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NOTULEN 

van de openbare vergadering van de raad der gemeente Oosterhout, gehouden op 

woensdag 18 december  2013, om 19.30 uur, ten stadhuize van Oosterhout. 

 

mr. drs. S.W.Th. Huisman, Burgemeester, voorzitter 

J.M.  Frankevijle,  griffier. 

 

De raadsleden:  mevrouw G. van Alphen-van den Dungen (VVD), C.M. Beins (VVD), 

P.J. Bogerd (GBV),  mevrouw  A.E. van Bruchem-Bleijlevens (GroenLinks), mevrouw 

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

(CDA), A. Hajjami (Oosterhout Anders),  A.C.G. Hessels (PvdA), W.P.J.M. 

Hoosemans (GB), A.P.M. Jespers (GB),  P.M.H. de Jong (CDA),  A.A. Kastelijns 

(GB),  J. Ketting Olivier (VVD),  P.T. de Laat (GB),  D.F.J. Melsen (VVD),  W.J.B.M. 

Muskens (GBV),  mevrouw G. Nanda-Mangon (D66), C.J. Noltee (GrBr), G.A.H.M. 

Oomen (OF), A. van Opzeeland (PvdA), J.J.G.M. de Ridder (VVD),  mevrouw T.P.M. 

Roovers-Huijben (CDA), B.G.M. Schoenmakers (GrBr),  B. Schuur (CDA),  A.P.M. 

Strack van Schijndel (GBV), M.F. Velds (D66),  M.P. Vissers (SP), W.J.W.A. van der 

Zanden (GroenLinks). 

 

Tevens zijn aanwezig als wethouder: mevrouw C.P.W. Bode-Zopfi (Partij Van De 

Arbeid), mevrouw M. Janse-Witte (GB), J.W.M. Peters (VVD), mr. M.P.C. Willemsen 

(CDA) en mr. P.J. de Ridder, gemeentesecretaris.  

 

Afwezig met kennisgeving: 

mevrouw M. Cömertpay (Oosterhout Anders), A. Hajjami (Oosterhout Anders). 

 
Aldus vastgesteld in de vergadering van 
 
 
       Voorzitter 
 
 
 
 
       Raadsgriffier 
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AGENDA 
 
 
DEEL A: VASTSTELLING AGENDA EN VERSLAGEN 
 

1. Raadsnota BI. 0130067 
       Definitieve raadsagenda; 

2. Raadsnota BI. 0130068 
Notulen van de raadsvergadering van 22 en 23 oktober 2013; 

3. Raadsnota BI. 0130069 
Notulen van de raadsvergadering van 12 november 2013; 

 
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 BI. 0130070 
Kredietvotering aankoop modernisering busstation Leijsenhoek; 

2.  Raadsnota BI. 0130071 
Wijzigingsverordening  

3.  Raadsnota BI. 0130072 
2e Concernrapportage 2013; 

4. Raadsnota BI. 0130073 
Businesscase 60+; 

5. Raadsnota BI. 0130074 
Vaststelling belastingverordeningen gemeente Oosterhout 2014; 

6. Raadsnota BI.. 0131008 
Aanpassing velvergunningbeleid; 

 
 Interpellatiedebat Groen Brabant  
 
 Motie ecopassage 
 
 
 
 
N.B.  
Alle ingediende amendementen en moties zijn als bijlagen opgenomen bij het 
verslag. 
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De voorzitter: “Dames en heren, als u allemaal wilt gaan zitten. De vergadering is 
heropend. Ik heb even een huishoudelijke mededeling. Er is een sleutelbos 
gevonden met een sleutel van de achterdeur en een sleutel van een brievenbusje. 
Deze moet van een van u zijn. Hij kan in de pauze tegen een vergoeding opgehaald 
worden. Dames en heren, hartelijk welkom allemaal, ook de aanwezigen op de 
publieke tribune en natuurlijk de luisteraars van de ORTS. Gisteren heeft de raad in 
eerste instantie gesproken over de vaststelling belastingverordeningen gemeente 
Oosterhout 2014. Het college gaat nu antwoorden in de vorm van de persoon van 
wethouder Peters. Ga uw gang.” 
 
 

5. Raadsnota BI. 0130074 
  Vaststelling belastingverordeningen gemeente Oosterhout 2014; 
 
Wethouder Peters: “Dank u wel, voorzitter. Ik begin dan met de verordening 
afvalstoffen. De VVD heeft opgeroepen, samen met anderen, een onderzoek in te 
stellen naar het serviceniveau, de VVD samen met Gemeentebelangen. Daarin is 
aangegeven het resultaat om in maart het resultaat daarvan op te leveren en wel 
aandacht te besteden van hoe er in Oosterhout wordt gedacht over dat 
serviceniveau. Dat wordt wat krap. Dus daar hebben wij echt wat meer tijd voor 
nodig. Bovendien staat er voor januari een debat gepland over de evaluatie. Ik neem 
aan dat daar ook nog wel wat dingen naar voren komen die hierin meegenomen 
moeten worden. Wij gaan dat uiteraard doen, maar maart is kort dag. Als dat voor de 
zomer kan zijn dan zou dat prima zijn. Misschien en dan neem ik de vraag over de 
rioolheffing ook meteen mee. Ik denk dat wij vast kunnen stellen dat het goed zal zijn 
dat we nog eens naar die rioolheffing gaan kijken. Ik denk dat dit een understatement 
is om dat zo te zeggen. Dat wij dat ook gaan bekijken. Misschien dat het goed is om 
dat in samenhang met elkaar te doen omdat dat natuurlijk alles met lokale lasten te 
maken heeft. Dus als u het goed vindt dat ik samen met de griffie even kijk wat de 
planning en de Agendacommissie kan daar dan ook nog even naar kijken, wat de 
beste vorm en de beste timing kan zijn, maar in elk geval voor de zomer. Wij kunnen 
daar dan mee aan de slag. Er is een motie ingediend door het duo Bisschop 
Muskens. Waarin is opgeroepen om toch eens te kijken of de WAVA/!Go niet wat 
meer ruimte kan krijgen voor het opruimen. Ik denk dat alleen al vanwege het 
gegeven dat met het aanvaarden van die motie, iemand een motie heeft ingediend 
voordat hij zijn maidenspeech heeft gehouden en die motie ook nog eens een keer is 
aanvaard, dat wij dat historische feit moeten verzilveren vanavond. Dus ik wilde 
voorstellen dat wij dat zo gaan doen. De Onafhankelijke Fractie en dan ben ik weer 
terug bij de afvalstoffen, die heeft aangegeven dat alle vragen terugkomen. Dat klonk 
dreigend, maar ik denk dat het meer informatief is van, hou er rekening mee dat die 
vragen straks weer terugkomen. Daar houden wij rekening mee. Dan kom ik bij de 
OZB, de onroerend zaakbelasting. Het CDA heeft gevraagd of er een garantie is dat 
het op 11 miljoen euro wordt vastgesteld. Ja, u heeft gezien dat de OZB zodanig 
wordt gehanteerd dat de inflatie, die gesteld is op 2 procent, wordt opgeteld bij het 
bedrag van 2013. Dat betekent dat het op een totaalbedrag van ongeveer 11 miljoen 
euro uitkomt. Dat systeem van die OZB is toch een beetje bijzonder omdat het 
uitgangspunt eigenlijk is dat wat het op moet brengen. Dus dat is die 11 miljoen euro 
ruw weg. Dat je toch vertaalt naar de WOZ waarden van het totale onroerend goed in 
Oosterhout. Dat het op zichzelf niet zo veel uitmaakt of de waarde van het onroerend 
goed daalt of stijgt. Want die tarieven die ademen zodanig mee dat je in verhouding 
toch je bijdrage aan de OZB blijft betalen. Ik hoop dat deze toelichting wat meer 
duidelijkheid geeft over hoe dat functioneert in de praktijk. Dat kan dus best 
betekenen dat in een individueel voorbeeld, iemand veel meer gaat betalen voor zijn 
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OZB, maar dan zal er ongetwijfeld ook iemand zijn die veel minder gaat betalen. Je 
ziet op de markt dat er weer wat minder interesse is voor appartementen omdat het 
haalbaar blijkt voor mensen om een huis met een tuin te kopen. Dat zal er 
ongetwijfeld toe leiden dat de prijs van de een omlaag en de prijs van de ander 
omhoog gaat. Dat betekent ook dat er verschillen ontstaan in wat er individueel aan 
OZB wordt betaald, maar onderaan de streep is dit het bedrag plus 2 procent. Dan 
kom ik op de rioolheffing. Daar heb ik net al iets over gezegd, dat de oproep dat we 
daar nog eens eventjes goed naar moeten kijken, dat wij die ons ter harte moeten 
nemen. Groen Brabant heeft aangegeven, goh wat raar, nu heb ik aangegeven dat 
die bepaling over die zuivering dat die eruit zou moeten. Deze is er ook een jaar uit 
geweest, maar hij is weer terug. De verklaring daarvoor, mijnheer Noltee, dat is dat 
op advies van de juristen van de belastingsamenwerking het er met zoveel woorden 
in is opgenomen omdat het als een soort disclaimer echt thuishoort in deze 
verordening. Dus op het gezag van deze juristen hebben wij dit weer opgenomen. 
Mocht u daar toch nog veel meer over willen weten, dan zou ik het mooi vinden als 
wij af zouden kunnen spreken dat dit een briefwisseling of een mailwisseling tussen 
ons beiden wordt en dat wij dat niet vanavond uit gaan spitten. Dan de 
toeristenbelasting. De vraag is gesteld, die forfaitaire regeling kunnen wij die niet 
laten voor wat hij is? Dus dat het als het ware wordt afgekocht op het geschatte 
aantal overnachtingen. Nu, daarvan is al eerder aangegeven in reactie naar de 
Socialistische Partij, die daar eerder aandacht voor heeft gevraagd, dat dit in 2014 
bekeken zou worden. Dat dan ook bekeken gaat worden van, zal de 
toeristenbelasting een wat ander karakter kunnen krijgen? Zou het in een fonds 
kunnen worden opgenomen, etc.? Dat komt dus volgend jaar. Een andere vraag, die 
is gesteld door GroenLinks dat is, kunnen wij er niet voor zorgen dat bedrijven die 
meer toeristenbelasting inhouden dan afdragen, dat aan die praktijk een einde wordt 
gemaakt? Los van het feit dat ik niet weet in welke mate en door wie daar deze 
praktijk op wordt toegepast, is het toch een kwestie van ondernemers zelf. Als die 
onder een post administratieve lasten of anderszins een verrekening voor de lokale 
heffingen verwerken in de afrekening met hun klanten. Ja, dan is dat niet iets waar 
wij erg veel aan kunnen doen en ook niet aan zouden moeten willen doen. Tot zover, 
voorzitter.” 
 
De voorzitter: “Dank u wel, wethouder Peters. Tweede instantie. Mijnheer Van der 
Zanden, GroenLinks, ga uw gang.” 
 
De heer Van der Zanden: “Voorzitter, ik wou toch nog eventjes ingaan op de 
opmerking van wethouder Peters over de toeristenbelasting. Het is natuurlijk een 
heel vreemde zaak. Op websites van ondernemers staat, als u bij ons komt 
overnachten betaald u 63 of 65 cent toeristenbelasting. Dan mag volgens mij een 
burger er ook vanuit gaan dat het dan ook daadwerkelijk om belasting gaat die ook 
afgedragen wordt aan de gemeente. Want anders krijgen wij natuurlijk een vreemde 
situatie. Want dan kan een ondernemer gewoon zeggen van, nu wij doen gewoon 
wat extra belasting heffen. De burger denkt dat het belasting is en een deel houden 
wij. Ik constateer dat daar nog steeds onduidelijkheid over is. Wij zouden het toch wel 
een zeer goede zaak vinden als bij het nieuwe voorstel, die nieuwe systematiek over 
de toeristenbelasting, dat daar nu eens duidelijk boven tafel gaat komen hoe dit nu 
precies zit. Want het is iets wat gewoon rond blijft zingen. Daar moet echt een einde 
aan gemaakt worden. De burger moet er echt vanuit kunnen gaan dat als je aan een 
ondernemer belasting betaalt, dat het dan ook om belasting gaat en dat er dus niet 
een deel aan de strijkstok blijft hangen bij die ondernemer zelf.” 
 
De voorzitter: “Dank u wel. Mijnheer Ketting Olivier, VVD, ga uw gang.” 
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De heer Ketting Olivier: “Voorzitter, mijnheer Peters, begint zijn betoog met een 
reactie op het verzoek dat wij mede als VVD gedaan hebben en waarvoor wij met 
een aantal partijen een motie hebben ingediend. Ik kijk ook even naar de andere 
partijen. Wat mij betreft is het moment van maat minder van belang, maar vind ik een 
secuur en goed gedegen onderzoek belangrijker zodat wij op basis daarvan een 
goede discussie kunnen hebben. Zoals u aangeeft  voor de zomer, bijvoorbeeld in 
mei of in juni, kan komen. Ik weet niet of de rest daarmee in kan stemmen? Ik zie 
geknik.” 
 
De voorzitter: “Dat horen wij van de andere partijen dan. Ja, dank u wel. Mijnheer 
Van Gool, CDA.” 
 
De heer Van Gool: “Dank u wel, voorzitter. Wij zijn blij met het antwoord van de 
wethouder inzake het maximumbedrag bij de OZB dat dit nu toegezegd is. Want in 
de sjabloonvragen, de verhelderingsvragen, werd er juist iets anders gesuggereerd. 
Dus wij zijn hier zeer content mee. Dank u.” 
 
De voorzitter: “Mevrouw Dujardin, Gemeentebelangen en dan mijnheer Kastelijns. Ga 
uw gang, mevrouw Dujardin.” 
 
Mevrouw Dujardin: “Wethouder, dank u wel voor de antwoorden en voor de 
toezegging om het in ieder geval goed te gaan doornemen. Wij vinden het wel 
jammer dat dit niet eerder is bekeken de tarieven van DIFTAR. Want ik vraag even 
aan de wethouder. Bent u het met ons eens dat als de evaluatie eerder gedaan was, 
de motie zoals die gesteld is, het onderzoek, dat dan misschien de tarieven wellicht 
niet verhoogd hadden hoeven te worden, of minder verhoogd? Kunt u daar een 
antwoord op geven?” 
 
De voorzitter: “Dank u wel. Mijnheer Kastelijns, Gemeentebelangen.” 
 
De heer Kastelijns: “Wanneer de wethouder het over de rioolheffing heeft, zegt hij dat 
hij er naar moet kijken. Het komt er niet echt heel overtuigend uit dat hij daar wil naar 
gaan kijken. Ik zou een duidelijker antwoord willen hebben van hoe de wethouder 
hier naar gaat kijken, op welke manier?” 
 
De voorzitter: “Dank u wel. Anderen nog? Mijnheer Strack van Schijndel en mijnheer 
Noltee. Ga uw gang, mijnheer Strack van Schijndel.” 
 
De heer Strack van Schijndel: “Voorzitter, ik heb namens Gezond Burger Verstand 
een aantal vragen gesteld gisteren. De wethouder is er in geslaagd om er daar niet 
een van te beantwoorden. Dus het is eigenlijk een vraag aan u, voorzitter, wat ik daar 
mee moet?” 
 
