eerste opmerking ten aanzien van het BORDT proces. Om dat nu 
te kwalificeren als een voortreffelijk verlopen proces waarvan wij het resultaat 
op voorhand moeten respecteren, daar kan nog wel iets aan worden af 
gedaan. Want als je ziet hoe lang dat geduurd heeft, wat voor interventies er 
nodig zijn geweest om het weer vlot te trekken en hoe moeizaam dit 
uiteindelijk op tafel is gekomen. Dan hoef je je echt niet belemmerd te voelen 
om daar nog wat van te vinden en daar een variant aan toe te voegen. Dat is 
het eerste wat ik er van wil zeggen. Een tweede ding is, dat wij ons goed 
moeten realiseren dat het hier om een onderwerp gaat, waar wij als het gaat 
om een oplossing,  de komende 20-25 jaar mee zullen moeten doen. En als 
wij nu al in aanmerking nemen hoe de problemen zijn, want die zijn echt 
kolossaal mevrouw Groffen, op termijn en wij tellen daarbij op de prognoses 
zoals die er nu liggen dan moeten wij echt wat doen daar. Waar het over gaat 
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is dat er aan een commissie wordt gevraagd zoveel mogelijk informatie op 
tafel te leggen zodat wij straks tot een wijze keuze kunnen komen. Ik vind dat 
wij vooral uit moeten gaan van varianten die verkeerskundig het meeste 
soulaas bieden. En natuurlijk moet je daar maximale informatie over hebben 
van wat betekent dat ondermeer in termen van aantasting van ons milieu, 
voordat je de keuze maakt. Maar laten wij in hemelsnaam vasthouden aan het 
feit dat wij een verkeerskundig probleem aan het oplossen zijn. En dat niet het 
vertrekpunt is dat wij het milieu gaan sparen. Niet dat je dat zomaar zonder 
reden zou moeten belasten of aantasten. Maar het verkeersprobleem is de 
aanleiding en daar moeten wij een oplossing voor zoeken. Ik wil ook in 
herinnering roepen dat wij straks hier met elkaar praten over het 
verkeersstructuurplan. Ook daarin zullen belangrijke keuzes moeten worden 
gemaakt. Die informatie die uit de MER studie straks op tafel komt, die zal ons 
heel goed van pas komen om daar wijze keuzes in te maken. Nu tegen die 
achtergrond zou ik de raad op willen roepen om de mogelijkheid die wij nu 
hebben om de MER commissie uit te nodigen ons van maximale informatie te 
voorzien, om die aan te grijpen en het amendement wat de VVD heeft 
ingediend om die reden te steunen. Het is voor ons zo belangrijk dat dit 
gebeurt, dat wij op voorhand al uit willen spreken dat wij ook de andere 
amendementen die worden ingediend zullen steunen. In de verwachting dat 
de MER commissie best kans ziet met enige ondersteuning om dat op een 
zodanige wijze in elkaar te vlechten, dat daar hele goede uitspraken over 
kunnen worden gedaan. En wat betreft het amendement over het DOA 
variant, die zullen wij dus ook steunen. Vanwege de reden die ik net heb 
aangegeven, maar ook als een belangrijk gebaar naar onze naburen in 
Dongen dat wij volledig begrijpen en respecteren hoe zij tot deze keuze zijn 
gekomen. Tot zover voorzitter.” 
 
De voorzitter: “Mijnheer Noltee” 
 
De heer Noltee: “Ik had toch een vraag aan mijnheer Peters. Ik krijg toch de 
indruk uit zijn betoog te noemen, dat a) iedereen die niet voor welke variant 
die in een amendement ingebracht wordt, dan ook niet weet waar hij over 
spreekt. Ten tweede krijg ik de stellige indruk dat vanuit de VVD gedacht 
wordt, dat iedereen die in al die 10 jaar meegewerkt heeft om dit probleem op 
te lossen, dat die er ook helemaal geen moer van gesnapt heeft. En op de 
derde plaats krijg ik toch min of meer de indruk dat de VVD denkt dat het hier 
alleen maar gaat om een verkeerskundig probleem, waarvan overigens in 
vorige instanties al door diverse verkeersdeskundigen - daar moet ik toch 
vanuit gaan - ik ben geen verkeersdeskundige, ik ga daar vanuit dat het 
deskundigen waren, nu het alleen maar om MER rapportage gaat en dat is 
dus ook het milieu, dat dit geen voorrang mag hebben volgens u." 
 
