
Besluitenlijst van de openbare raadsvergadering van de gemeente Zwartewaterland op  

3 maart 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  
7 april 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), 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), J.M.B.P. Smits 
(VVD, fractievoorzitter), L.K. Felix (BGZ, fractievoorzitter), H. Fijn – Bulten (BGZ), B. Tamminga 
(BGZ) en R. Withaar (GB, fractievoorzitter). 
 
Afwezige leden van de raad: K. Kolk (SGP) 
 
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 

 
Er zijn twee moties vreemd aan de orde van de dag ingediend. Eén over de Driehoek / 
Hasselt Overwaters en één over de speeltuin aan de Willem Egbertsstraat. Deze worden 
geagendeerd als agendapunt 13 en 14.  
De agenda wordt verder ongewijzigd vastgesteld. 
 

3. Spreekrecht burgers 
 
De heren J.J. Gobius du Sart, M. te Velde, J. Fuite en H.J. Agterhuis spreken in over de 
vergunning t.b.v. Premixenfabriek Gildenweg 1 te Hasselt.  
De heer M. Burgmeijer spreekt in over de Driehoek / Hasselt Overwaters en biedt een petitie 
aan. 

 
4. Besluitenlijst raadsvergadering 10 februari 2022 

 
De besluitenlijst wordt ongewijzigd vastgesteld. 

 



5. Mededelingen collegeleden 
 
Er zijn geen mededelingen.  

 
6. Vragenhalfuur raadsleden 

 
Mevrouw A.I. Dijkstra (PvdA) stelt mede namens de fractie van de CU (de heer Spoelstra) en 
de fractie van de SGP (de heer Huisbrink) vragen over de Driehoek-Overwaters. 
Mevrouw H. Fijn – Bulten stelt namens de fractie van BGZ vragen over Zoekgebieden Zon- 
en Windenergie.  
 

7. Brieven van het college van 27 januari 2022 en 14 februari 2022 over de aangevraagde 
vergunning Gildenweg 1 – Hasselt en een nadere toelichting daarop   
 
Besluit: de brieven worden voor kennisgeving aangenomen. 

 
8. Raadsvoorstel vaststellen partiele herziening Sasweg 1a/Buitenhaven 2 te 

Genemuiden 
 
Besluit: het voorstel wordt unaniem aangenomen. 
 
Besluit: conform besluit. 

 
9. Raadsvoorstel Beleidsplan aanpak armoede en schulden 2022-2026 Samen tegen 

armoede in Zwartewaterland 
 
De fractie van de PvdA dient een motie in over menstruatiearmoede 

 
De gemeenteraad van Zwartewaterland, in vergadering bijeen op 3 maart 2022 
 
Overwegende dat: 

• het Schotse parlement als eerste een wet heeft aangenomen die het mogelijk maakt dat 

maandverband en tampons gratis te verkrijgen zijn; 

• het Nederlandse kabinet van mening is dat dit een taak is van de gemeenten; 

• een tekort aan menstruatieproducten kan leiden tot verminderde hygiëne; maar ook tot 

infecties, als deze producten niet op tijd worden vervangen. 
 

Constaterende dat: 
• menstruatie armoede een bloedserieus probleem is, 1 op de 10 vrouwen in Nederland heeft 

hier mee te maken; 

• Dit probleem dus ook in de gemeente Zwartewaterland speelt; 

• menstruatie armoede resulteert in afnemende participatie van meisjes en vrouwen aan het 
maatschappelijk leven; 

• wij vinden dat iedereen in de gemeente Zwartewaterland altijd en overal moet kunnen 
participeren; 

 
  Verzoekt het college: 



• menstruatiearmoede en het mogelijk beschikbaar maken van menstruatieproducten op te 
nemen in het armoedebeleid van de gemeente Zwartewaterland; 

• te onderzoeken hoe dit het best in de praktijk kan worden vormgegeven; 

• te bezien welke rol basis-/middelbare scholen en maatschappelijke instellingen of 
organisaties bij voorlichting en verstrekking kunnen spelen; 

• voorlichting over deze nieuwe mogelijkheid breed te verspreiden, en vertrouwenspersonen 
bij werkgevers daarbij nadrukkelijk betrekken. 