De voorzitter: “Dank u wel. Mijnheer Noltee, Groen Brabant.” 
 
De heer Strack van Schijndel: “Mijnheer de voorzitter, het was een vraag aan u op dit 
moment. Wat moet ik daar nu mee aan?” 
 
De voorzitter: “Wethouder Peters kennende zal hij ongetwijfeld nog even zijn 
aantekeningen nakijken, daar vertrouw ik graag op. Dank u wel. Mijnheer Noltee.” 
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De heer Noltee: “Dank u wel, voorzitter. Op de eerste plaats even over die 
rioolheffing. Ik vind het maar vreemd natuurlijk dat dit op deze wijze gegaan is. Met 
een mondeling amendement zou het geschrapt worden. Nu komt de wethouder 
ineens met het verhaaltje dat de juristen hebben gezegd dat het zo moet. Dat schijnt 
dan waarschijnlijk alleen maar in Oosterhout zo te zijn. Want als je googlet naar 
rioolheffingen, hoeveel gemeenten hebben wij ook weer, een paar honderd, dan kun 
je er 200 zo uithalen die dat allemaal niet er in hebben staan. Dus hebben zij 
waarschijnlijk geen goede juristen of zij lopen achter. Het wordt hier meestal gezegd 
dat Oosterhout voorloopt op de troepen. Ik begrijp dat niet. Stel dat het zo zou zijn, 
dan nog heeft u verzuimd om de kostenonderbouwing van dat gebeuren aan de 
gemeenteraad ter inzage te leggen. Dat neem ik u zeer kwalijk. Net als dat ik u 
kwalijk neem dat u ons het afgelopen jaar onvolledig en onjuist heeft geïnformeerd 
over het afvalgebeuren, over DIFTAR. Als u nu in een keer komt met het gegeven, 
onder druk weliswaar, want ik bedoel ik heb ook ogen en oren natuurlijk, onder druk 
weliswaar waarschijnlijk van de verkiezingen voor bepaalde partijen, dat de 
mogelijkheden voor service aanpassingen ineens doorgerekend moeten worden, 
financieel. Dat houdt gewoon in dat die partijen vinden dat die 50 of die 75 euro, dat 
dit gemiddelde, dat dit niet geldt voor anderen. Dus met andere woorden dat de 
tarieven gewoon te hoog liggen. Dat u daar nu in een keer instapt terwijl dat u het 
afgelopen jaar iedere keer weer bij hoog en bij laag hebt beweerd dat het zo zuiver 
mogelijk zou zijn en dat dit het beste systeem was. Nu, voorzitter, u draait nu in een 
keer helemaal in de rondte en onder druk draait u om. Ja, u moet maar voor uzelf 
invullen wat daar mensen van zullen denken. Daar komt nog bovenop dat via een 
burgeronderzoek, wat dat ook moge inhouden, een burgeronderzoek. Als je een 
goed burgeronderzoek wilt laten doen onder 25.000 huishoudens, dan gaat dat 
waarschijnlijk wel wat meer kosten als het vast tarief wat u nog omhoog of omlaag 
wilt doen. Ik begrijp van de hele gang van zaken, begrijp ik dat dit uit electorale 
overwegingen gebeurt. Zeg dat gewoon direct, met misschien niet zoveel woorden, 
maar ik begrijp niet dat u de gemeenteraad een jaar op het verkeerde been heeft 
gezet, althans een hele hoop. Anderen is beloofd van als het aan het eind van het 
jaar niet goed komt, dan gaan wij dat helemaal analyseren. U krijgt alles, maar wij 
hebben niets gehad. Alleen de coalitie heeft afspraken gemaakt. Ik bedoel als wij zo 
politiek moeten bedrijven hier zo vlak voor de verkiezingen, ja. ik heb er verder geen 
woorden meer over. Waarschijnlijk ben ik hier de enige die dat uit durft te spreken, 
maar dat maakt mij  niet uit. Dat weet u. Het is een hele slechte zaak. Ook voor alle 
mensen die geloofd hebben in DIFTAR. Niet allen wij, maar ook daar buiten.”  
 
De voorzitter: “Dank u wel, mijnheer Noltee. Mijnheer Van Ginneken, Gezond Burger 
Verstand.” 
 
De heer Van Ginneken: “Voorzitter, bedankt. Naar aanleiding van een uitspraak van 
de Rechtbank Utrecht, waarin de gemeente Rhenen veroordeeld wordt om de kosten 
terug te betalen i.v.m. onvoldoende onderbouwing van het afval- en rioolonderhoud. 
Loopt de gemeente Oosterhout ook nog gevaar dat wij hiermee te maken krijgen?” 
 
De heer Noltee: “Voorzitter, als ik nog even mag? Ik heb een zin heb ik niet 
uitgesproken over DIFTAR.” 
 
De voorzitter: “Gaat uw gang.” 
 
De heer Noltee: “Dat is dat deze gemeenteraad gewoon, ordinair gezegd misschien, 
maar ik heb er geen ander woord voor, belazerd is door de wethouder de afgelopen 
anderhalf tot twee jaar. Dank u wel.” 
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De voorzitter: “Dank u wel. Andere sprekers nog? Mijnheer Kastelijns, 
Gemeentebelangen.” 
 
De heer Kastelijns: “Even in aanvulling op wat mijnheer Van Ginneken zei. Ik ben in 
ieder geval ook wel nieuwsgierig naar wat dat zou kunnen betekenen als de rechter 
inderdaad al die bezwaren die worden gemaakt, het gaat dan om heel veel geld. We 
hebben het altijd over het schieten van gaten in de begroting. Heeft de wethouder dit 
ook juridisch getoetst wat dit zou kunnen betekenen mochten al die bezwaren 
gerechtvaardigd worden?” 
 
De voorzitter: “Mevrouw Dujardin, ga uw gang.’ 
 
Mevrouw Dujardin: “Nog even een klein vraagje over de motie. Zou de wethouder 
nog even een harde toezegging, een datum kunnen noemen? Want voor de zomer 
vind ik een beetje ruim. Misschien dat u kunt zeggen voor juni of juli?” 
 
De voorzitter: “Dank u wel. Als wij daarmee iedereen gehad hebben, geef ik graag 
het woord aan wethouder Peters, tweede instantie, ga uw gang.” 
 
Wethouder Peters: “Voorzitter, de vraag van GroenLinks om inzichtelijk te maken hoe 
het nu precies gaat met die toeristenbelasting. Er zitten twee kanten aan het verhaal. 
Dat wat de gemeente heft, het bedrag en de wijze waarop dat gebeurt, daar kunnen 
wij afspraken over maken. Als wij af willen van het forfaitaire verhaal en als wij de 
hoogte van de tarieven aan willen passen, dan zullen wij daar hier in de raad 
afspraken over moeten maken en dat in de verordening op moeten nemen. Of en hoe 
dat vervolgens door ondernemers wordt doorberekend naar klanten, daar staan wij 
echt buiten. Als u wilt dat dit door de gemeente gecontroleerd wordt dan vind ik dat a. 
niet op onze weg liggen, maar b. vind ik dat een onmogelijke missie. Want dat zou 
betekenen dat je ook uit moet gaan zoeken van, hoe is die rekening precies 
samengesteld? Wat zijn administratieve lasten? Wat zijn lokale lasten? Wat zijn 
energiekosten? Dat kan onder allerlei posten op een rekening worden verwerkt. Dus 
dat is een vraag die wij echt niet kunnen beantwoorden, voorzitter.” 
 
De heer Van der Zanden: “Voorzitter, bij interruptie. Voorzitter, ik denk dat het heel 
simpel is. Wij hebben een tarief afgesproken. Dat is 67 cent of zo per nacht. Dan is 
het heel simpel. Even op de website kijken van de ondernemer of daar staat of het 67 
cent per nacht is. Dan zijn wij klaar. Dat is waar het om gaat. Dat is wat het belang is. 
Ten tweede, zal dan dus als wij een tarief gaan heffen per overnachting dan zal zo’n 
ondernemer dus richting de gemeente inzicht moeten geven in het werkelijke aantal 
overnachtingen zodat de gemeente dat kan controleren. Dat is waar het om gaat. Dat 
lijkt mij helemaal niet ingewikkeld.” 
 
Wethouder Peters: “Ik stel vast, voorzitter, dat mijnheer Van der Zanden dan andere 
opvattingen heeft over het samenspel tussen gemeente en ondernemers en 
ondernemers en hun klanten. Dat wat u verlangt dat vind ik niet reëel. Dat beschouw 
ik ook als een onmogelijke opgave die ik niet ga uitvoeren.” 
 
De heer Van der Zanden: “Voorzitter, ik vind het wel degelijk een relevant punt. Wij 
hebben hier nu een discussie gehad over de rioolheffing. Daar is het allemaal van, ja 
de lasten worden zo omhoog geschroefd. Dan gaan ondernemers klagen. Als aan de 
andere kant vervolgens blijkt dat ondernemers, nogmaals dat is nog niet helemaal 
duidelijk, maar mocht het zo zijn, zelf meer belasting gaan heffen dan dat ze af 
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moeten gaan dragen. Dan blijkt ook nog eens een keer dat het dan over gedeeltelijk 
dezelfde ondernemers gaat die problemen hebben met de hogere rioolheffing, dan 
krijg ik daar toch een hele rare smaak van in de mond.” 
 
Wethouder Peters: “Het kan best, voorzitter, dat u daar een rare smaak van in uw 
mond krijgt, maar ik ben bang dat ik daar niet veel aan kan veranderen. Nogmaals, 
als een ondernemer, in de rekening aan de klanten, allerlei kosten meeneemt onder 
welk kopje dan ook. Dan is het niet aan de gemeente om vast te stellen of dat 
allemaal reëel en redelijk is.” 
 
De heer Van der Zanden: “Voorzitter, ik heb het uitsluitend gehad over de 
toeristenbelasting. Dat is zeer simpel en zeer eenvoudig is dat na te kijken.” 
 
De heer De Jong: “Voorzitter, bij interruptie. Mijnheer Van der Zanden, er zijn 
ondernemers van recreatieparken, die zeggen in een aanbieding inclusief 
toeristenbelasting zonder dat zij daar een bedrag bij noemen. Dus dat is dan moeilijk 
om dat na te gaan, maar als er een mogelijkheid is dan ben ik het wel met u eens 
hoor. Zolang die ondernemers dat kunnen doen, dan blijft dat toch moeilijk te 
achterhalen.” 
 
De heer Velds: “Voorzitter, ook even bij interruptie. Ik begin een ding van de 
discussie een beetje kwijt te raken. Dat is als de gemeente een toeristenbelasting 
heft, dan zou dat zo aan het eind van het verhaal, voor mijn idee, moeten betekenen 
dat iedere toerist die hier in de gemeente verblijft toeristenbelasting zou moeten 
betalen. Als dat niet zo is, heffen wij namelijk maar een beetje randum 
toeristenbelasting. Op de een of andere manier zou de gemeenste dus ook in staat 
moeten kunnen zijn om controlerend op te kunnen treden of inderdaad die 
toeristenbelasting afgedragen wordt. Want anders kunnen wij ook zeggen van, doe 
maar een dotje met, laat ik eens wat nemen, de OZB. Ja, dat kunnen wij niet 
controleren allemaal, dat is een beetje moeilijk. Ik ga er vanuit dat als de gemeente 
belasting heft, dat hij in principe ook controleert of die belasting betaald wordt.” 
 
Wethouder Peters: “Voorzitter, er is hier een beetje een merkwaardige 
spraakverwarring aan het ontstaan. Laat ik het even uit elkaar trekken. De 
verordening toeristenbelasting geeft aan dat er belasting moet worden geheven voor 
overnachtingen in Oosterhout. Dat betekent dat ondernemers opgaven moeten doen 
van het aantal overnachtingen en dat daar een x-bedrag tegenover staat en dat wordt 
door de gemeente geïnd. Dat is een kant van het verhaal. Dat wordt natuurlijk 
gecontroleerd etc. Er is een opmerking gemaakt over de afkoopregeling. Daarvan 
heb ik gezegd, dat zullen wij in 2014 bekijken of die op deze wijze gehandhaafd moet 
worden. Daarnaast is er een ondernemer die toeristenbelasting heeft afgedragen die 
voor de keuze staat, verhaal ik dat op mijn klanten en zo ja, hoe doe ik dat dan? Zit ik 
met zoveel woorden op de rekening toeristenbelasting en omdat het 69 cent is en ik 
administratieve kosten heb, maak ik daar 1 euro van. Of diverse kosten een x-
bedrag, lokale lasten een x-bedrag. Ja, dat is aan de ondernemer zelf en aan de 
klant om die rekening te willen betalen ja of nee. Mijnheer Van der Zanden die vraagt, 
joh zou jij niet willen kijken naar die rekeningen om te zien of er misschien teveel van 
die klant gevraagd wordt. Daarvan zeg ik, dat is niet redelijk. Het is onuitvoerbaar.” 
 
De heer Van der Zanden: “Voorzitter, het is heel simpel. Ik heb hier, dat is dan de 
website van een ondernemer uit Oosterhout. Daar staat keurig netjes op 
toeristenbelasting 67 cent. Daar zien wij dat dit klopt. Dat overigens, volgens mij, een 
ondernemer die onder de vrijstellingsregeling valt. Dus op het moment dat u als 
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gemeente het aantal overnachtingen weet, dan kun je precies uitrekenen hoeveel er 
betaald moet worden. Je legt dat langs de afkoopregeling die er dan met die 
ondernemer gemaakt is. Daaruit kun je concluderen draagt hij meer af, of draagt hij 
minder af, of klopt het precies. Heel simpel.” 
 
Wethouder Peters: “Dit is een ander verhaal weer, voorzitter. Kijk, als u zegt die 
afkoopregeling die kun je in de praktijk heel goed hanteren doordat goed te 
controleren, dat ben ik met u eens. Wat ik net van u begreep dat is dat wij de 
rekeningen moeten gaan controleren om vast te stellen of klanten van ondernemers 
misschien teveel betalen.” 
 
De heer Van der Zanden: “Voorzitter, wat ik heb gezegd is dat wij geen voorstander 
zijn van een dergelijke afkoopregeling. Dus wij vinden gewoon er moet betaald 
worden naar het werkelijke aantal overnachtingen. Wat wij hebben gezegd dat door 
het bestaan van die afkoopregeling er nu dus onduidelijkheid is ontstaan over het feit 
dat zeg maar de toeristenbelasting die mensen betalen aan ondernemers die onder 
die afkoopregeling vallen of dat wel allemaal wordt afgedragen aan de gemeente. Dat 
is nog steeds een punt ter discussie. Daar willen wij gewoon duidelijkheid over. Want 
als mensen belasting moeten betalen aan een ondernemer onder dat kopje. Dan 
moeten zij er ook van uitgaan dat het ook daadwerkelijk enkel belasting is.” 
 
Wethouder Peters: “Ik denk dat wij in herhaling gaan vallen, voorzitter.’ 
 