De voorzitter: "Mijnheer Noltee, wat was nou uw vraag?” 
 
De heer Noltee: "Nee, ik had geen vraag, ik had een opmerking. Het was 
gewoon een opmerking.” 
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De voorzitter: “Nee dat doen wij niet zo, eventjes wel, voor deze keer mag dat 
wel." 
 
De heer Peters: “Mag ik op die opmerking reageren?Toch even heel kort. Ik 
herinner er toch aan, dat de aanleiding is geweest dat er een 
verkeersprobleem is. En dat daar een BORDT studie voor is gestart. Ik heb 
niemand gediskwalificeerd als zou die niet begrijpen waar het om gaat. 
Integendeel ik heb alleen maar aan willen geven, dat het belangrijk is dat wij 
voor de keuzes maximale informatie op tafel hebben liggen. En als het gaat 
om de deskundige adviezen Goudappel Coffeng heeft de integrale effecten 
studie uitgevoerd. En datzelfde bureau heeft ons geadviseerd om een 
oostelijke rondweg aan te leggen. Dus als u het weet hoe dat uitgelegd kan 
worden dan bent u een knappe.” 
 
De voorzitter: "Wij gaan door. Mijnheer Hessels” 
 
De heer Hessels: "Voorzitter zoals in eerste instantie al gemeld zou de Partij 
Van De Arbeid  het eens zijn met het oorspronkelijke voorstel. Ons probleem 
ligt bij de wijzigingsvoorstellen, de toevoegingen. Daar zijn wij enigszins over 
verdeeld. Een deel van de fractie, het grootste deel van de fractie, vindt de 
DOA variant in het voortraject voldoende onderzocht om de afweging te 
maken om deze niet verder in de procedure te betrekken. Het andere deel van 
de fractie, dat is het kleinste deel van de fractie, vindt dat de DOA variant toch 
in procedure moet worden gebracht vanwege argumenten die eerder gebruikt 
zijn. Dus niet vanwege de argumenten zoals ze in het CDA wijzigingsvoorstel 
genoemd zijn. Maar vooral het maatschappelijk draagvlak en het nabuurschap 
naar Dongen etc. Wat de VVD variant betreft is er ook wat verdeeldheid in de 
fractie. Een deel vindt de variant dermate waardevol dat ze toch nog vindt 
deze in de procedure te moeten betrekken. Een ander deel van de fractie 
vindt dat deze variant als oplossingsrichting voldoende onderzocht is. Dat 
deze variant erg laat is ingebracht en dat die alleen daarom al niet verder in 
de procedure zou moeten. Het lijkt er een beetje op dat de VVD als kandidaat 
Idols in de finale wil staan zonder ook maar aan de voorrondes te hebben 
meegedaan. Ik dank u.” 
 
De voorzitter: “Mijnheer Hoosemans” 
 
De heer Hoosemans: “Ik wil eerst even graag reageren op wat mijnheer 
Hessels zegt, dat die variant heel laat is ingebracht. Nou dat bestrijdt ik dus 
nogmaals. Ik heb ook in de eerste termijn al een keer opgemerkt, die variant, 
die bundeling Zuid die is in de richtlijnen duidelijk meegenomen. Hij is alleen 
nu, door de VVD, wat verder uitgewerkt. Maar hij zit wel duidelijk in de eerste 
richtlijnen in. Dan wat betreft ” 
 
Interruptie door de heer Hessels: “Die variant is oorspronkelijk in de procedure 
geweest, zoals u die noemt en afgewezen. Die is door de VVD opgepoetst tot 
een nieuwe variant en dan weer opnieuw in de procedure gebracht.” 
 



-61- 

Notulen Raad 26-06-07 

De heer Hoosemans: “Nee dan begrijpt u het toch niet helemaal. In de 
richtlijnen daar wordt deze variant, die wordt daar genoemd als de bundeling 
Zuid en die wordt meegenomen in het onderzoek. Alleen het amendement 
van de VVD die geeft daar een uitbreiding aan om op termijn te bezien dat er 
een ontsluiting komt naar de Vijf Eiken, wat eigenlijk ook al in de MER 
richtlijnen genoemd wordt. En vervolgens de doorsteek naar de Ekelstraat en 
dan niet via de nieuwe N629 maar rechtstreeks vanaf de brug naar de 
Ekelstraat. Dat is het enige verschil wat er in zit. De overige waren al 
genoemd.” 
 