 

En gaat over tot de orde van de dag.  
 

Fractie PvdA Zwartewaterland, A.I. Dijkstra   
 

Besluit: het voorstel wordt unaniem aangenomen. 
 
Besluit: conform besluit. 

 
Besluit: De motie wordt met algemene stemmen aangenomen.  
 
Besluit: conform besluit. 

 
10. Raadsvoorstel Gedragscode integriteit 

 
Besluit: het voorstel wordt voor behandeling doorgeschoven naar een volgende 
raadsvergadering. 

 
11. Raadsvoorstel Protocol geheimhouding 

 
Besluit: het voorstel wordt voor behandeling doorgeschoven naar een volgende 
raadsvergadering.  

 
12. Brief college van 11 januari 2022 over Onderzoek haalbaarheid woningbouw op  

 locatie Interfloor te Zwartsluis  
 

Besluit: de brief wordt voor kennisgeving aangenomen. 
 
13. Motie vreemd aan de orde van de dag, De Driehoek Hasselt Overwaters 

 
De fracties van BGZ, CDA en VVD dienen een motie vreemd aan de orde van de dag in 
omtrent het bouwen van woningen in Hasselt Overwaters, ter plaatse bekend als ‘De 
Driehoek’  
 
Motie vreemd aan de orde van de dag omtrent het bouwen van woningen in Hasselt 
Overwaters, ter plaatse bekend als ‘De Driehoek’  
 
De raad van de gemeente Zwartewaterland bijeen op donderdag 3 maart 2022  
 
Constaterende dat:  
• De gemeente het bestemmingsplan voor ‘De Driehoek’, net buiten Hasselt, ter inzage heeft 
gelegd;  



• Op die locatie, Hasselt Overwaters genoemd, moeten 17 woningen komen, waarvan twee 
als vervanging van bestaande woningen;  
• Er de uitspraak is gedaan dat met de woningbouwontwikkeling de gemeente voorziet in een 
vraag naar luxere woningen.  

 
Overwegende dat:  
• Niet bekend is welk onderzoek ten grondslag ligt aan de vraag naar luxere woningen;  
• De plannen tot grote onrust hebben geleid en leiden bij omwonenden en 
natuurorganisaties;  
• De gemaakte afspraken verstrekkende financiële gevolgen kunnen hebben voor de 
gemeente en gedaan zijn zonder inspraak van omwonenden;  
• De gemaakte afspraken inzake de woningbouwontwikkeling op deze locatie grote gevolgen 
kunnen hebben voor de leefomgeving, natuur en milieu.  

 
Verzoekt het college:  
• Dat het plan Hasselt Overwaters in heroverweging moet worden genomen en recht moet 
doen aan de belangen van de omwonenden en het beschermen van natuur en milieu;  
• De gesprekken met de projectontwikkelaar te heropenen om te komen tot een 'rood voor 
rood' plan en een goed afgewogen plan dat dit unieke stukje Zwartewaterland recht doet;  
• De vraag naar luxere woningen te onderzoeken en, indien nodig, daarvoor bouwkavels 
beschikbaar te stellen in het bestemmingsplan Om de Weede;  
• De raad actief te informeren over de vorderingen van bovengenoemde ontwikkelingen.  

 
En gaat over tot de orde van de dag.  