De voorzitter: “Precies. Mijnheer Kastelijns, ga uw gang.” 
 
De heer Kastelijns: “Wat mij wel heel nieuwsgierig maakt, ik heb zo’n toeristisch 
bedrijf. Een aantal jaren geleden is in ieder geval bij het bedrijf waar ik werkzaam 
ben, is die afkoopregeling afgeschaft. Toen is er gezegd dat dit helemaal niet meer 
gold voor ons soort bedrijven. Ik begrijp nu dat die voor een aantal bedrijven nog wel 
geldt. Dat vind ik een hele vreemde. Want dan zou je zeggen, je moet allemaal gelijk 
behandeld worden. Dus bij ons is deze regeling gewoon afgeschaft een vijftal jaar 
geleden. Wij hadden vroeger ook die inschatting. Je kon dan aftikken aan het einde 
van het jaar en klaar. Naar mijnheer Van der Zanden, wij heffen, zolang ik in ‘t 
Zonneke zit, geen toeristenbelasting en ik betaal het wel aan de gemeente. Mijn 
vraag  aan u is, wij heffen het niet, krijg ik dan ook het geld terug? Want zo zou je het 
ook kunnen benaderen. Dat is maar net hoe wil je er mee omgaan. U begeeft zich 
een beetje op glad ijs. U kunt dat bij ons nazien. Wij hebben het nooit over 
toeristenbelasting, nog nooit geheven ook. Mijn vraag is, waarom voor het ene bedrijf 
wel een afkoopregeling en bij een ander bedrijf is het echt vijf jaar geleden 
afgeschaft. Mijnheer Roder weet er alles van hier in dit huis. Dat zou ik graag van u 
horen. Waarom voor de ene wel en voor de andere niet?” 
 
De voorzitter: “Gaat uw gang, wethouder.” 
 
Wethouder Peters: “Waarom voor de een wel en voor de ander niet. Juist dat punt 
wat u aangeeft, dat is reden geweest om af te spreken met elkaar dat wij voor 2015, 
dus in 2014, nog eens eventjes goed gaan kijken van hoe werkt dit nu in de praktijk. 
De afkoopregeling die er is voor een aantal campingbedrijven met name, moeten wij 
die handhaven. Een hotel is in dat opzicht natuurlijk gemakkelijker en overzichtelijker 
dan een camping.” 
 
De heer Kastelijns: “Is dat zo? Waarom is dat?” 
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De heer Van der Zanden: “Voorzitter, ik vind dit toch vreemd. Kijk, mijn vraag ging 
over de afkoopregeling. Er is dus tegen een ondernemer gezegd, die geldt niet meer, 
daar stoppen wij mee. Logisch, dan stop je volgens mij met iedereen. Het is volgens 
mij tegenwoordig een kwestie van een druk op de knop dan komt dat er echt wel uit. 
Ik zie niet waarom dat bij een camping anders is. Het gaat hier uiteindelijk wel over 
misschien gewoon geld dat wij als gemeente zijn misgelopen door zo’n 
afkoopregeling. Nogmaals, die afkoopregeling heeft nooit in gemeentelijke 
verordeningen gestaan die wij op het gebied van de toeristenbelasting hebben 
vastgesteld. Dus feitelijk wisten wij het als raad niet en zijn wij er bij toeval achter 
gekomen doordat er goed journalistiek onderzoek is gedaan door BN De Stem.” 
 
De voorzitter: “Wij gaan de discussie afronden. Als u ter afsluiting nog wat wil zeggen 
over dit onderwerp, gaat uw gang, wethouder Peters en dan stoppen wij er echt 
mee.” 
 
Wethouder Peters: “Ik denk dat  alles er over gezegd is, voorzitter.” 
 
De voorzitter: “Prima. Gaat u verder met uw betoog.” 
 
Wethouder Peters: “Mijnheer Kastelijns vond dat ik niet erg overtuigend was in mijn 
vaststelling dat wij nog eens naar de rioolheffing moeten kijken. Ik ben dat vast van 
plan, maar ik wil daar wel bij aanhalen dat ik het eventjes getoetst heb bij u omdat er 
een voorstel door het college is gedaan. Dat voorstel is door de raad geamendeerd. 
De regeling die er nu is, is binnen de raad vastgesteld. Ik vind wel dat ik dan bij de 
raad even moet checken of het erop terugkomen en er nog eens even goed naar 
kijken of dat gedeeld wordt door de raad. Dus dat heeft u in mijn woorden geproefd.” 
 
De voorzitter: “Mijnheer Kastelijns.” 
 
De heer Kastelijns: “Voorzitter, met uw goedkeuring. Als u dat dan wilt checken bij de 
raad. Volgens mij hebben heel veel raadsleden hier wat van gevonden. Uiteindelijk 
zal straks dat voorstel weer aangenomen worden. Dan zou je kunnen zeggen van, 
zie je wel er is weer een meerderheid. U heeft ook heel veel signalen gehoord. U 
heeft ook heel veel brieven van ondernemers gehad dat het gewoon niet klopt. Bent 
u bereid om gewoon met een nieuw voorstel te komen of zegt u nog een keer wat u 
al eerder heeft gezegd, kom zelf maar met een initiatiefvoorstel.” 
 
Wethouder Peters: “Ik ben niet alleen bereid. Ik wil het graag en ik ga het doen. Ja? 
Dan de opmerking van mijnheer Noltee over de jurist wat 200 keer gegoogeld is. 
Waardoor half gemeentelijk Nederland een andere koers zou varen dan Oosterhout. 
Waar ik het over heb gehad dat is de Belastingsamenwerking West-Brabant. Waar 
een aantal gemeenten, waaronder Oosterhout, is aangesloten. Op het gezag van de 
juristen van dat samenwerkingsverband, hebben wij deze keuze gemaakt. U geeft 
aan dat een beloofde bijlage niet ter inzage was gelegd. Ik ben en was mij dat niet 
bewust. Ik ga dat herstellen. Gezond Burger Verstand heeft vragen gesteld die niet 
beantwoord zijn. Mijn excuus daarvoor. Als ik in mijn aantekeningen kijk dan heeft u 
een opmerking gemaakt over het feit dat het tarief van het riool nu pas duidelijk is 
geworden. Dat is een constatering. U heeft een opmerking gemaakt over de OZB die 
met 7 procent zou dalen en niet is gedaald. Ik ben ingegaan op de systematiek van 
de OZB. Dus daarmee heb ik uw vraag beantwoord.” 
 
De heer Strack van Schijndel: “Voorzitter, mag ik hier eventjes op reageren?” 
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De voorzitter: “Als wethouder Peters klaar is met de aantekeningen betreffende uw 
partij. Ik stel voor dat hij daar eerst mee doorgaat.” 
 
Wethouder Peters: “U heeft ook aangegeven dat er een forse daling van kosten is 
opgetreden bij een verhoging van tarieven afvalstoffen. Ik heb me voorgenomen om 
niet vanavond in te gaan op alle opmerkingen die gemaakt zijn over de beleidsmatige 
kant die in de verordeningen hun vertaling hebben gekregen. Als het om de 
afvalstoffen gaat, hebben wij in januari de evaluatie op de agenda staan. Voor de 
zomer en dat is voor juli, mevrouw Dujardin, komen wij daar uitgebreid op terug. 
Nogmaals, dit in samenhang met de rioolheffing. Dus daarom ben ik daar niet op 
ingegaan. Het effect van DIFTAR voor verschillende huishoudens. Dat is van 
hetzelfde laken een pak. U geeft aan, daar moet informatie over beschikbaar zijn. Of 
er beschikbaar is over eenpersoons- en meerpersoonshuishoudens onder het 
DIFTAR regime, ik denk niet dat dit het moment is om daar dieper op in te gaan. Ook 
daarvoor geldt dat ik dat graag meeneem in de komende besprekingen daarover. U 
geeft aan dat de rioolheffing spectaculair is gedaald en dat dit niets met de nieuwe 
regeling te maken zou hebben. Ja, ik had misschien aan het begin moeten aangeven 
dat die beleidsmatige kwesties die hier worden aangeroerd, dat die volgens mij in 
een ander stadium aan de orde moeten komen. Ik heb mij beperkt tot de 
verordeningen. Ik hoop dat ik hiermee voldoende ben ingegaan op de vragen die u 
gisteravond gesteld heeft.” 
 
De heer Strack van Schijndel: “Voorzitter, nu ja, dat is niet helemaal het geval. Want 
bij de OZB was mijn vraag, in het overzicht staat, in de Begroting 2012 – 2013 werd 
een verhoging zoals nu, inflatie 2 procent was toen 2,5 en 1,5 procent. Uit de stukken 
blijkt dat dit heel anders is gelopen. Want die OZB is flink omlaag gegaan in 2013 
zelfs 7 procent. Mijn concrete vraag was, betekent dat inderdaad dat de Oosterhouter 
minder OZB is gaan betalen? Of is dat een administratieve daling? Heeft dat met 
andere zaken te maken. Bijvoorbeeld dat er meer woningen mee geteld zijn. Het kan 
van alles zijn. Mijn concrete vraag was, zijn de Oosterhouters inderdaad 7 procent 
minder OZB gaan betalen? Deze vraag is nog steeds niet beantwoord. Ik vind de 
vraag over de afvalstoffenheffing, dat er 30, 40 euro vaste stijging is per huishouden, 
die gewoon niet in dat lokale lastenplaatje voor volgend jaar terug te vinden is, die is 
ook niet beantwoord. Ik vind dat wel belangrijke vragen. Want het is in deze 
vergadering de eerste keer dat wij dat plaatje van de lokale lasten te zien krijgen. 
Voorheen was het gebruikelijk dat dit bij de begrotingsbehandeling naar voren kwam, 
maar dit jaar is dat niet gebeurd. Dus het is nu voor het eerst dat wij zien wat de 
Oosterhoutse burgers volgend jaar meer aan lokale lasten gaan betalen dan 
afgelopen jaar. Ik vind het toch wel heel erg belangrijk dat dit plaatje gewoon helder 
is. Dat is, wat ons betreft, nog steeds niet het geval.” 
 
Wethouder Peters: “Voorzitter, voor wat betreft de OZB, herhaal ik dan wat ik er net 
van zei. Wij hebben de afgelopen jaren steeds een inflatiecorrectie op de OZB gehad 
en verder niets. Dat betekent dat op het bedrag van 2013, voor 2014 2 procent op is 
geteld. Dat brengt het bedrag op ongeveer 11 miljoen euro. Dat wordt opgebracht 
vanuit de totale WOZ waarden van het onroerend goed in Oosterhout. Als u zegt, het 
zou 7 procent gestegen kunnen zijn, dat heb ik net al aangegeven. Het zou best 
kunnen dat in individuele voorbeelden, daar sprake van is.” 
 
De heer Strack van Schijndel: “Nee, kijk de systematiek die snap ik. In dat overzichtje 
waar de lokale lasten van 2011 tot en met 2014 gepresenteerd worden, staat een 
daling in 2013 van 7 procent. Terwijl in de Begroting 2013 een stijging van 1,5 
procent genoemd stond. Ik heb nergens in stukken gezien dat er een daling van 7 
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procent is, want dat is best een fors bedrag. Vandaar mijn vraag. Zijn inderdaad de 
Oosterhouters in 2013 ten opzichte van 2012, feitelijk 7 procent minder OZB gaan 
betalen?” 
 
Wethouder Peters: “Gezamenlijk zijn de Oosterhouters in 2014 2 procent meer kwijt 
dan in 2013. Dat is het antwoord.” 
 
De heer Strack van Schijndel: “Terugkijken zou makkelijker moeten zijn dan 
vooruitkijken. Dus wat is het in 2013 van 2012 op 2013 geweest? Is dat inderdaad 7 
procent daling? Hebben wij inderdaad 7 procent minder inkomsten gehad? Dat is wat 
gesuggereerd wordt in dat plaatje, dat de Oosterhouter 7 procent minder OZB voor 
zijn kiezen heeft gehad.” 
 
Wethouder Peters: “Dat is ook 2 procent geweest.” 
 
De voorzitter: “Goed, kunnen wij daarmee deze discussie afsluiten.” 
 
De heer Strack van Schijndel: “Dan concludeer ik dus dat dit overzichtje niet klopt, als 
dat zo is als de wethouder zegt. Dan deugt dat overzichtje niet. Als je die 2 procent 
zou invullen in dat overzichtje, dan zouden de lokale lasten veel sterker gestegen zijn 
dan nu wordt voorgesteld. Iets klopt er niet hoor.” 
 
Wethouder Peters: “Voorzitter, in de begroting die hier is vastgesteld vindt u terug dat 
de OZB in 2014 ten opzichte van 2013 is zijn totaliteit met 2 procent stijgt. Deze 
begroting is vastgesteld en deze is vertaald naar de OZB tarieven in de verordening 
die vanavond voorligt. Dan had u een aantal vragen en opmerkingen over de tarieven 
voor de afvalstoffen. Ja, het is eenvoudig zo dat het totale afvalstoffensysteemkosten 
in 2013 kost in 2013 4,8 miljoen euro. In 2014 kost het totale systeem aan 
afvalstoffen 4,8 miljoen euro. In 2013 wordt dat opgebracht via 4 miljoen euro vanuit 
de heffingen en 820.000 euro vanuit het Vereveningsfonds Dus er wordt 800.000 
euro betaald uit de spaarpot van de burgers en 4 miljoen vanuit de heffingen. In 2014 
wordt er 4,8 miljoen euro via de heffingen die een andere samenstelling kennen dan 
in 2013, maar onderaan de streep met een bedrag van 208 euro, ongeveer 
vergelijkbaar is met het bedrag van 2013 en 75 euro lager is dan in 2011, de 
peildatum en het laagste bedrag is in de hele regio. Zo zit het met het tarief voor de 
afvalstoffen.” 
 
De heer Strack van Schijndel: “In 2013 staat er in het overzichtje 248 euro dat is 
inclusief die voorziening, die moet je er aftrekken. Ik heb begrepen uit de antwoorden 
van de sjabloonvragen van mevrouw Van Bruchem dat het in 2013 ongeveer 208 
euro geweest moet zijn. In 2014 staat in hetzelfde overzichtje is het weer 208 euro. 
Dat kan dus niet als die tarieven 30 tot 40 euro stijgen. Dat is gewoon een 
onmogelijkheid. Daar klopt ook iets niet. Het enige waar ik in geïnteresseerd ben is 
wat het de burgers gaat kosten. Als de burgers 208 euro hebben betaald en de 
tarieven worden met 30 tot 40 euro verhoogd, dan betalen ze volgend jaar dus 30 tot 
40 euro meer en niet ook 208 euro. Dat kan niet.” 
 
De heer Hoosemans: “Voorzitter, bij interruptie.” 
 
De voorzitter: “Nee, eerst ik. Wat wij gaan doen is dat wethouder Peters dit gaat 
beantwoorden. Wij houden er dan mee op. Want u maakt er in de praktijk een derde 
instantie van en die hebben wij hier niet. Ga uw gang, wethouder Peters.” 
 