De heer Hessels: “Maar wat is dan nog te toevoeging voor de oplossing van 
het probleem, niet voor de toekomst, waar wij voor staan van de uitgebreide 
variant of een variant die al in procedure komt?” 
 
De heer Hoosemans: “Dat is de toekomst met deze variant. Als deze variant 
de keuze krijgt van de MER en die wordt als het meeste milieuvriendelijke en 
meest verkeerstechnische en oplossend vermogen alternatief genoemd. Dan 
heeft die voor Oosterhout een hele grote waarde in de toekomst, vooral om te 
komen tot een oostelijke rondweg en een ontsluiting van Everdenberg met Vijf 
Eiken en de Vijf Eikenweg en later ook de A27. Dat is hetgeen wat in deze 
variant zit.” 
 
De voorzitter: “Mijnheer Hoosemans, u heeft uw reactie al op het  
amendement van de VVD gegeven bij deze. Heeft u verder nog behoefte om,  
aan de tweede termijn?” 
 
De heer Hoosemans: “Ja, ik heb nog behoefte om op het amendement van 
het CDA te reageren. Ik heb dat in mijn bijdrage gezegd. De DOA variant die 
kent geen ontsluiting van het gebied. Het toekomstig woongebied maar ook 
het omgeklapte deel van de Everdenberg, daar maken wij ons toch zorgen 
over, dat dit verkeer dan toch via Oosterhout gaat lopen. En om die redenen 
kunnen wij dus het amendement van het CDA niet steunen.” 
 
De voorzitter: “Mijnheer Noltee.” 
 
De heer Noltee: "Voorzitter toch een vraag aan mijnheer Hessels. Die had het 
over de opgepoetste variant van de VVD. Maar mijn vraag is, de DOA variant 
is dat geen opgepoetst variant van het Baanbrekers gebeuren. Of gaat u mij 
nu wijs maken dat de DOA variant een totaal 100% andere variant is?” 
 
De heer Hessels: “Er zit een verschil in, maar dat is niet belangrijk. Het 
belangrijkste argument voor mij om er mee in te stemmen zijn de argumenten 
zoals ze genoemd zijn. De maatschappelijke druk die er uitgeoefend is. Het 
verwijt dat wij machtsmisbruik plegen als wij deze variant blokkeren om in 
overweging genomen te worden. Het is niet zo, dat wij deze al bij voorbaat 
kiezen. Die keuze uit de varianten zullen wij straks zelf nog moeten maken. 
En dat zal een stuk moeilijker zijn dan de discussie van vanavond.” 
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De heer Noltee: “Wie kan ons nou iets verwijten als wij de gemeente Dongen 
de gelegenheid hebben gegeven om vier varianten in te brengen. Wilt u dan 
nog zeggen, dat als wij de DOA variant niet willen opnemen, dat wij verweten 
kunnen worden dat wij niet met Dongen mee hebben willen werken? Je moet 
de stukken eens lezen, denk ik.” 
 
De voorzitter: “Oké, nu is er wel genoeg gewisseld, denk ik. Wij gaan door. 
Mijnheer Hoosemans u was klaar? Mijnheer Huijben? Mijnheer De Jong.” 
 
De heer de Jong: "Voorzitter, ik neem het hier even over, voorzitter, omdat ik 
toch mijn collega raadsleden het besef bij wil brengen dat wij op dit moment 
staan voor een belangrijke beslissing. Er is door u ook gesproken daarnet al 
over 20-25 jaar en misschien wel langer. Belangrijkste is vanavond dat wij als 
raad van Oosterhout onze stem afgeven richting de MER. Dat wij ja of niet 
variaties willen hebben toegevoegd. En daarom vind ik en mijn fractie dat het 
amendement van de VVD gesteund moet worden. Gesteund moet worden om 
de zaken die daarin staan de overwegingen en naar de verre toekomst toe, en 
het is daarnet bij de Partij Van De Arbeid ook even gevallen, oostelijke 
rondweg en nog verder de westelijke rondweg willen wij Oosterhout open 
houden voor onze kleinkinderen, dan zitten wij nu aan een belangrijk besluit. 
En ik vraag u dus te overwegen om dit amendement te steunen. Het is ook 
door de wethouder gezegd als zo raadsbreed mogelijk dat geeft de kansen 
om een MER onderzoek te laten meenemen. Hetzelfde geldt voor de DOA 
variant. De DOA variant houden wij dus boven tafel vanwege het feit dat 
wanneer wij daarmee Dongen ondersteunen het bij de provincie en bij de 
MER commissie alleen maar beter kan aankomen. Dat wij als twee 
gemeenteraadsbijeenkomsten vinden dat ook deze DOA variant alsnog mee 
in het onderzoek moet worden betrokken. En verder is het dus niet op dit 
moment, zorgen als raad van Dongen en Oosterhout, dat deze varianten 
worden meegenomen in het onderzoek. En ik verzoek u dus ook het DOA 
variant amendement te ondersteunen. Tot zover voorzitter. Pardon voorzitter,  
een opmerking. Om principiële redenen zal de heer Huijben wel tegen het 
amendement van de VVD stemmen.” 
 
