
Besluitenlijst van de openbare raadsvergadering van de gemeente Zwartewaterland op  

13 januari 2022, 19.30 uur in het gemeentehuis te Hasselt (live te volgen via 
https://zwartewaterland.nl/raadsvergadering-livestream). 
 
Aldus vastgesteld in de raadsvergadering van de raad van de gemeente Zwartewaterland van 
27 januari 2022 
 

De griffier, de voorzitter, 
 
 
H.W. Schotanus-Schutte E.J. Bilder 
 

 
Aanwezige leden van de raad: 
T.  Spoelstra (CU, fractievoorzitter), W.E.C. Veldman-Boonen (CU), J. de Velde (CU), K. van 
Olst (CU), C.J.M. Ooms (CU), K. Huisbrink (SGP, fractievoorzitter), W.Th Bisschop (SGP), A. 
Beens (SGP), K. Kolk (SGP), R.D. van Zandwijk (CDA, fractievoorzitter), M.J.C.  Bosma-van 
Wieren (CDA), M. Riezebosch (CDA), A.I. Dijkstra (PvdA, fractievoorzitter), K.J. Eenkhoorn 
(PvdA), L.K. Felix (BGZ, fractievoorzitter), H. Fijn – Bulten (BGZ), B. Tamminga (BGZ) en R. 
Withaar (GB, fractievoorzitter). 
 
Afwezige leden van de raad: J.M.B.P. Smits (VVD, fractievoorzitter) 
 
Aanwezig namens het college van B&W: de wethouders G. Knol, M. Slingerland en H. 
Rietman alsmede gemeentesecretaris D.S. Ruddijs 

 
Afwezige(n) namens het college van B&W: geen 

 
1. Opening  

 
2. Vaststellen agenda 

 
De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld. 
 

3. Spreekrecht burgers 
 
Er zijn geen insprekers. 

 
4. Besluitenlijst raadsvergadering 9 december 2021 

 
De besluitenlijst wordt ongewijzigd vastgesteld. 

 
5. Mededelingen collegeleden 

 
Er zijn geen mededelingen.  

 
6. Vragenhalfuur raadsleden 

 



De heer Huisbrink heeft namens de gehele raad vragen gesteld over de effecten van de 
huidige lockdown.  
 
De heer Felix heeft namens de fractie van BGZ vragen gesteld over de drempels aan de 
Burgemeester Malcorpslaan.  
 

7. Raadsvoorstel lokaal eigendom bij het opwekken van hernieuwbare energie via 
grootschalige wind- en zonprojecten op land en/of water  
 
Besluit: het voorstel wordt unaniem aangenomen. 
 
Besluit: conform besluit. de brief wordt voor kennisgeving aangenomen. 

 
8. Raadsvoorstel Visie document transitievisie warmte 

 
De fracties van BGZ, SGP, CDA en Gemeentebelangen dienen een amendement in over 
Huurders Transitievisie Warmte. 
 
Amendement Huurders Transitievisie Warmte 

 
De raad van de gemeente Zwartewaterland, in vergadering bijeen op donderdag 13 januari 
2022, 

 
Gelezen het raadsvoorstel ‘Visiedocument transitievisie warmte’, 

 
Constaterende dat: 

 in de Transitievisie Warmte zoals die nu voorligt wordt op uitvoerige wijze gepresenteerd 
hoe de warmtetransitie wordt aangevlogen v.w.b. woningeigenaren en industrie; 

 bij woningcorporaties wordt slechts gesteld dat de gemeente de rol van de afwachtende 
regisseur aanneemt en er enkel gewezen wordt op de rol van de woningcorporatie; 

 1.696 woningen in de gemeente Zwartewaterland zijn corporatiewoningen dit is bijna 
20% van alle woningen in onze gemeente (bron: jaarverslag 2020 van Wetland Wonen 
en www.allecijfers.nl).  

 in andere gemeenten zijn er diverse ideeën om corporatiewoningen actief te betrekken 
in de warmtetransitie (bijvoorbeeld de gemeente Zevenaar1).  
 