-13- 

Notulen raad 18-12-2013/ pagina 13 van 63 

 

Wethouder Peters: “208 euro in het ene jaar is net zoveel als 208 euro in het andere 
jaar. Dat wat je uit je spaarpot betaalt, dat is niet gratis. Deze spaarpot is opgebracht 
door de burgers zelf. Het verschil is dat in 2013, nogmaals, 4 miljoen euro wordt 
betaald vanuit de heffingen en 800.000 euro vanuit de spaarpot. Dat is het punt. U 
kunt dat gegoochel vinden. Ik vind het erg duidelijk.” 
 
De voorzitter: “Nee, nee, wethouder Peters, gaat u verder.” 
 
Wethouder Peters: “Ik kom dan op de opmerkingen van mijnheer Noltee. Ik heb hem 
wat langer strak aangekeken omdat ik er echt van op kijk wat hier gesteld wordt. Het 
kan niet anders of er moet een heel groot misverstand aan de orde zijn. U kunt zich 
voorstellen dat invoering van DIFTAR dat dit een gigantisch karwei is. Daar hebben 
wij dit jaar onze handen aan vol gehad. Wij hebben beloofd dat wij dat zouden 
evalueren. Daar heeft u een brief over gehad. Daar gaan wij in januari uitgebreid bij 
stilstaan. Het idee wordt opgeroepen alsof wij in dit jaar op onze handen hebben 
gezeten en allerlei kansen hebben laten lopen om het nog goedkoper te maken dan 
dat het al geworden is. Ik verzeker u, je kunt een afvalstoffensysteem niet besturen 
zoals een klein zeilbootje, een optimisje. Dus je zult erg goed en heel lang van te 
voren stil moeten staan bij wijzigingen in het serviceniveau. Wat wij hebben 
aangegeven op de vraag van, kijk ook nog eens naar het serviceniveau omdat daar 
mogelijk nog wat winst in te boeken is, misschien dat het nog efficiënter kan. 
Misschien dat mensen het best vinden dat een keer in de maand de kliko wordt 
opgehaald in plaats van elke veertien dagen. Misschien vinden ze het prima dat het 
glas niet wordt opgehaald, maar in een container op de hoek wordt gegooid. 
Misschien vinden mensen het prima als het papier op een andere manier wordt 
opgehaald. Dat zijn allemaal dingen die invloed kunnen hebben op de kosten van het 
systeem. Het zijn geen dingen die je van het ene op het andere moment even kunt 
invoeren. Dus wij zullen goed door moeten rekenen van waar hebben wij het nu 
precies over. Zijn wij aan de aanschaf van containers meer kwijt dan dat het niet 
ophalen van het glas oplevert, ik noem maar iets. Dat zijn dingen die zullen wij van te 
voren goed moeten bekijken. De wijzigingen in het systeem, die kun je alleen maar 
per 1 januari van het nieuwe jaar invoeren. Want wij maken een afvalkalender 
waarmee voor heel Oosterhout duidelijk is welke fracties op welke dagen worden 
opgehaald. Ik bedoel de fracties van de afvalstoffen. Daarmee wil ik duidelijk maken, 
mijnheer Noltee, ik zou mijn beide broekzakken omhoog kunnen halen om duidelijk te 
maken dit is echt het hele verhaal en niets anders en niets minder. Dus het idee dat 
wij dingen hebben achtergehouden of de gemeenteraad onjuist hebben 
geïnformeerd. Ik ben me van geen kwaad bewust.” 
 
De heer Noltee: “Dat begrijp ik. Als ik mag?” 
 
De voorzitter: “Even een korte reactie.” 
 
De heer Noltee: “Ik begrijp dat de wethouder zich van geen kwaad bewust is, maar 
blijft staan natuurlijk dat het wel heel erg opzichtig is dat nu ineens voor de verkiezing 
het idee post vat onder de coalitie dat er bepaalde zaken van het serviceniveau 
misschien wel verbeterd kunnen worden. Daar had u het afgelopen jaar ook aan 
kunnen denken. Ik bedoel u heeft daar uw ambtenaren voor, die worden meer dan 
goed betaald. Zij hadden het werk dus makkelijk kunnen doen. Dat had niet 
gehoeven zoals het nu gebeurt net voor de verkiezingen en dan ook nog eens op 
voorzet van de coalitiepartijen. Dat geeft gewoon te denken, voorzitter.” 
 
De voorzitter: “Uw punt is duidelijk.” 
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De heer Ketting Olivier: “Voorzitter, bij interruptie.” 
 
De voorzitter: “Interruptie, mijnheer Ketting Olivier.” 
 
De heer Ketting Olivier: “Voorzitter, ik wil graag even reageren op mijnheer Noltee. 
Want ik vind het een beetje een rare insinuatie alsof het nu alleen maar vanuit de 
coalitie komt omdat er straks verkiezingen zijn. Dit stuk komt nu weer aan de orde 
omdat wij de tarieven vaststellen voor het volgend jaar. Wij hebben DIFTAR 
ingevoerd omdat wij alleen maar willen dat het systeem goedkoper wordt. Dan 
hebben wij met een aantal partijen en er zijn ook partijen uit de oppositie geweest die 
daar vragen over gesteld hebben van, goh hoe kunnen wij het systeem nog 
goedkopere maken. Dan geeft het college aan,  dat je dat kan doen door aan het 
variabele deel te sleutelen en het variabele deel dat is het serviceniveau. Dan is het 
toch niet meer dan logisch dan dat wij op dit moment komen met, goh jongens ga 
dan eens onderzoeken of wij iets kunnen doen met dat serviceniveau? Kijk dan nog 
eens of het nog goedkoper kan? Daar is toch niets raars mee. U maakt nu een 
insinuatie alsof het college dit moment heeft afgewacht omdat het dan toevallig 
verkiezingen zijn. Het is toch een heel logisch moment juist.” 
 
De heer Noltee: “Ik kan natuurlijk ook zeggen, de waarheid spreken, dat er een partij 
is in deze raad van de coalitie die er grote moeite mee had en die gedreigd heeft met 
nu nog, vier maanden voor de verkiezingen, uit de coalitie te stappen. Dat zou u ook, 
als u eerlijk was, hebben kunnen zeggen, maar dat verdomt u om te zeggen. Want 
dan staat u in uw hemd. Ik hoef het niet te zeggen en ik sta al helemaal niet in mijn 
hemd. Dit loopt al meer als een jaar en nu ineens komt u aan het einde van de 
periode, als er een partij is die er grote moeite mee heeft. Ik heb zelf ook acht jaar in 
de coalitie gezeten. Ik weet echt hoe de hazen lopen in deze.” 
 
De heer Van Opzeeland: “Bij interruptie, voorzitter.” 
 
De voorzitter: “Nee.” 
 
De heer Van Opzeeland: “Jawel.” 
 
De voorzitter: “Nee, mijnheer Hoosemans, was eerst. Wilt u aan mij de vergaderorde 
over laten, mijnheer Van Opzeeland?” 
 
De heer Hoosemans: “Ik maak ernstig bezwaar tegen de uitlating van mijnheer 
Noltee, hij vertelt hier onwaarheden.” 
 
De voorzitter: “Mijnheer Van Opzeeland.” 
 
De heer Van Opzeeland: “Dank u wel, voorzitter. Verkiezingsretoriek daar is Groen 
Brabant volgens mij de allerbeste in hier in deze raad, dus wat dat betreft om iedere 
keer terug te horen het zal wel een verkiezingsstunt zijn, dat wordt langzamerhand 
een beetje vervelend. Dan toch even een vraag aan mijnheer Noltee. Hoe zou u nu, 
op basis van cijfers van dit jaar waarin we DIFTAR hebben ingevoerd, een 
betrouwbare evaluatie willen maken? Daar ben ik wel heel benieuwd naar.” 
 
De heer Noltee: “Ik heb het niet verstaan, dus ik weet niet, was het aan mij gericht of 
aan de wethouder?” 
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De voorzitter: “:Nee, de vraag was met naam en toenaam aan u gericht.” 
 
De heer Van Opzeeland: “Kan het, mijnheer Noltee, want dan kan ik hem nog een 
keer stellen aan u. Wat ik aan u vroeg. U heeft het steeds over die evaluatie dat die 
pas nu opkomt. Mijn vraag aan u is, hoe zou je nu op basis van een jaar DIFTAR, het 
jaar is nog niet eens om, alle cijfers zijn nog niet eens bekend. Hoe zou je nu op dit 
moment, volgens u, een betrouwbare evaluatie kunnen maken om echt al iets te 
kunnen zeggen over het serviceniveau, de tarieven etc.? Daar ben ik benieuwd 
naar.” 
 
De heer Noltee: “Het serviceniveau, dat kun je vanaf de eerste week inschatten. Dat 
is zo simpel als wat. Dat had je van het begin af aan had je dat zo of zus of dat 
kunnen doen. Dat weet u net zo goed als ik. U weet net zo goed als ik dat dit, heel 
die motie en alles wat erin staat een uitvlucht is om niet naar de werkelijkheid toe te 
gaan. Dat er gewoon mensen in Oosterhout zullen zijn die meer moeten betalen dan 
normaal. Daar wilt u niet aan. Dat heeft u kortgesloten met uw coalitie dat u daar wat 
aan gaat doen. Zo simpel ligt het mijnheer Van Opzeeland. U moet blij zijn dat u nog 
mee mag doen met uw twee zeteltjes. Want anders dan…” 
 
De voorzitter: “Mijnheer Noltee, mijnheer Van Opzeeland gaat reageren en dan gaan 
wij terug naar de wethouder. Mijnheer Van Opzeeland, u heeft er geen behoefte 
meer aan. Wethouder Peters.” 
 
Wethouder Peters: “Voorzitter, het wordt mij wat duidelijker wat mijnheer Noltee 
precies bedoelt. Tegen die achtergrond zou ik hem toch uit willen nodigen om straks 
zijn woorden in te trekken dat ik hier opzettelijk de gemeenteraad onjuist heb 
geïnformeerd. Ik wil ook nog even ingaan op de vraag die u stelt en de opmerking die 
u maakt. De ambtenaren in dit huis, hebben met de hele afvalstoffenregeling een 
huzarenstukje geleverd. U denkt dat het eenvoudig is om in een verbouwing een 
extra verbouwing uit te voeren. Ik verzeker u dat dit in deze tak van sport 
buitengewoon moeilijk en buitengewoon onverstandig is. Het is organisatorisch, 
logistiek, communicatief is het buitengewoon ingewikkeld. Dat er intussen gewoon 
wordt gewerkt aan efficiency, dat hebt u kunnen lezen in de brief waarmee de 
evaluatie is aangeboden aan de raad. Dat kunt u vaststellen aan een wijziging in de 
routering die per 1 januari ingaat en die morgen ook in de krant zal worden gemeld, 
die aan de betrokken bewoners gemeld zal worden. Die een efficiëntere routering 
oplevert en die naar verwachting  ook wat geld op zal leveren. Dat zijn wat mij betreft 
een paar voorbeelden die duidelijk maken dat wat u bepleit, namelijk dat je constant 
bezig bent met efficiencywinst, dat dit constant meeloopt met het hele proces. Dan, 
voorzitter, een opmerking over de gemeente Rhenen. Ik heb het ook in de krant 
gezien. Wat ik daaruit op maak dat is dat de rechter een stokje heeft gestoken voor 
een praktijk waarbij gemeenten meer rioolheffing binnenhalen dan dat er wordt 
besteed. Als er allerlei investeringsplannen zijn die vervolgens niet worden 
gerealiseerd, dan blijft er extra geld achter in de gemeentekas en daar zijn 
opmerkingen overgemaakt. Ik kan u verzekeren dat dit in Oosterhout niet het geval 
is. Integendeel, de bodem is in zicht van het Vereveningsfonds, bedoel ik dan. 
Daarmee heb ik, denk ik, alle vragen beantwoord. Want ik had al, mevrouw Dujardin, 
in het begin gezegd dat voor de zomer, dat was u wat te ruim bemeten, dat dit voor 
juli wordt. Dat was het, voorzitter.” 
 
De voorzitter: “Dank u wel, wethouder Peters. Wij hebben gediscussieerd in twee 
instanties. Nee, mijnheer Noltee.” 
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De heer Noltee: “Ik wil een motie indienen. Waarom zegt u nu altijd als ik mijn vinger 
opsteek, nee. U weet niet eens wat ik wil vragen.” 
 
De voorzitter: “U heeft in dit debat alle ruimte gehad. Ik kon niet bevroeden dat u een 
motie in wilde dienen. Dat mag u nu doen, want dat mag altijd. Daar hebben wij het 
gisteren ook over gehad. Ga uw gang.” 
 
De heer Noltee: “Ik wil een mondelinge motie indienen. Deze motie houdt in dat 
Groen Brabant zou willen dat deze motie over die lagere kosten afvalstoffenheffing 
ingediend door de coalitie, niet na de verkiezingen wordt behandeld, maar dat deze 
motie in de vergadering van januari of februari op de agenda wordt gezet. Zodat alles 
voor de verkiezingen duidelijk is naar de burgers toe, maar ook naar de 
gemeenteraad toe. Het lijkt mij eigenlijk bar weinig, maar het kan toch best van groot 
belang zijn.” 
 
De voorzitter: “Uw motie is helder. Volgens mij heeft de wethouder net gezegd dat dit 
niet lukt in een paar maanden. Ik kijk nog even naar de wethouder om er nog op te 
reageren op deze mondelinge motie.” 
 
Wethouder Peters: “Met de behandeling van de evaluatie wordt natuurlijk al een 
voorschot genomen op wat er daarna mogelijk nog komt. Ik heb net al aangegeven 
dat als je dit goed wilt doen, de uitvoering van de motie, dat daar meer tijd voor nodig 
is dan voor maart. Ik heb ook aangegeven dat het mij verstandig lijkt om dat in 
samenhang met de rioolheffing te doen. Om niet alleen over de afvalstoffen te praten, 
maar dat ook in verband te kunnen brengen met de lokale lasten. Dus ik ontraad de 
motie die de heer Noltee zojuist heeft ingediend.” 
 
De voorzitter: “Dank u wel. Wij hebben gediscussieerd in twee instanties. Wij hebben 
zo meteen twee schriftelijke en een mondeling ingediende motie. Eerst gaan wij 
stemmen over het voorstel zelve. Dat voorstel… Mijnheer Kastelijns.” 
 
De heer Kastelijns: “Voorzitter, een vraagje, gaan wij per punt stemmen?” 
 
De voorzitter: “Ja. Wij gaan dertien keren stemmen.” 
 
De heer Noltee: “Een vraagje, sinds wanneer is dat?” 
 
De voorzitter: “Dat gaan wij nu zo doen.” 
 
De heer Noltee: “Is dat van dit jaar voor het eerst?” 
 
De voorzitter: “Ja, op verzoek van vele partijen.” 
 
De heer Noltee: “Gaan wij dat ook doen vervolgens bij andere voorstellen die uit 
facetten bestaan?” 
 
De voorzitter: “Die discussie nu niet voeren. Dat is nu ook niet aan de orde.” 
 
De heer Noltee: “Nee, het is geen discussie, het is een vraag.” 
 