De voorzitter: “Mijnheer Van der Zanden.” 
 
De heer Van der Zanden: Mevrouw de voorzitter, ik zal mij beperken tot de 
twee amendementen want ik denk dat ik anders in herhaling ga vallen. Het 
amendement van het CDA daar hebben wij al in eerste termijn van gezegd, 
dat wij het een goede zaak vinden dat dit amendement ook onderzocht wordt. 
De meningen zijn daarover gewisseld. Wij hebben het ook gezegd dat 
amendement zullen wij steunen. Wat amendement I van de VVD betreft, daar 
hebben wij verder weinig behoefte aan. Daar wordt op een gegeven moment 
ook gesproken over oostelijke rondwegen en al dat soort zaken en wij vinden 
het op zich ook vreemd dat de VVD als milieupartij pur sang dit voorstel 
indient." 
 
Interruptie door de heer Wijers: " Avant la lettre." 
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De heer Van der Zanden: "Avant la lettre, bedoel ik. Dat zij het voorstel 
indient, zeker omdat wij begrepen hebben dat, mijnheer Rutte heeft dat 
gezegd, dat de VVD de nieuwe milieupartij wordt bij de komende landelijke 
verkiezingen. Maar even serieus, dan gaan wij in feite aan rondwegen 
beginnen. En dat is het standpunt van GroenLinks/D66 heel duidelijk over. 
Daar hebben wij geen behoefte aan.” 
 
De voorzitter: “Dank u wel. Mevrouw Groffen.” 
 
Mevrouw Groffen: “Even twee reacties op wat hier nu net allemaal gezegd is. 
Een, mijnheer Peters herhaalt rechtstreeks nog aan mij gericht, dat de 
problemen kolossaal zijn zonder aan te geven waar hij dat dan weer op 
baseert. Dat had ik hem al eens gevraagd, maar goed het zij zo, u zult het niet 
weten op dit moment. Twee, ik heb begrepen dat de studies die tot nu toe zijn 
uitgevoerd op zoek zijn gegaan naar een weg die verkeerstechnisch de beste 
oplossing biedt. Nu staan wij voor een onderzoek wat gaat uitzoeken wat van 
die alternatieven de minst milieubelastende is. En nu blijkbaar zijn er hier een 
aantal raadsleden die een derde criteria willen invoeren en dat is 
maatschappelijke druk. Ik ben even de draad kwijt.” 
 
De voorzitter: “Mijnheer Peters.” 
 
De heer Peters: “Voorzitter, ik wil toch nog eventjes reageren op de 
uitnodiging van mevrouw Groffen, van hoe kom je daar nu aan. Als ik u nu 
vertel dat er vorige week en een maand geleden in de Volkskrant een studie 
heeft gestaan over de groei  van de automobiliteit voor de komende 15 jaar. 
En  u kunt daaruit op maken dat dit zich rond  de 30% beweegt, bent u dan 
overtuigd?” 
 
Mevrouw Groffen: “Ik heb dat artikel niet gelezen, maar ik zou mij kunnen 
voorstellen dat u het nu over landelijke cijfers heeft. En wij hebben het hier 
natuurlijk over het gebied Oosterhout. Ik heb het in mijn bijdrage al gezegd, er 
is een gebiedscan Dongen - Oosterhout van november 2006. Dat is nog niet 
zolang geleden en daar staat letterlijk in en dat is met twee verschillende 
modellen doorgerekend dat er tot 2020 voldoende capaciteit is met de huidige 
verbindingen.” 
 