Overwegende dat: 

 de gemeente zelf niet de controle heeft over de huurwoningen, maar er zijn wel degelijk 
kansen om, in samenspraak met corporaties, tot een sterke visie te komen hoe deze 
woningen kunnen worden meegenomen in de warmtetransitie; 

 een opgave bij corporatiewoningen waarschijnlijk een grote CO2-winst kan opleveren 
(gelet op het aandeel van bijna 20%); 

 met een aandeel van bijna 20% huurwoningen zou het een gemiste kans zijn als deze 
mogelijkheden niet worden onderzocht en benut; 

 de gemeente daarin een inspirerende en faciliterende rol kan spelen; 

 factoren als energiearmoede en wooncomfort moeten ook worden meegewogen; 

                                                
1 De gemeente Zevenaar heeft als voorlopende gemeente,  in 2019 haar warmtetransitievisie vastgesteld 
waarin ook expliciet de woningcorporaties zijn benoemd en waarmee intensief is samengewerkt. 

http://www.allecijfers.nl/


 het betrekken van huurders bij het beleid van de gemeente essentieel is. Het gaat niet 
alleen om woningeigenaren en verhuurders, maar ook nadrukkelijk om de huurders. 

 
Besluit: 
Bullit 1 van de  besluittekst (de transitievisie warmte vast te stellen) volledig te vervangen 
door: 

 
De Transitievisie Warmte vast te stellen, met dien verstande dat het College een notitie 
opstelt inzake een visie hoe huurwoningen ook gaan voldoen aan de doelstellingen zoals 
gesteld in de Transitievisie Warmte, waarbij isoleren als ‘geen-spijt-maatregel’ hoge prioriteit 
krijgt.  
En deze notitie ter besluitvorming voorlegt aan de Raad op een zodanig tijdstip dat deze 
betrokken kan worden bij de besprekingen rond de te maken prestatieafspraken met 
corporaties en huurdersorganisaties.  

 
De gemeenteraadsfracties van: 
BGZ, mevrouw H. Fijn-Bulten 
SGP, de heer A. Beens 
CDA, de heer M. Riezebosch 
Gemeentebelangen, R. Withaar 

 
Besluit: Het amendement wordt met algemene stemmen aangenomen. 
 
Besluit: het geamendeerde voorstel wordt unaniem aangenomen. 
 
Besluit: conform besluit. 

 
9. Vijf raadsvoorstellen rondom de inwerkingtreding van de omgevingswet  

 
Over de vijf raadsvoorstellen wordt als volgt besloten: 
 
Raadsvoorstel Besluitvorming rondom inwerkingtreding Omgevingswet: adviesrecht 
gemeenteraad 
 
Besluit: het voorstel wordt unaniem aangenomen. 
 
Besluit: conform besluit. 
 
Raadsvoorstel rondom inwerkingtreding Omgevingswet: instellingsbesluit Gemeentelijke 
Adviescommissie Omgevingskwaliteit  
 
Besluit: het voorstel wordt unaniem aangenomen. 
 
Besluit: conform besluit. 
 
Raadsvoorstel Besluitvorming rondom inwerkingtreding Omgevingswet: Benoemingsbesluit 
Gemeentelijke Adviescommissie Omgevingskwaliteit 
 
Besluit: het voorstel wordt unaniem aangenomen. 
 
Besluit: conform besluit. 



Raadsvoorstel Besluitvorming rondom inwerkingtreding Omgevingswet: Delegatiebesluit 
 
Besluit: het voorstel wordt unaniem aangenomen. 
 
Besluit: conform besluit. 
 
Raadsvoorstel Verordening nadeelcompensatie gemeente Zwartewaterland 2022 
 
Besluit: het voorstel wordt unaniem aangenomen. 
 
Besluit: conform besluit. 

 
10. Lijst ingekomen stukken 

 
Besluit: de raad besluit de lijst met ingekomen stukken conform voorstel vast te stellen, met 
uitzondering van ingekomen stukken nummer 2 en 7. Deze worden geagendeerd voor de 
volgende raadsvergadering.  
 

11. Geïntegreerde Lange Termijn Agenda / Toezeggingenlijst 
 
De geïntegreerde LTA / toezeggingenlijst wordt geactualiseerd. 

 
12. Sluiting 

 
De voorzitter sluit de vergadering om 21:40 uur met het ambtsgebed. 

 