De voorzitter: “Aan de orde is nu dit voorstel en daar gaan wij in dertien onderdelen 
op stemmen. Wij beginnen bij 1., de verordening op de heffing en de invordering van 
onroerendzaakbelasting Oosterhout 2014. Ik moet natuurlijk eerst vragen om 
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stemverklaringen. Ik wou dat niet dertien keer doen. Het is misschien beter om dat in 
algemene zin te doen, voor zover er behoefte aan is hoor. Mijnheer Strack van 
Schijndel, Gezond Burger Verstand. Het gaat dus over alle verordeningen te samen.” 
 
De heer Strack van Schijndel: “Voorzitter, wat voor ons natuurlijk heel belangrijk is, is 
wat het effect van al die belastingen is op het kostenplaatje voor de Oosterhoutse 
burgers. Ik heb al duidelijk gemaakt dat dit wat ons betreft volstrekt onduidelijk is. 
Dus er zullen een paar verordeningen zijn waar wij tegenstemmen, waaronder die 
eerste.” 
 
De voorzitter: “Dank u wel. Andere stemverklaringen nog? Wie? Niemand? Gaan wij 
door. Excuus, mijnheer Kastelijns, ga uw gang.” 
 
De heer Kastelijns: “Veel verder omhoog kon hij echt niet, voorzitter. Wat betreft de 
rioolheffing, ik ben nog steeds van mening dat de gemeenteraad een historische 
vergissing heeft gemaakt in 2012. Ik zit hier binnen een mooie fractie. Ik heb 
aangegeven tegen te stemmen. Alleen de toezegging van de wethouder dat hij 
eigenlijk zelf aangeeft van wij gaan er nog eens goed naar kijken, dat voelt voor mij 
als van, wij hebben hier iets niet goed gedaan. Om die reden zal ik in ieder geval ook 
voor die heffing stemmen, maar dan wel door de toezegging van de wethouder. Dat 
voelt voor mij goed.” 
 
De voorzitter: “Dank u wel. Andere stemverklaringen nog want ik zie zomaar een 
vinger over het hoofd? Mijnheer Noltee, Groen Brabant.” 
 
De heer Noltee: “Dank u wel, voorzitter. Ik zal het heel kort houden. Wij zijn tegen die 
verordening van de rioolheffing. Ik heb dat in mijn bijdrage al aangegeven. Ik heb 
geen kostenberekeningen gezien. Ik heb helemaal niets gezien. Wij kunnen niet voor 
iets stemmen waarvan wij niet weten waar het over gaat. Dank u wel.” 
 
De voorzitter: “Dank u wel. Anderen nog? Ik ga gewoon de hele rij langs. Niemand? 
Dan gaan wij nu over tot stemming. Wij beginnen bij onderdeel 1.,Verordening op de 
heffing en de invordering van onroerendzaakbelasting Oosterhout 2014. Wie is voor? 
Dat zijn alle fracties behalve die van Gezond Burger Verstand. Is aangenomen met 
de 24 stemmen voor en 4 stemmen tegen. 2. Verordening op de heffing en de 
invordering van afvalstoffenheffing Oosterhout 2014. Wie is voor? Dat zijn de fracties 
van GroenLinks, Gemeentebelangen, Partij van de Arbeid, CDA en VVD. Tegen zijn? 
De fracties van Gezond Burger Verstand, Groen Brabant, Socialistische Partij, 
Onafhankelijke Fractie en D66. Aangenomen met 18 stemmen voor en 10 stemmen 
tegen. Onderdeel 3., Verordening op de heffing en de invordering van rioolheffing 
Oosterhout 2014. Wie voor? Dat zijn de fracties van de Socialistische Partij, 
GroenLinks, Gemeentebelangen, Partij van de Arbeid, CDA en VVD. Tegen zijn? De 
fracties van Gezond Burger Verstand, Groen Brabant, Onafhankelijke Fractie en D66. 
Aangenomen met 19 stemmen voor en 9 stemmen tegen. Dan de Verordening op de 
heffing en de invordering hondenbelasting 2014. Wie voor? Alle partijen zijn voor 
behalve de Socialistische Partij en Gezond Burger Verstand. Aangenomen met 23 
stemmen voor en 5 stemmen tegen. Verordening op de heffing en de invordering van 
toeristenbelasting Oosterhout 2014. Wie voor? Dat zijn de fracties van D66, 
Onafhankelijke Fractie, GroenLinks, Groen Brabant, Gemeentebelangen, Partij van 
de Arbeid, CDA en VVD. Tegen zijn? De fracties van de Socialistische Partij en 
Gezond Burger Verstand. Aangenomen met 23 stemmen voor en 5 stemmen tegen. 
Onderdeel 6, Verordening op de heffing en de invordering van leges inclusief de 
legestabel Oosterhout 2014.Wie is voor? Aangenomen met algemene stemmen. 
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Onderdeel 7, Verordening op de heffing en de invordering van retributies Oosterhout 
2014. Wie voor? Algemene stemmen aangenomen. Onderdeel 8, Verordening op de 
heffing en de invordering precariobelasting 2014. Wie voor? Aangenomen met 
algemene stemmen. Onderdeel 9, Verordening op de heffing en de invordering van 
marktgeld 2014. Wie is voor? Aangenomen met algemene stemmen. Nummer 10, 
Verordening BIZ Centrum Oosterhout 2014. Wie voor? Aangenomen met algemene 
stemmen. Onderdeel 11, Verordening ondergrondse infrastructuren AVOI 2014. Wie 
voor? Aangenomen met algemene stemmen. Nummer 12, intrekking 
brandweerrechten 2010. Wie voor? Algemene stemmen  aangenomen. Punt 13, 
beleidsregels met betrekking tot het verlenen van kwijtschelding. Wie voor? 
Aangenomen met algemene stemmen. Dank u wel. Dan hebben wij een tweetal 
schriftelijke en een mondelinge motie van Groen Brabant. Eerst hebben wij de 
schriftelijke motie met de letter A van Gemeentebelangen, VVD, CDA en Partij van 
de Arbeid. De stemverklaringen hebben wij daarstraks in een keer gedaan. Of is er 
toch nog behoefte? Ik kijk even voor de zekerheid. Ja, mijnheer Velds, D66.” 
 
De heer Velds: “Voorzitter, gezien de discussie die in januari gaat volgen, vinden wij 
deze motie op dit moment prematuur en hebben er geen behoefte aan.” 
 
De voorzitter: “Dank u wel. Anderen nog? Niet? Gaan wij stemmen bij handopsteken. 
Wie is voor motie A, lagere kosten afvalstoffenheffing? Dat zijn de fracties van 
GroenLinks, Gemeentebelangen, Partij van de Arbeid, CDA en VVD. Wie zijn tegen? 
De fracties van D66, Onafhankelijke Fractie, Socialistische Partij, Groen Brabant en 
Gezond Burger Verstand. De motie is aangenomen met 18 stemmen voor en 10 
stemmen tegen. Motie B van de Partij van de Arbeid en Gezond Burger Verstand, de 
motie Bisschop Muskens, is overgenomen. Dank u wel, griffier, klopt is 
overgenomen. Dan hebben wij de mondelinge motie van Groen Brabant. Daar gaan 
wij ook over stemmen bij handopsteken. Wie is voor? Dat zijn de fracties van D66, 
Onafhankelijke Fractie, Groen Brabant en Gezond Burger Verstand. Tegen zijn? De 
fracties van SP, GroenLinks, Gemeentebelangen, Partij van de Arbeid, CDA en VVD. 
Motie is verworpen met 9 stemmen voor en 19 stemmen tegen. Daarmee hebben wij 
dit agendapunt afgehandeld. 
 
Raadsnota BI. 0120074:  
1. Verordening op de heffing en de invordering van onroerendzaakbelasting 

Oosterhout 2014 is aangenomen met de stemmen tegen van: Gezond 
Burger Verstand (4). 

2. Verordening op de heffing en de invordering van afvalstoffenheffing 
Oosterhout 2014 is aangenomen met de stemmen tegen van: Gezond 
Burger Verstand (4), Groen Brabant (2), Socialistische Partij (1), 
Onafhankelijke Fractie (1) en D66 (2). 

3.  Verordening op de heffing en de invordering van rioolheffing Oosterhout 
2014 is aangenomen met de stemmen tegen van: Gezond Burger Verstand( 
4), Groen Brabant (2), Onafhankelijke Fractie (1) en D66 (2). 

4. Verordening op de heffing en de invordering hondenbelasting 2014 is  
aangenomen met  de stemmen tegen van: Socialistische Partij (1) en 
Gezond Burger Verstand (4). 

5. Verordening op de heffing en de invordering van toeristenbelasting 
Oosterhout 2014 is aangenomen met de stemmen tegen van: Socialistische 
Partij (1), Gezond Burger Verstand (4). 

6. Verordening op de heffing en de invordering van leges inclusief de 
legestabel Oosterhout 2014 is met algemene stemmen aangenomen. 
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7. Verordening op de heffing en de invordering van retributies Oosterhout 
2014 is met algemene stemmen aangenomen. 

8. Verordening op de heffing en de invordering precariobelasting 2014 is met 
algemene  stemmen aangenomen. 

9. Verordening op de heffing en de invordering van marktgeld 2014 is met 
algemene stemmen aangenomen. 

10. Verordening BIZ Centrum Oosterhout 2014 is met algemene stemmen 
aangenomen. 

11.  Verordening ondergrondse infrastructuren AVOI 2014 is met algemene   
stemmen aangenomen. 

12. Intrekking brandweerrechten 2010 is met algemene stemmen  
aangenomen. 

13. Beleidsregels met betrekking tot het verlenen van kwijtschelding,  
aangenomen met algemene stemmen. 

 
Motie A op raadsnota BI. 0130074 van VVD, CDA, Partij van de Arbeid en 
Gemeentebelangen is aangenomen met de stemmen tegen van: D66 (2), 
Onafhankelijke Fractie (1), SP (1), Groen Brabant (2) en Gezond Burger 
Verstand (4). 
 
Motie B op raadsnota BI. 0130074 van Partij van de Arbeid en Gezond Burger 
Verstand is overgenomen. 
 
Mondelinge motie op raadsnota BI. 0130074 van Groen Brabant is verworpen 
met de stemmen voor van: D66 (2), Onafhankelijke Fractie (1), Groen Brabant 
(2) en Gezond Burger Verstand (4). 

 
 
6. Raadsnota BI. 0131008 
 Aanpassing velvergunningbeleid 

 
De voorzitter: “Ik stel aan de orde raadsnota BI. 0131008, aanpassing 
velvergunningbeleid. Wethouder Peters blijft zitten, dit betreft ook zijn portefeuille. Wij 
hebben een negental sprekers en in elk geval een stemverklaring. Wij beginnen met 
de heer Melsen van de VVD.” 
 
De heer Melsen: “Dank u wel, voorzitter.  Regel één is, minder regels. Een goed 
voorbeeld hiervan is het velvergunningenbeleid. De VVD vindt het nodig dat het woud 
aan onnodige regels eens flink gesnoeid wordt. In voorliggend voorstel bepaalt de 
burger weer wat er met zijn boom in de tuin gebeurt. De VVD vindt dit de eigen 
verantwoordelijkheid van de burger en niet van de overheid. In praktijk gaan burgers 
het gesprek met de buren wel aan over de kap van een boom. Het voorstel om de 
regels te versoepelen spreekt de VVD dan ook zeer aan. De VVD vindt het wel 
jammer dat de regeldruk voor de gemeente zelf niet vermindert. De huidige regels 
voor de gemeente blijven gelden. Wat winnen we er als gemeente mee? De 
gemeente wil een boom kappen, de vergunning komt ter inzage, burgers kunnen 
bezwaar aantekenen en vervolgens worden 99 van de 100 vergunningen alsnog 
toegekend. Als argument voor het handhaven van de huidige regels voor de 
gemeente geldt dat burgers inspraak moeten krijgen. De VVD vindt een vergunning 
daar niet altijd het beste instrument voor, zeker niet als de vergunning nagenoeg 
altijd wordt toegekend. Het kan anders. Ga in gesprek met burgers, betrek ze bij 
plannen en kijk of er mogelijkheden zijn. Minder bureaucratie met vergunningen, 
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maar op een eigentijdse manier in gesprek met je burgers. Wat dat betreft hebben wij 
veel vertrouwen in de gemeente. De gemeente kapt geen bomen om het kappen, 
maar heeft het uitgangspunt het groen in de straten te behouden. Maar als er extra 
parkeerplaatsen aangelegd moeten worden, een boom ziek is of onveilig is, moet 
deze gekapt kunnen worden. Met het beter betrekken van burgers bij plannen heb je 
geen vergunning meer nodig. Voor burgers en bedrijven levert de velvergunning 
momenteel onnodige bureaucratie op. De vergunning wordt nagenoeg altijd verleend. 
Het is heus niet zo dat Oosterhout morgen massaal bomen gaat kappen als het 
zonder vergunning mag tot 150 cm omtrek. Daar geloven wij helemaal niets van. 
Burgers hebben ook graag groen in de eigen tuin en omgeving. Daar is helemaal 
geen vergunning voor nodig. Wat levert een systeem van vergunning nu op? Wat 
kost het? Voorzitter, drie vergunningen zijn de afgelopen twee jaar geweigerd. Dat 
heeft totaal ruim  40.000 euro gekost. De VVD ziet dit liever anders. Een beleid 
waarin staat welke bomen niet gekapt mogen worden is veel beter dan een lijst met 
omvang. Een Monumentale Bomenlijst is beschikbaar dus moeilijk hoeft het niet te 
zijn. Maar dat gaat voor nu te snel. De VVD wil eerst het nieuwe systeem na een jaar 
evalueren en dan bekijken wat het gevolg is van het nieuwe beleid. Daarna kan 
alsnog de lijst met bomen die niet gekapt mogen worden geüpdatet worden en de 
velvergunning afgeschaft worden.  Dat kan nu niet omdat deze lijst nog niet up to 
date is, zoals blijkt uit onze sjabloonvragen. Wat levert het nieuwe systeem dan op? 
Drie voordelen: 1. Minder ambtenaren 2. Minder regeldruk 3. Minder kosten. We 
horen graag van de wethouder een reactie op ons voorstel. Het meer loslaten en 
meer verantwoordelijkheid geven aan de burger over bomen in de eigen tuin, past 
helemaal in de lijn van het college. We zijn tevreden dat er ook op het gebied van de 
velvergunning stappen gezet worden. We hopen dat volgend jaar een volgende stap 
gezet kan worden en er nog minder regels nodig zijn en het college op een 
eigentijdse manier in gesprek gaat met burgers in de straat als er bomen gekapt 
moeten worden. Zo moeilijk hoeft dat niet te zijn als de straat toch heringericht gaat 
worden. De VVD stemt in met het voorliggend voorstel. Voorzitter, minder regels 
hoeft niet zo moeilijk te zijn. Tot zover.”  
 
De voorzitter: “Dank u wel. Vragen? Ik ga inventariseren. Dat is de heer Vissers, 
mevrouw Van Bruchem, de heer Noltee, mijnheer Van Ginneken, mijnheer Hessels 
en mevrouw Roovers. Mijnheer Vissers, ga uw gang, Socialistische Partij.” 
 