De heer Peters: "Het gaat om landelijke cijfers, maar neemt u van mij aan dat 
Oosterhout relatief zwaarder scoort dan de rest van het land. Neem alleen al 
de economische groei in Brabant ten opzichte van de rest van Nederland.”  
 
Mevrouw Groffen: “En dat komt omdat dat past in het plan van de provincie en 
van Den Haag om de Randstad richting onze contreien door te trekken. En 
van daar ook dat de provincie zoals de wethouder straks al aangaf met het 
idee is gekomen dat er iets aan die weg moet gebeuren. Dat past allemaal in 
die plannen.” 
 
De voorzitter: "Mijnheer Oomen.” 
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De heer Oomen: “Voorzitter, wij kijken naar de toekomst en wij steunen het 
pleidooi van zowel de VVD als het CDA. Wij zullen allebei de amendementen 
steunen.” 
 
De voorzitter: “Goed zo. Mijnheer Noltee nog?” 
 
De heer Noltee: Voorzitter, wij hebben geen moment twijfels gehad aan alle 
onderzoeken die gedaan zijn, ook al hadden wij van het begin af aan voor ons 
zelf een bepaalde richting op het oog. Maar ik bedoel, ik heb het al meer 
gezegd wij zijn geen verkeersdeskundigen, dus je zal deskundigen aan het 
woord moeten laten. Wij hebben verder helemaal geen enkele twijfel over dat 
de commissie van de MER niet onafhankelijk genoeg is en niet deskundig 
genoeg is en daarom steunen wij het voorstel en zullen wij tegen alle twee de 
amendementen stemmen.” 
 
De voorzitter: “Dank u wel. Mijnheer Van Ginneken.” 
 
De heer Van Ginneken: “Bedankt voorzitter. Wij van GBV zijn van mening dat 
zowel de DOA als de logische variant in principe goede varianten zouden zijn. 
Ware het dat ze langs de Vijf Eiken een goede ontsluiting naar de A27 zouden 
hebben, maar een aansluiting bij de Burg. Materlaan gaat ons veel te ver, 
want dat is de grondslag voor een westelijke rondweg. Voor een rondweg 
door de Vrachelse heide richting Den Hout. En daar zijn wij op tegen, dus wij 
kunnen geen van twee de amendementen steunen.” 
 
De voorzitter: “Goed. Dames en heren, ik sluit nu de beraadslagingen, wij 
gaan over tot besluitvorming. Ik stel eerst de amendementen aan de orde. U 
heeft eigenlijk allemaal al in uw bijdrage een stemverklaring gegeven." 
 
Wethouder de Boer: “Ik heb geen bijdrage gegeven.” 
 
De voorzitter: "Ik heb aan de wethouder gevraagd of hij behoefte had om 
hierop te reageren. En het antwoord was negatief. Maar dat mag je ook zelf 
zeggen.” 
 
Wethouder de Boer: “Ik heb kennis genomen van de stemverklaring van de 
verschillende fracties voorzitter, dank u wel.” 
 
De voorzitter: “Dus wij gaan nu toch besluitvormen. Ik stel als eerste aan de 
orde amendement I, want dat is het meest verstrekkend. Amendement I van 
de VVD, ik wil daar direct over stemmen. Wie steunt het amendement van de 
VVD. de griffier telt en wij zijn met 29. Mijnheer Huijben CDA niet, GBV niet, 
Groen Brabant niet, GroenLinks/D66 en SP niet. Amendement II van het CDA, 
de DOA variant, wie steunt dit amendement? Dat is 13 voor en dat is niet 
voldoende. Het amendement is verworpen. Wij gaan over tot besluitvorming 
over het voorstel. Iemand daarover nog stemverklaring, niet? Mijnheer Van 
der Zanden.” 
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De heer Van der Zanden: “Voorzitter gezien het feit dat amendement II van 
het CDA niet is aangenomen, zullen wij tegen dit voorstel stemmen.” 
 
De voorzitter: “Mijnheer Huijben.” 
 
De heer Huijben: “Om dezelfde reden stem ik ook tegen het voorstel.” 
 
De voorzitter: “U persoonlijk?” 
 