 
Fractie BGZ, E. Felix  
Fractie VVD, J.M.B.P. Smits  
Fractie CDA, M. Riezebosch 
 
Besluit: De motie wordt met 7 stemmen vóór van de leden: R.D. van Zandwijk (CDA, 
fractievoorzitter), M.J.C. Bosma-van Wieren (CDA, fractievoorzitter), M. Riezebosch (CDA), 
J.M.B.P. Smits (VVD, fractievoorzitter), L.K. Felix (BGZ, fractievoorzitter), H. Fijn – Bulten 
(BGZ), B. Tamminga (BGZ) en 11 stemmen tegen van de leden: 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), A.I. Dijkstra (PvdA, fractievoorzitter), K.J. Eenkhoorn (PvdA) en R. Withaar (GB, 
fractievoorzitter) verworpen. 
 

14. Motie vreemd aan de orde van de dag, speeltuin Willem Egbertstraat 
 

De fracties van BGZ en VVD dienen een motie vreemd aan de orde van de dag in over 
speeltuin Willem Egbertsstraat  
 
Motie omtrent de speeltuin aan de Willem Egbertsstraat  

 
De raad van de gemeente Zwartewaterland bijeen op donderdag 3 maart 2022  

 
Constaterende dat:  
• Er in de Willem Egbertsstraat en omgeving grote onrust heerst omtrent de plannen om het 
terrein waar nu o.a. een natuurspeeltuin is, in de toekomst de bestemming te wijzigen in 
wonen.  



• In de Willem Egbertsstraat een speeltuinstichting actief is die, dankzij instanties, waaronder 
ook de Provincie Overijssel en Sportservice Overijssel en het bedrijfsleven, zo’n € 60.000 
geïnvesteerd heeft in aanleg en onderhoud.  
• Het een natuurlijke ontmoetingsplek is met maatschappelijke waarde voor jong en oud en 
ook scholen en kinderdagverblijven maken gebruik van dit terrein.  

 
Overwegende dat:  
• De plannen tot mogelijke inbreiding van woningbouw tot grote onrust hebben geleid en 
leiden bij omwonenden.  
• Dit grote gevolgen kan hebben voor de leefomgeving.  
• Openbaar groen wordt om verschillende redenen gewaardeerd. Onderzoek wijst uit dat 
stadsgroen belangrijke ecosysteemdiensten levert. In het onderzoek TEEB-stad wordt 
berekend wat de nuttige effecten van groen en water in de stad ons economisch opleveren, 
en dat kan om een aanzienlijk bedrag gaan. Naast waterregulatie, temperatuurregulatie en 
het bieden van leefruimte voor flora en fauna, zijn nuttige functies van openbaar groen 
bijvoorbeeld het wegvangen van fijn stof en gasvormige luchtverontreiniging en het 
produceren van zuurstof en vastleggen van CO2. Ook wordt gewezen op het belang voor de 
geestelijke en fysieke volksgezondheid. Parken stimuleren beweging en mensen voelen zich 
prettig in een park, wat stress kan verminderen.  

 
Verzoekt het college:  
• Het plan van de bestemmingswijziging nu of in de toekomst in heroverweging te nemen 
omdat een bestemmingswijziging recht moet doen aan de belangen van de omwonenden.  
• De bestemming volledig te wijzigen in openbaar groen (nu nog deels maatschappelijk).  

 
En gaat over tot de orde van de dag.  
Fractie BGZ, H. Fijn-Bulten  
Fractie VVD, J.M.B.P. Smits 
 
De heer C.J.M. Ooms legt namens de CU, SGP, CDA, PvdA en GB een stemverklaring af.  
 
Besluit: De motie wordt met 4 stemmen vóór van de leden: J.M.B.P. Smits (VVD, 
fractievoorzitter), L.K. Felix (BGZ, fractievoorzitter), H. Fijn – Bulten (BGZ) en B. Tamminga 
(BGZ) en 14 stemmen tegen van de leden: 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), 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) en R. Withaar (GB, 
fractievoorzitter) verworpen.  
 

15. Lijst ingekomen stukken 
 
Besluit: de raad besluit de lijst met ingekomen stukken conform voorstel vast te stellen. 
 

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

 
17. Sluiting 

 
De voorzitter sluit de vergadering om 23:10 uur met het ambtsgebed. 



 
 