De heer Vissers. “Dank u wel, voorzitter. Mijnheer Melsen, u benadrukt nogal dat er 
maar heel weinig vergunningen zijn geweigerd. Heeft u ook de passage gelezen in 
het rapport waar staat dat het hebben van vergunningen ook een preventieve 
werking heeft omdat er mensen zijn die sowieso geen vergunningsaanvraag doen in 
de wetenschap dat die dan toch zal worden geweigerd?” 
 
De heer Melsen: “Voorzitter, er zijn ook mensen die weten dat er een vergunning is 
en de boom toch omleggen. Dus wat dat betreft, ja goed, wij hebben niet zo heel veel 
vertrouwen in die vergunning. Ook omdat ze zo vaak verleend worden. Het is 
eigenlijk een soort stempelmachine. Als je hier bij de gemeente een vergunning 
aanvraagt dan wordt die 99 van de 100 keer verleend. Dus wat dat betreft is de 
vraag, wat schiet je op met deze velvergunning?” 
 
De heer Vissers: “Dit is een herhaling van wat u net zei, maar helaas geen antwoord 
op mijn vraag. Want het is dus maar de vraag of er 99 procent van de vergunningen 
wordt toegekend als je bedenkt dat er een hele hoop vergunningen wellicht niet 
worden aangevraagd in de wetenschap dat deze toch niet verleend zal worden. Dus 
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u hamert nogal op die cijfers, maar die cijfers daar zit toch nog wel een zekere marge 
in. Waardoor het allemaal niet zo uitgesproken is als u het nu doet voorkomen.” 
 
De heer Melsen: “Ik snap waar u heen wilt. U bedoelt bijvoorbeeld, stel dat er een 
vergunning voor de Heilige Eik aangevraagd zou worden in Den Hout. Ja, die wordt 
gewoon geweigerd. Daar zijn regels voor. Deze boom staat op de Monumentale 
Bomenlijst. Dus die vergunning hoef je inderdaad niet aan te vragen want die wordt 
toch niet verleend. Dus in dat opzicht los je met die velvergunning dat probleem ook 
niet op omdat die boom toch al beschermd is. Vandaar dat wij ook zeggen, het gaat 
nu over een bepaalde categorie bomen waar je dan nu in principe wel een 
vergunning voor moet aanvragen, maar die toch altijd verleend wordt. Dus over die 
groep bomen die u wilt beschermen, daar hebben wij een Monumentale Bomenlijst 
voor.” 
 
De heer Vissers: “Als ik nog even mag, voorzitter? Dat zijn niet de bomen die wij 
willen beschermen. Wij willen heel veel meer bomen beschermen dan alleen die. 
Bovendien het gaat mij niet om de Heilige Eik in Den Hout, dat zou wel heel triest zijn 
als mensen denken, zullen wij daar een vergunning voor aanvragen ja of nee. Het 
gaat om bomen waarvan mensen zelf inschatten dat zij die vergunning niet gaan 
krijgen. Ik mag toch hopen dat dit niet bomen als de Heilige Eik zijn of andere 
monumentale bomen die op ons lijstje van die 1.020 of 1.200 bomen staan wat wij 
hebben. Dat was overigens geen vraag. Het was meer een statement eigenlijk.“ 
 
De voorzitter: “Dank u wel. Mevrouw Van Bruchem, GroenLinks.” 
 
Mevrouw Van Bruchem: “Voorzitter, ik heb twee vragen. De eerste vraag is naar 
aanleiding van het verhaal van de heer Melsen dat hij zegt dat als burgers vooraf 
betrokken zijn bij de planvorming, kan je daar goede afspraken over maken. Dan is 
zo’n velvergunning helemaal niet mogelijk. Als ik dit zo hoor dan vind ik dat heel zuur. 
Want juist voor de Vlindervallei zijn juist vooraf hele duidelijke afspraken gemaakt, die 
vervolgens nu gewoon aan de kant worden gezet. Dus volgens mij is dat een 
draagvlak om bij de volgende keer weer afspraken te maken, valt dan heel snel weg. 
Dus ik denk als een gemeente afspraken maakt, dan moeten zij dat ook doen en ook 
gewoon nakomen. Mijn tweede vraag is, al die ambtenaren die hierdoor minder nodig 
zijn. Ik zou wel graag precies willen weten hoeveel ambtenaren dat dan zijn.” 
 
De heer Melsen: “Voorzitter, om op het eerste in te gaan. Het gaat over goede 
afspraken maken met burgers. Daar bedoelen wij onder andere mee, afspraken als 
bijvoorbeeld de straat heringericht moet gaan worden en er moet een boom gekapt 
gaan worden. Dan kun je kijken met de bewoners van waar kunnen wij die boom 
terug planten. De gemeente heeft een herplantplicht. Dus in dat opzicht als er een 
boom gekapt wordt, komt er minimaal een voor terug. Dus het is niet zo dat er dus 
groen verdwijnt. De opmerking over de bomen bij de Vlindervallei. Dat klopt. Dat is 
een privaatrechtelijke overeenkomst. Kijk, wij gaan uit van het principe dat de burger 
zelf bepaalt of er een boom in zijn tuin moet blijven staan of niet. In dat kader hadden 
die afspraken, wat ons betreft, ook niet gemaakt hoeven te worden, maar dat is in het 
verleden zo gebeurd. Dat deze nu geschrapt worden met het velvergunningbeleid, 
betekent niet dat morgen al die bomen omliggen. Wij vinden het niet nodig om die 
bomen extra te beschermen. Uw tweede vraag gaat over de hoeveelheid minder 
ambtenaren. Uit mijn hoofd was het iets van een à twee ambtenaren. Dan denk ik, 
als wij toch zitten met minder taken voor de overheid, dan is dit er eentje van die wij 
kunnen schrappen.” 
 



-22- 

Notulen raad 18-12-2013/ pagina 22 van 63 

 

De heer Vissers: “Voorzitter, bij interruptie, als het mag? Als dat twee ambtenaren 
zijn, die in drie jaar tijd samen 40.000 euro kosten, dan denk ik dat zij een heel mager 
salarisje hebben. Volgens mijn berekening was het eerder 0,2.” 
 
De voorzitter: “Wij spreken af dat de wethouder daar zo meteen feitelijke informatie 
over geeft, dat lijkt mij het beste. Mevrouw Van Bruchem, nog een vervolgvraag.” 
 
Mevrouw Van Bruchem: “Ja, het verrast mij heel erg dat als de gemeente afspraken 
maakt waar u het eigenlijk niet mee eens bent, dat ze die dan maar niet na hoeven te 
komen. Dat lijkt me een vreemd verhaal, sorry.” 
 
De heer Melsen: “Nee, voorzitter, die afspraken die gemaakt zijn die worden 
vanavond als wij deze nota aannemen, dan worden die gewijzigd. Dat kan. Ik bedoel 
een raad kan altijd nog zelf besluiten wat voor afspraken zij maakt.” 
 
Mevrouw Van Bruchem: “Ja, dat klopt, maar hier verlies je wel heel veel draagvlak bij 
partijen om in het vervolg weer dit soort afspraken te maken.” 
 
De voorzitter: “Dank u wel. Mijnheer Noltee, Groen Brabant, ga uw gang.” 
 
De heer Noltee: “Voorzitter, wat mij opvalt bij de heer Melsen, is dat hij, wat de 
velvergunning aangaat, en de kosten wat dat oplevert of kost, meegaat met de 
dagkoersen. Ik kan me nog herinneren, vier jaar geleden had de heer Melsen het 
over 300.000 euro die er bezuinigd zou kunnen worden door de kapvergunning vrij te 
geven. Vervolgens blijkt dat het college aangeeft dat dit 18.700 euro kost en nu heeft 
mijnheer Melsen het weer over 40.000 euro. Ik bedoel, waar zijn wij mee bezig. Weet 
u nu werkelijk welke kosten daarmee gemoeid zijn? Hetzelfde als over die twee 
ambtenaren. Is er niets anders te bezuinigen in uw optiek op die twee ambtenaren, 
als rigoureus alle bomen om te zagen tot 1,5 meter omtrek? Kunt u niets anders 
verzinnen? U zegt als een boom ziek is, dat gaf u aan, of overlast geeft dan moet er 
een velvergunning aangevraagd worden. Er moet helemaal niets. Want als een boom 
ziek is, dan vraag je dat aan. Een ambtenaar komt kijken en die zegt, die boom is 
ziek. Hij wordt dan omgehaald als hij werkelijk ziek is. Dus u moet wel het volledige 
verhaal vertellen. U moet niet vertellen wat u graag kwijt wil en wat niet ter zake 
doende is. Het is allemaal geregeld in deze kapvergunning. Met hetgeen wat er nu 
bijkomt, wordt er wat dat betreft niet veel meer geregeld. Dan even over dat geld. Ik 
bedoel, is het nu 40.000 euro of 18.700 euro?” 
 
De voorzitter: “Dank u wel. Mijnheer Van der Zanden, wilde interrumperen, heel kort 
alstublieft.” 
 
De heer Van der Zanden: “Voorzitter, dan moet ik mijnheer Melsen toch teleurstellen. 
Want er gaan hier geen een of twee ambtenaren vertrekken, maar 0,29 fte. Dat staat 
in de raadsnota. Dus dan kan er waarschijnlijk een ambtenaar op donderdagmiddag 
om 12.00 uur naar huis in plaats van vrijdagmiddag om 12.00 uur. Dus u rekent zich 
nu toch wel een beetje rijk.” 
 
De voorzitter: “Dank u wel Mijnheer Melsen.” 
 
De heer Melsen: “Voorzitter, ik wil even ingaan op die kosten, die 300.000 euro. Ik 
weet niet waar u die vier jaar geleden vandaan heeft gehaald, mijnheer Noltee.” 
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De voorzitter: “Niet buiten de microfoon, mijnheer Noltee. Mijnheer Melsen, gaat u 
verder.” 
 
De heer Melsen: “Goed, die 18.000 euro waar wij het over hebben, dat is inderdaad 
juist. Ik heb in mijn verhaal ook verteld dat er om drie vergunningen te weigeren in 
twee jaar tijd dat dit in totaal 40.000 euro heeft gekost. Dat is inderdaad 20.000 euro 
per jaar, daar heeft u gelijk in. Dat is dan misschien een ambtenaar.” 
 
De heer Van der Zanden: “0,29 fte., pagina 4 van het raadsvoorstel, mijnheer 
Melsen.” 
 
De heer Melsen: “Dat kan, maar goed dat is in ieder geval toch weer een bezuiniging, 
voorzitter.” 
 
De voorzitter: “Dank u wel. Dan mijnheer Van Ginneken, Gezond Burger Verstand.” 
 
De heer Van Ginneken: “Voorzitter, bedankt. Mijnheer Melsen, u had het erover dat 
als dit voorstel aangenomen wordt het een jaartje zo te laten en dan volgend jaar 
bekijken of de kapvergunning weer terug ingevoerd moet worden. Bent u dan niet 
bang dat alle bomen die niet weg mochten dan al plat liggen?” 
 
De heer Melsen: “Voorzitter, ik wil het precies andersom doen. Het voorstel dat er nu 
ligt, laten wij dat eens een jaar aanzien. Dan kunnen wij weer beoordelen van is het 
nu nodig om een vergunning in stand te houden of niet? Als dan blijkt van het kan 
ook anders, dan kunnen wij die Monumentale Bomenlijst updaten en dan kan de 
vergunning definitief afgeschaft worden. Wij kunnen nu niet vanavond als raad die 
vergunning afschaffen omdat niet alle bomen die beschermd moeten worden op die 
lijst staan. Deze lijst is niet meer geüpdatet. Dus vandaar dat wij zeggen, kijk het 
even een jaar aan en kijk dan of je met een voorstel komt om het definitief te 
schrappen.” 
 
De voorzitter: “U wilt interrumperen, mevrouw Roovers.” 
 
Mevrouw  Roovers: “Wij hebben ook met de gedachte gespeeld om een evaluatie te 
vragen zelfs middels een motie. Gelukkig door de kritische blik van de griffie hebben 
wij dat niet gedaan omdat het voor ons niet duidelijk is wat je uit zo’n evaluatie zou 
kunnen halen. Dat proef ik uit uw bijdrage ook niet. Wat wilt u dan zien en op welke 
manier wilt u dat getoetst hebben?” 
 
De heer Melsen: “Voorzitter, dat willen wij gewoon zien door het aantal 
aangevraagde vergunningen, aantal geweigerde vergunningen en de voor- en 
nadelen van het systeem. Dat willen wij graag onderzocht zien. Dat kunnen wij nu 
dus met dit beleid wel gaan doen. Over een jaar kunnen wij dan bekijken hoe het er 
dan voorstaat.” 
 
De heer Van der Zanden: “Ik denk dat dat meer dan 0,29 fte. kost.” 
 
De voorzitter: “Mijnheer Hessels, Partij van de Arbeid.” 
 
De heer Hessels: “Dank u wel, voorzitter. Mijnheer Melsen suggereert dat de 
gemeente maar in gesprek zou moeten gaan met bewoners om tot velling van bomen 
op gemeentelijk gebied over te gaan. Bent u dan niet bang dat dit vele malen duurder 
is? Nu komt er een publicatie van, er zijn vier bomen ziek in straat x. Er wordt een 
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velvergunning aangevraagd. Er reageert niemand. De velvergunning wordt 
toegewezen. In uw optiek zou dan de gemeente in gesprek gaan met de burgers, een 
avond organiseren, weet ik wat allemaal. Dat is toch duurder dan het systeem wat nu 
werkt.” 
 
De heer Melsen: “Nee, voorzitter, ik wil daarmee zeggen als een straat heringericht 
moet gaan worden, dan moeten er kabels, leidingen verplaatst worden. 
Parkeerplekken moeten soms anders ingericht worden. Dat is het moment dat als er 
ook een boom overlast veroorzaakt om eens te kijken van waar kunnen wij die het 
beste terug plaatsen. Zo’n ontwerp wordt vaak besproken met de buurt. Daar kan 
zo’n boom ook in meegenomen worden.” 
 
De heer Noltee: “Voorzitter, bij interruptie. Dat is toch gangbaar. Dit gebeurt altijd als 
er in een straat wat moet gebeuren. Kabels en leidingen, er zijn bomen mee 
gemoeid. Dan wordt er, zolang dat ik hier in de raad zit, wordt er met mensen 
gesproken, juist daarover. Want u heeft het over burgerparticipatie, alleen als het u 
uitkomt, maar in deze zaken wordt altijd met de burgers gesproken. Dat is nooit 
anders geweest.” 
 
De heer Melsen: “Het nieuwe is dat wij vertrouwen hebben in die gesprekken en dat 
wij dus die vergunning afgeschaft willen zien. Dat is het nieuwe wat wij willen, 
mijnheer Noltee.” 
 
De voorzitter: “Dank u wel. Mevrouw Roovers, u had niet meer vragen? Ik check dat 
even voor de zekerheid. Dan dank ik u voor uw bijdrage, mijnheer Melsen. Wij 
hebben een stemverklaring te goed van mevrouw Dujardin, dat doen wij bij de 
besluitvorming. Geef ik graag het woord aan mevrouw Roovers van het CDA.” 
 