De heer Huijben: “Ja” 
 
De voorzitter: "Dan heb ik dus drie tegenstemmers. Ik neem aan dat de rest 
voor is. En dan is het voorstel aangenomen.” 
 

Amendement (I) van de VVD is aangenomen met de stemmen tegen van: 
één stem CDA (1), GBV (1), Groen Brabant (2), GroenLinks/D66 (2), twee 
stemmen van de Partij Van De Arbeid (2) en de SP (2). 
Amendement (II) van het CDA is verworpen met de stemmen voor van: 
CDA (4), GroenLinks/D66 (2), twee stemmen van de Partij Van De Arbeid 
(2), Onafhankelijke Fractie (1) en VVD (4). 
Raadsnota 0007047 is aangenomen met algemene stemmen. 

 
 
8. Raadsnota 0007048 

Bouwplan voor bouwen woning aan Vrachelsestraat 
 

Raadsnota 0007048 is zonder discussie en zonder hoofdelijke stemming 
aangenomen. 

 
 
 
De voorzitter: "Het is 11.10 uur. Ik denk dat wij nog een agenda hebben van 
minstens een uur met nog twee toevoegingen aan het eind van de agenda. 
Mevrouw Bode." 
 
Mevrouw Bode: "Aangezien dat we hebben afgesproken hierover niet meer in 
discussie te gaan, zou ik de raad willen oproepen om de bijdragen in ieder 
geval kort te houden, dan kunnen we het misschien toch afmaken." 
 
De heer Van der Zanden: "Voorzitter, wij hebben het al een keer eerder 
gehad, dat was volgens mij in februari. Toen is er duidelijk gezegd, dat als we 
om 11.00 uur niet klaar zijn, dan moeten we stoppen en de volgende keer 
verder gaan, want dan wordt het toch weer laat en dat komt de besluitvorming 
niet ten goede. Er staan nu ook een aantal punten op de agenda, waar zich 
mensen voor hebben opgegeven die daar gewoon serieus een bijdrage op 
willen geven."  
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De voorzitter: "Ik stel voor nu de vergadering te beëindigen en morgenavond 
om 19.30 uur daarvoor terug te komen. Laten we dan wel met elkaar 
afspreken, dat een avondvullend programma niet taakstellend is. Het mag ook 
best om 20.30 uur afgelopen zijn." 
 
 

SCHORSING  
 
 
 
 
Aldus vastgesteld in de vergadering van 
  
 
 
 
 Voorzitter 
 
 
 
 

 Raadsgriffier 
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AMENDEMENT (I) Raadsnota 0007047  
van  VVD 

 
 
Ondergetekende, J.W.M. Peters, raadslid van de gemeente Oosterhout voor 
de fractie van de VVD, dient met verwijzing naar artikel 36 van het Reglement 
van Orde voor de gemeenteraad het volgende amendement in: 
 
De Raad van de gemeente Oosterhout, in vergadering bijeen op 26 juni 2007 
en gehoord hebbende de beraadslagingen met betrekking tot raadsnota 
0007047 Vaststelling richtlijnen MER wegverbinding Dongen - Oosterhout 
(N629); 
 
 
Overwegende, dat: 
 

 de BORDT studie destijds is gestart met het oogmerk om onder 
meer de knelpunten op de wegverbinding Dongen - Oosterhout 
terug te dringen; 

 het daarmee ingezette proces intussen zover is dat nu een voorstel 
voorligt om de richtlijnen voor de milieueffectrapportage (mer), 
gedateerd 10 april 2007, vast te stellen; 

 dit voorstel zich uitstrekt tot varianten die voor de gesignaleerde 
knelpunten onvoldoende soelaas bieden en die bovendien 
Oosterhout onevenredig veel nadeel toebrengen;  

 er intussen wel degelijk een alternatief bestaat dat leidt tot: 
* een veel gelijkmatiger verkeersbeeld in het zoekgebied van de 

MER studie; 
* een aanzienlijke vermindering van het verkeersaanbod op de 

Heistraat, zonder dat dit ten koste gaat van Oosteind; 
* een aanmerkelijke ontlasting van de bebouwde kom van 

Dongen; 
* een wezenlijke verbetering van de doorstroming richting 

Ekelstraat; 
* een verbeterde ontsluiting voor het uitgebreide industrieterrein 

Everdenberg en de eventueel in de toekomst in dit gebied te 
realiseren woningbouw; 