Mevrouw Roovers: “Dank u wel, voorzitter. Ook wij wilden beginnen dat in 99 procent 
van de gevallen wordt een velvergunning toegekend en ja, een aangevraagde 
velvergunning. De fractie van het CDA is er een groot voorstander van om 
overbodige regels te schrappen. Dit om de regeldruk te verminderen. Voor ons is 
deze nota daarop gebaseerd. Aan de andere kant zien wij ook dat bomen in allerlei 
soorten en maten, een grote toegevoegde waarde hebben voor de leefbaarheid van 
een dorp of een stad. Dus wie zien ook wel een paar kleine nadelen aan dit 
voorgestelde beleid. Het bleek dat van de 1 procent van de vergunningen die niet 
toegekend werden, deze aangevraagd werden voor bomen in de Vlindervallei. Deze 
bomen zijn op een andere manier beschermd, maar blijkbaar worden er toch 
pogingen gedaan om daar onderuit te komen. Wij moeten dus alert zijn dat deze 
bomen nu niet toch gekapt worden. Misschien dat hier specifieke, extra preventie, 
sociale controlemaatregelen getroffen kunnen worden. De voorgestelde maat is 
eerder een willekeurig getal dat makkelijk te onthouden is, zo werd dat in de 
antwoorden van de verhelderingsvragen gesteld en niet op basis van overleg met 
bekende partners zoals Natuurmonumenten en Staatsbosbeheer. Dit heeft ons 
ernstig verbaasd. Vele fracties, waaronder de fractie van het CDA, heeft vragen 
gesteld over de actualiteit van de Monumentale Bomenlijst. Het antwoord was dat 
deze in de afgelopen tien jaar niet geactualiseerd is. De fractie van het CDA wil er 
toch sterk op aandringen dit het komende jaar toch op te pakken. Mogelijk kan het 
meegenomen worden met het onderhoud van het groen. Of kan er een keer een 
bericht in de Oosterhouter geplaatst worden waar mensen op kunnen reageren en 
ook bomen kunnen aandragen als monumentale boom. Want een monumentale 
boom kan dus ook een herdenkingsboom zijn en dan hoeft een dergelijke boom niet 
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eens tien jaar oud te zijn. Graag horen wij hier een reactie van de portefeuillehouder 
over. Tot zover.” 
 
De voorzitter: “Dank u wel, mevrouw Roovers. Wie heeft een vraag aan de 
spreekster? Dat is mevrouw Van Bruchem van GroenLinks, ga uw gang.” 
 
Mevrouw Van Bruchem: “Mevrouw Roovers, vindt u dan ook niet dat die lijst met 
monumentale bomen eerst zou moeten worden aangepast voordat deze regeling in 
werking treedt?” 
 
Mevrouw Roovers: “Ten eerste is dat een proces wat ten minste een jaar zal duren. 
Ten tweede, veel van die bomen zullen wel aan die maat van 48 cm. Komen. Bij 
herdenkingsbomen daar denk ik ook wel dat die niet zo maar gekapt zullen worden. 
Wij willen ook heel graag een actualisatie van deze Monumentale Bomenlijst.” 
 
Mevrouw Van Bruchem: “U deed net of het niet belangrijk is, maar goed u vindt het 
wel belangrijk dat dit gebeurt?” 
 
Mevrouw Roovers: “Heel belangrijk.” 
 
Mevrouw Van Bruchem: “Terwijl er een risico is dat er toch bomen gekapt gaan 
worden als wij dat niet doen?” 
 
Mevrouw Roovers: “Er is een risico. Hoe groot het risico is dat kunnen wij niet goed 
inschatten, maar om het daar nog een jaar voor uit te stellen, ja dat vinden wij  
moeilijk in te schatten. Wij horen ook heel graag een reactie van de 
portefeuillehouder hierover.” 
 
De voorzitter: “Dank u wel. Mijnheer Velds nog een vraag, D66,” 
 
De heer Velds: “Een vervolg op deze vraag. Kunt u dan aangeven wat u zo 
verschrikkelijk belangrijk vindt dat u het risico wilt nemen dat er eventueel bomen die 
op een monumentale lijst zouden komen, omgehakt worden met dat jaartje uitstel van 
dit voorstel?” 
 
Mevrouw Roovers: “Het risico, de monumentale bomen die op de gemeentegrond 
staan, daar verandert niets voor. Het zou gaan om monumentale bomen die op 
particuliere grond staat. Daarvan zou dus waarschijnlijk ook de particulier zelf mee 
moeten werken om die boom op de Monumentale Bomenlijst te krijgen. Hij zal dan 
waarschijnlijk niet van plan zijn om die boom binnen een jaar te kappen.” 
 
De voorzitter: “Mijnheer Velds.” 
 
De heer Velds: “Voorzitter, bij permissie, dat was niet mijn vraag of in ieder geval niet 
het antwoord op mijn vraag. Mijn vraag was, wat is er nu zo verschrikkelijk belangrijk 
dat u dit voorstel niet een jaartje uitstelt en dan niet het risico loopt dat er eventueel 
bomen gehakt worden waarvan naderhand gezegd zou kunnen worden, die zou op 
een monumentale lijst gekomen zijn. Dus wat is er nu zo belangrijk om nu dit voorstel 
aan te nemen en de velvergunningen te veranderen en daar niet een jaartje mee te 
wachten? Dan kun je er voor zorgen dat die nieuwe Monumentale Bomenlijst er ligt 
en je geen enkel risico meer neemt. Kunt u mij echt aangeven waarom dat u vindt dat 
dit voorstel nu aangenomen moet worden.” 
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Mevrouw Roovers: “Wij willen de kansen aangrijpen om de regeldruk te verminderen 
voor de Oosterhoutse burgers.” 
 
De heer Velds: “Dan is een jaartje eerder belangrijker dan de eventuele bomen die 
gekapt worden?” 
 
Mevrouw Roovers: “Wij achten, zoals ik zo juist gezegd heb, het risico erg laag. Wij 
wachten ook op een reactie van de portefeuillehouder.” 
 
De heer Van der Zanden: “Voorzitter, ik denk dat het hier gewoon gaat om afspraken 
binnen de coalitie en dat de VVD nog een cadeautje moet krijgen.” 
 
De heer De Jong: “Voorzitter, ik wil daar met klem op reageren. Mijnheer Van der 
Zanden, het is een bijdrage van de fractie van het CDA. U moet hem ook zodanig 
zien. Dank u wel.” 
 
De voorzitter: “Mijnheer Noltee, Groen Brabant, u wilde ook een vraag stellen, ga uw 
gang.” 
 
De heer Noltee: “Ik zou graag, als het mag van mijnheer De Jong, want je weet het 
maar nooit hier..” 
 
De voorzitter: “Stelt u uw vraag, alstublieft.” 
 
De heer Noltee: “Dank u wel. Geheel te uwer verantwoording. U had het over de 
regeldruk moet verminderd worden voor de Oosterhoutse burgers. Kunt u mij nu 
eens exact uitleggen wat die regeldruk nu is? En wat de voordelen daarvan zijn om 
alle bomen vogelvrij te verklaren? Dat moet u mij nu eens uitleggen. Niet er omheen 
draaien. Gewoon uitleggen wat u daarmee bedoelt.” 
 
Mevrouw Roovers: “Ten eerste, alle bomen worden niet vogelvrij verklaard. Want er 
bestaat nog steeds een velvergunning voor een x-aantal bomen. Bomen met een 
grotere diameter, monumentale bomen op de lijst kunnen niet gekapt worden.” 
 
De heer Noltee: “Ik bedoel die diameter van 49. Daar hebben wij het over. Wij 
hebben het niet over bomen boven de 49 cm. of boven de 1,50 m. omtrek. Nee, wij 
hebben het over de bomen die onder die 49 cm. Vallen.” 
 
Mevrouw Roovers: “Tussen de 20 en 48 cm. diameter. Daar moest, mits het 
vanavond aangenomen wordt, moest daar een vergunning voor aangevraagd 
worden. Dat kost tijd, dat kost moeite. Als dat niet gedaan hoeft te worden dan is 
dat….” 
 
De heer Noltee: “Weet u hoeveel tijd en hoeveel moeite dat dit kost?” 
 
Mevrouw Roovers: “Ik heb nog nooit een velvergunning aan hoeven te vragen.” 
 
De heer Noltee: “Hoe kan u dan zeggen dat het tijd kost?” 
 
Mevrouw Roovers: “Als je iets in moet vullen, als je op een goedkeuring moet 
wachten dat kost sowieso tijd en moeite.” 
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De voorzitter: “Het wordt een beetje gedetailleerd nu. Ik denk dat u uw punt gemaakt 
heeft.” 
 
De heer Noltee: “Daar gaat het toch om. Het gaat toch om het gedetailleerde. Als je 
hier staat te zeggen dat je daar heel erg veel de regeldruk mee weghaalt, dan mag je 
het toch over de details hebben. Want anders begrijp ik het niet meer, maar met mij 
ook een hele hoop anderen, waarschijnlijk u ook, voorzitter. Laat ook maar, mevrouw 
Roovers, het is goed geweest.” 
 
De voorzitter: “Dank u wel, mijnheer Noltee. Dan geef ik nu graag het woord aan de 
heer Van Ginneken van Gezond Burger Verstand.” 
 
De heer Van Ginneken: “Voorzitter, bedankt. Gezond Burger Verstand is een 
voorstander van het versoepelen van regels, laten we dat voorop stellen. Wij willen 
het onze burgers het zo gemakkelijk mogelijk maken zonder ze op kosten te jagen. 
Maar, voorzitter ,wij zijn tevens zuinig op ons spaarzame bomenbestand en willen 
niet dat alles zomaar gekapt kan gaat worden. Wij willen de bestaande 
groenstructuren behouden. Evenals de monumentale bomen die in diverse tuinen 
nog aanwezig zijn Gezond Burger Verstand wil ook de bomen behouden in tuinen 
tegen de groenstructuren gelegen en zeker de waardevolle bomen waarin in 
bestemmingsplannen een claim is opgelegd om deze te behouden. Zeker niet de 
bomen in de Vlinderbuurt, waar destijds onder strenge voorwaarden gebouwd is. 
Voorzitter, door deze wijziging wordt het mogelijk bomen te kappen wat Gezond 
Burger Verstand niet kan accepteren. Ook bijvoorbeeld in de Warandelaan en tegen 
de parken. Voorzitter, onze honderden jaren oude, monumentale bomen hebben ook 
de kans gekregen zich als zodanig te ontwikkelen. Door deze aanpassing van de 
kapvergunning krijgen jonge bomen en beukenhagen nooit de kans zich tot oudere 
monumentale boom te ontwikkelen. Waardoor oudere bomen een zeldzaamheid 
worden. Voorzitter, de besparing met deze aanpassing van de velvergunning zijn 
peanuts. Wij zijn er wel voor om in kleine tuinen minder 120 meter groot de 
verordening te versoepelen zodat bomen waar geen claim op ligt dan vergunningsvrij 
kunnen worden verwijderd. Om dit mogelijk te maken dient Gezond Burger Verstand 
samen met Groen Brabant een amendement in. Wat door Groen Brabant wordt 
ingediend. Tot zover.” 
 
De voorzitter: “Dank u wel, mijnheer Van Ginneken. Wie wenst een vraag te stellen? 
Niemand? Dan dank ik u voor uw bijdrage. Geef ik graag het woord aan de heer 
Hessels van de Partij van de Arbeid.” 
 
De heer Hessels: “Dank u wel, voorzitter. Een evenwicht tussen beschermen en 
besparen, zo zou de Partij van de Arbeid  het voorliggend voorstel samen willen 
vatten. In de analyse wordt letterlijk gesteld dat er geen reden is om het systeem ter 
discussie stellen, anders dan in het licht van administratieve lastenverlichting en 
verkleining van het ambtelijk apparaat. Dat is helder. U doet gelukkig geen poging om 
een bezuinigingsmaatregel te verpakken als verbetering van het huidige beleid.  
Onze afweging zal in  dezelfde lijn  zijn. Het is meer dan voor de hand liggend om 
een vergunningenbeleid, waarbij van de ruim 480 aanvragen er slechts 3 worden 
geweigerd te herzien. Als dan ook nog het resultaat van die herziening is dat de 
bescherming op eenzelfde peil blijft, kunnen wij niet anders dan instemmen. Voor de 
Partij van de Arbeid is het van groot belang dat de bescherming van onze 
waardevolle, monumentale bomen gewaarborgd blijft. Ook hier is er dus geen enkele 
reden om het raadsvoorstel niet te steunen. In dat verband wil ik nog wel antwoord 
op onze sjabloonvraag. Als de vraag gesteld wordt, wat is de definitie van het begrip 



-28- 

Notulen raad 18-12-2013/ pagina 28 van 63 

 

monumentale boom. Dan is het antwoord, monumentale bomen zijn bomen die 
opgenomen zijn op de lijst monumentale bomen. Dat is dan echt onvoldoende. Het 
op deze manier beantwoorden van serieuze vragen is beneden peil. Ik zou hier graag 
toch een echt antwoord op hebben. Voorzitter, afspraken, ook die uit een wat verder 
verleden, zijn voor de Partij van de Arbeid belangrijk. Daarom vragen wij nadrukkelijk 
de bestaande regeling voor de Vlindervallei te handhaven. De Partij van de Arbeid  
herinnert zich nog maar al te goed hoezeer de natuur- en milieuverenigingen geijverd 
hebben voor deze bescherming. Deze bescherming was een absolute voorwaarde 
om met de plannen voor deze locatie in te stemmen. Het gaat niet aan om de belofte 
die toen gedaan is nu te breken. Uw reactie op onze vraag over dit onderwerp, 
waarin u stelt dat de deze bomen blijvend zijn beschermd in het kader van een 
privaatrechtelijke regeling, stelt ons maar ten dele gerust. Het argument dat door het 
opnemen van een expliciete bescherming van deze bomen tot een complexe en 
mogelijk verwarrende regeling zou leiden, overtuigt ons niet. Met de indiening van 
een wijzigingsvoorstel op dit punt ben ik dan meteen aan het eind van deze bijdrage. 
Dat wijzigingsvoorstel luidt aldus. Overwegende dat, bij de ontwikkeling van de 
Vlindervallei het behoud van grotere bomen in het stedenbouwkundig plan een 
belangrijk uitgangspunt is geweest. De dialoog met o.a. natuur- en 
milieuverenigingen over het plan Vlindervallei heeft geleid tot nadrukkelijk 
vastgelegde beschermingsmaatregelen voor de bomen in deze wijk. Het niet zou 
getuigen van behoorlijk bestuur om deze zo nadrukkelijk overeen gekomen 
beschermingsmaatregelen eenzijdig af te schaffen. Indien deze 
beschermingsmaatregelen zouden worden afgeschaft het vertrouwen van de natuur- 
en milieuverenigingen in de gemeentelijke overheid ernstig zou worden geschaad. Dit 
geschaad vertrouwen toekomstige overlegsituaties nadelig zal beïnvloeden. 
Bewoners van de Vlindervallei zich er terdege van bewust zijn dat zij in een heel 
bijzondere stedenbouwkundige omgeving wonen. Deze bewoners bewust hebben 
gekozen voor uitdrukkelijke bescherming van de bomen op hun eigen perceel, maar 
ook in de rest van de wijk. Besluit, raadsnota BI.0131008 vast te stellen met dien 
verstande dat onder punt 2 na de zinsnede omtrek 1,50 m de volgende passage 
wordt toegevoegd. Waarbij voor alle bomen buiten de openbare ruimte in het gebied 
Vlindervallei, op grond van toezeggingen uit het verleden, de huidige velvergunning 
gehandhaafd blijft. Dank u wel.” 
 