* een verminderde kwetsbaarheid van de Ekelstraat doordat 
aan de zuidzijde van de A27 een gelijkwaardig alternatief 
beschikbaar komt; 

* een reëel uitzicht op het realiseren van een Oostelijke 
Rondweg, welke zo niet reeds thans, dan toch in ieder geval 
in de nabije toekomst noodzakelijk is voor een optimale 
ontsluiting van de industrieterreinen Everdenberg en Vijf 
Eiken. Dit geldt des te meer waar -zoals onherroepelijk staat 
te gebeuren- de huidige aansluitingen op de A-27 bij 
Everdenberg en Vijf Eiken komen te vervallen.  
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Besluit: 
 

Het besluit van bovengenoemd voorstel als volgt te wijzigen: 
- De raad van de gemeente Oosterhout, gelezen het voorstel van het 

college van 25 mei 2007, besluit de richtlijnen voor het 
milieueffectrapport N629 Dongen - Oosterhout, conform het advies 
van de commissie voor de milieueffectrapportage, gedateerd 10 
april 2007, vast te stellen onder uitbreiding van de te onderzoeken 
varianten met de ‘logische variant’ die in grote lijnen neerkomt op 
een tracé dat de Steenstraat in Dongen zo oostelijk mogelijk 
aansluit op de zuidoever van het kanaal, vandaar langs de 
zuidoever in westelijke richting tot aan de oostgrens van de 
beoogde uitbreiding van Everdenberg loopt en zich daarna splitst in 
noordelijke richting over of onder het kanaal, langs Everdenberg 
richting Ekelstraat en in zuidwestelijke richting in eerste instantie 
naar de Vijfeikenweg en wel zodanig dat in tweede instantie op een 
wat langere termijn ter hoogte van de Materlaan een vloeiende 
aansluiting met de A27 kan worden gerealiseerd.  

 
 
En gaat over tot de orde van de dag. 
 
 
w.g. 
J.W.M. Peters 
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AMENDEMENT (II) Raadsnota 0007047  
van  CDA 

 
 
Ondergetekende J. Huijben, raadslid van de gemeente Oosterhout voor de 
fractie van het CDA, dient met verwijzing naar artikel 36 van het Reglement 
van Orde voor de gemeenteraad van Oosterhout het volgende amendement 
in: 
 
De raad van de gemeente Oosterhout, in vergadering bijeen op 26 juni 2007 
en gehoord hebbende de beraadslagingen met betrekking tot raadsnota 
0007047 Vaststelling richtlijnen MER wegverbinding Dongen - Oosterhout ( 
N269); 
 
Overwegende, dat: 

 in de reactienota zienswijzen op pagina zes staat dat in het MER 
op hoofdlijnen zal worden ingegaan op de (milieu) gevolgen van het 
DOA alternatief; 

 ten onrechte in de eerder verrichte Effectenstudie Provincialeweg 
Dongen - 

 Oosterhout het daarin aangeduide alternatief B4 - zijnde de 
Baanbrekersvariant - gelijkgesteld werd aan het DOA alternatief; 

 de omleidingsalternatieven ook veel overeenkomsten hebben met 
de BORDT studie varianten B1 en B2 en deze wel onderzocht 
worden; 

 daardoor dus in die Effectenstudie geen onderbouwing is 
aangegeven om het DOA alternatief niet verder te onderzoeken;  

 als gevolg daarvan de Startnotitie niet gezien kan worden als een 
goede basis voor het op te stellen MER; 

 het Platform DOA formeel vertegenwoordiger is van alle bij VBO 
aangesloten verenigingen, stichtingen en werkgroepen, van Scoop, 
ZLTO Oosterhout en de wijkraden West I en II en wijkraad Oud 
Dongen, waardoor hun alternatief door de gehele Oosteindse 
gemeenschap en alle in Dongen direct betrokken bevolking wordt 
ondersteund., 

 
Besluit: 

het besluit als volgt te wijzigen: 
- de richtlijnen voor het milieueffectrapport N 629 Dongen - 

Oosterhout vast te stellen met dien verstande dat naast het advies 
van de commissie voor de milieueffectrapportage, gedateerd 10 
april 2007, ook het DOA alternatief alsnog in het onderzoek wordt 
betrokken. 

 
En gaat over tot de orde van de dag. 
 
w.g. 
J. Huijben 
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