De voorzitter: “Dank u wel, mijnheer Hessels. Wij maken er even 18 december van. 
Dank u wel, griffier. Het amendement is ondertekend. Gaat deel uitmaken van de 
discussie. Krijgt het cijfer 1. En gaat worden vermenigvuldigd. Dank u wel.” 
 
Amendement 1 op raadsnota BI. 131008 van Partij van de Arbeid in bijlage. 
 
De voorzitter: “Wie wenst, de heer Hessels , een vraag te stellen. Ik inventariseer 
even, mijnheer Vissers, mevrouw Van Bruchem en mijnheer Van Ginneken. Ga uw 
gang, mijnheer Vissers.” 
 
De heer Vissers: “Dank u wel, voorzitter. Mijnheer Hessels, stel nu dat dit 
amendement niet wordt aangenomen en het voorstel er ligt zoals het er nu ligt, wat 
gaat u dan doen?” 
 
De heer Hessels: “Dan gaan wij schorsen. Dan gaan wij ons ernstig beraden. Daar 
komen we dan nader op terug.” 
 
De voorzitter: “Dank u wel. Mevrouw Van Bruchem.” 
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Mevrouw Van Bruchem: “Ik had dezelfde vraag.” 
 
De voorzitter: “Dank u wel. Mijnheer Van Ginneken.” 
 
De heer Van Ginneken: “Voorzitter, bedankt. Mijnheer Hessels, hoe denkt u voor 
onze achter-, achter-, achterkleinkinderen nog ooit een monumentaal park, bos te 
verkrijgen als je nu alles wat minder dan een bepaalde diameter is zomaar kan laten 
kappen. Je krijgt dan toch nooit geen groene structuren meer? Of zie ik dat 
verkeerd?” 
 
De heer Hessels: “Gelukkig ziet u dat verkeerd. Want er zijn natuurlijk een groot 
aantal plaatsen en situaties waarvoor bomen geen velvergunning zal worden 
aangevraagd omdat mensen ook graag bomen hebben in hun omgeving. De 
monumentale bomen van morgen en overmorgen, die zijn op dit moment 
waarschijnlijk de 48 cm. te boven. Dus er zullen altijd monumentale bomen 
aangevuld worden. Daarom ben ik nu ook juist zo benieuwd naar die definitie. Want 
de lijst monumentale bomen is geen statisch geheel. Er zijn bomen die op grond van 
waarschijnlijk leeftijd, als dat een criterium is, maar ook op grond van omvang in de 
lijst monumentale bomen in gaan groeien. Ik heb er alle vertrouwen in.” 
 
De heer Van Ginneken: “Nu, ik niet dus.” 
 
De voorzitter: “Dank u wel. Mijnheer Melsen, VVD, ga uw gang.” 
 
De heer Melsen: “Voorzitter, een vraag aan de heer Hessels over de noodzaak van 
extra regels voor de Vlindervallei. In principe zijn die bomen al beschermd via een 
privaatrechtelijke regeling. Waarom wilt u eigenlijk twee soorten burgers in 
Oosterhout creëren? Diegenen die wel een vergunning aan moeten vragen en 
diegenen die geen vergunning aan hoeven te vragen voor die bomen. Waarom wilt u 
dat zo graag doen, want die noodzaak zien wij niet?” 
 
De heer Hessels: “Alle burgers van Oosterhout zijn bevoorrechte burgers. De 
bewoners van de Vlindervallei zijn extra bevoorrecht omdat zij in zo’n geweldige 
groene omgeving wonen, waarin de bomen beschermd zijn. Dat is bij het ontstaan 
van de Vlindervallei op twee manieren gewaarborgd. Ik wil dat graag op twee 
manieren gewaarborgd houden.” 
 
De voorzitter: “Dank u wel. Andere vragenstellers nog? Niet? Dan dank ik u voor uw 
bijdrage, mijnheer Hessels. Geef ik graag het woord aan mevrouw Van Bruchem van 
GroenLinks.” 
 
Mevrouw Van Bruchem: “Groen is gezond. Dat wisten wij natuurlijk allang, maar een 
paar weken geleden is een onderzoek verschenen waarin dat ook wetenschappelijk 
is aangetoond. Meer groen in de woonomgeving bespaart 400 miljoen euro aan zorg- 
en arbeidskosten. De kans dat mensen zich ongezond voelen in een omgeving met 
weinig groen is anderhalf keer zo groot vergeleken met mensen die in een groene 
omgeving wonen. Het huisartsenbezoek daalt ongeveer met een kwart. Verder 
voelen zij zich minder eenzaam en ervaren zij minder vaak het tekort aan sociale 
contacten. Groen in de directe woonomgeving is een belangrijk speerpunt voor 
GroenLinks. Het vergunningsbeleid voor het vellen van bomen is dus ook belangrijk. 
Bomen spelen een belangrijke rol in het ecosysteem. Want zij zijn van grote waarde 
voor de biodiversiteit en dus ook voor de vitaliteit van het groen. Verandering van het 
vergunningsbeleid heeft effect op het groen. In tegenstelling tot wat in de 
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begrotingsbehandeling is besproken, ligt nu het voorstel voor om de velvergunning 
slechts gedeeltelijk af te schaffen. Dat op basis van een rapport waarin staat dat het 
huidige beleid goed uitpakt en dat er inhoudelijk geen enkele reden is om het beleid 
aan te passen. Dus verbazen wij ons wel dat het college toch kiest voor een 
aanpassing, die het, naar onze mening, alleen maar ingewikkelder maakt. Waardoor 
wij meer risico lopen dat er bomen ongewenst worden gekapt. Dat puur om de reden 
van een relatief beperkte bezuiniging. Wij maken ons met name zorgen over een 
aantal specifieke zaken. De Vlindervallei, die al genoemd is. De bredere particulieren 
groenstroken en bomen die in het kader van de herplantplicht zijn gepland. Wij 
vinden het zuur dat er bij nieuwe plannen vaak met veel moeite oplossingen op maat 
worden gezocht om groen te behouden, maar naar de uitvoering zou je op deze 
manier die afspraken misschien snel kunnen vergeten en kan er onvoldoende 
gedaan worden om de afspraken daadwerkelijk na te komen. In het rapport is 
aangegeven dat de velvergunning een belangrijk instrument is om in de Vlindervallei 
de bomen op particuliere kavels te beschermen. In het rapport wordt zelfs gesproken 
over inconsistentie in het gemeentelijk beleid als de velvergunning wordt afgeschaft. 
Ook geldt voor groenstroken, rond bijvoorbeeld industrieterreinen, dat de 
velvergunning een belangrijke bescherming kan zijn. Ook het antwoord op een vraag 
van de Partij van de Arbeid over bomen met een herplantplicht, stelt ons niet gerust. 
Deze bomen kunnen zonder meer worden gekapt zolang zij de dikte niet hebben 
gehaald. Concluderend, behoud van groen in en om Oosterhout is van groot belang 
voor de leefbaarheid, gezondheid en de aantrekkelijkheid van de stad. In het 
voorliggende raadsvoorstel zijn de risico’s dat dit wordt aangetast te groot. Daarom 
vindt GroenLinks dat het huidige velvergunningbeleid, dat prima werkt, niet moet 
worden aangepast.” 
 
De voorzitter: “Dank u wel, mevrouw Van Bruchem. Wie wenst een vraag te stellen? 
Niemand? Dan dank ik u voor uw bijdrage. Geef ik graag het woord aan de heer 
Velds van D66.” 
 
De heer Velds: “Voorzitter, na alle inbreng die er al geweest is en vooral ook de 
inbreng zoals die door GroenLinks zonet uitgesproken is en de inbreng die zo 
dadelijk ongetwijfeld nog gaat komen, wil D66 heel kort zijn. Wij willen niet teveel in 
herhalingen vervallen. Het enige wat wij wel duidelijk uit willen spreken is dat wij geen 
enkel vertrouwen hebben in de voorgestelde veranderingen in het 
velvergunningenbeleid. De financiële winst die daarbij behaald wordt, zijn in onze 
ogen peanuts. D66 is bang dat vrijwel alle controle op het omhakken van bomen zal 
verdwijnen. Een ieder die daar zin in heeft zal zijn gang gaan. Pas nadat het onheil is 
geschied kan er ingegrepen worden. Dat ook het college denkt dat het grote 
gevolgen kan hebben, blijkt voor ons uit het feit dat u de beperkte eisen voor de 
gemeente zelf wel wil handhaven omdat het voor burgers ingrijpende wijzigingen met 
zich meebrengt zoals u in het voorstel schrijft. Dat zal niet anders zijn als 
particulieren naar hartenlust kunnen kappen. Vooral omdat de diameter van 48 cm. 
op een hoogte van 1.30 m. als uiterste grens wel erg veel ruimte voor een 
vergissinkje zal geven. Dus om kort te zijn, D66 zal niet instemmen met uw voorstel. 
Niet alleen vanwege de hiervoor genoemde argumenten die wij zelf hebben 
verzonnen, maar vooral ook juist om dezelfde argumenten die het college inbrengt 
om voor de gemeentelijke organisatie de diameter wel op 20 cm. te handhaven. Dank 
u, voorzitter.” 
 
De voorzitter: “Dank u wel, mijnheer Velds. Wenst iemand, mijnheer Velds, een vraag 
te stellen? Niet? Dan dank ik u voor uw bijdrage. Geef ik graag het woord aan de 
heer Noltee van Groen Brabant. Gaat uw gang.” 
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De heer Noltee: “Dank u wel, voorzitter. De velvergunningsvoorwaarden voor 
particulieren worden in dit voorstel van het college verruimd. Dat betekent dat voor 
alle particulieren een vrijstelling geldt van de vergunningplicht voor bomen tot een 
stamomvang van anderhalve meter, ofwel een doorsnede van 48 centimeter. 
Uitzondering hierop zijn monumentale bomen. Omdat het relatief lang, 25 tot 30 jaar 
duurt voordat bomen een maat hebben bereikt dat ze ook waarden 
vertegenwoordigen, ze hebben dan een doorsnede van 20 centimeter, dat is minder 
dan de helft als wat er nu gekapt mag worden, is een eventuele velling later 
nauwelijks te herstellen. Het aanvragen, laten beoordelen van een vergunning om te 
kappen, voorkomt daarom onomkeerbare handelingen. Dat is een doel van de 
vergunningprocedure, zoals die nu voorligt.  Zoals op pagina 11 van de bijlage is 
beschreven, velling van bomen is praktisch onomkeerbaar, daarom is er sprake van 
risico, einde citaat. Bomen in het bezit van particulieren, zonder vergunning onder 
een diameter van 49 centimeter vrij te stellen van een kapvergunning, staat in groot 
contrast met het idee van onomkeerbare, impulsieve handelingen. Het grootste 
beschermende effect van een velvergunning ligt namelijk in de drempel die daarmee 
wordt gecreëerd. Er kan dan namelijk een sociale druk ontstaan door de 
gedachtegang dat de vergunning zou kunnen worden geweigerd. Daar komt bovenop 
wie zich gecontroleerd voelt gaat toch minder ongegeneerd zijn gang. Voorzitter, 
naar de mening van Groen Brabant worden er op termijn duizenden bomen vogelvrij 
verklaard bij burgers, maar ook en daar heb ik hier vanavond niemand over horen 
praten, bij bedrijven en bij Thuisvester die, formeel genomen tot 49 centimeter 
diameter kunnen vellen. De vraag is wie controleert er dat bomen die groter van 
diameter zijn, niet gekapt zullen worden. Niemand dus. Tenzij die 0,29 fte. van 
mijnheer Melsen, daar opnieuw voor in worden gesteld. Er moet om dat te 
controleren weer een ambtenaar bij aangesteld worden. Hoe moeten burgers zich bij 
deze velvergunning voelen, die in de Vlindervallei bij de aankoop van een huis of 
kavel, mijnheer Hessels heeft het er ook al over gehad. Hij dient dan ook een 
amendement in. De mensen die zijn afgehaakt, want die zijn er ook nog, er zijn 
namelijk in de Vlindervallei mensen geweest die een kavel konden kopen voor een 
huis, daar stond een boom in. Zij hadden daar een huis geprojecteerd, voorzitter en 
dan stond die boom in de weg. De gemeente zei dan, nee, die boom moet blijven 
staan. U maakt dan uw huis maar kleiner of u draait het maar. U kunt er alles mee 
doen. Hoe zullen deze mensen, die daardoor zijn afgehaakt, hoe zullen die zich 
voelen met deze regeling als er nu gewoon gekapt gaat worden? Hoe gaat u in de 
hand houden dat burgers die in dezelfde Vlindervallei grond hebben gekocht voor 
hun tuinen tegen een boskavelprijs, straks alle bomen kunnen omzagen om er op 
termijn van alles neer te zetten? Een tennisveld, een schuurtje, noem het maar, die 
bomen zijn weg. Overigens die kavels moesten de buffers zijn tussen de verstening 
van dat gebied en het bos. Kunt u ook uit leggen hoe u met dit kapbeleid in de hand 
kunt voorkomen dat bij de verkoop van snippergroen, wat u zo graag wilt om de 
reserves aan te vullen, ook daar alle bomen vogelvrij worden onder een omtrek van 
1,50 meter? En voorzitter, kunt u uitleggen hoe we ooit nog een vergroting van het 
monumentale areaal krijgen, als we alle bomen, die kandidaat zijn of kunnen worden, 
om beeldbepalend en of monumentaal te worden, om laten hakken? Een 
monumentaal areaal, voorzitter, zoals wij allen hebben kunnen lezen, dat in 
Oosterhout toch al zienderogen aan het achteruitgaan is. Wat zijn uw antwoorden 
hierop. Voorzitter u begrijpt dat er volgens Groen Brabant geen enkele reden is om 
het bestaande velsysteem ter discussie te stellen, buiten dat er een uitzondering 
gemaakt zou kunnen worden voor kleine tuintjes. Hierover dienen wij met Gezond 
Burger Verstand  een amendement in. Ook administratieve lasten verlichting en 
verkleining van het ambtelijk apparaat is geen reden. Overigens zou een 
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administratieve lastenverlichting door een vereenvoudiging van de bestaande 
velvergunning bereikt kunnen worden. Hiermee zou ook een financiële 
lastenverlichting bewerkstelligt kunnen worden, even nadenken. Wij dienen hierover  
een motie in. Want wij zijn voor minder formulieren, maar dan met een 
kapvergunning op een andere wijze zoals dit college het wilt. Het amendement, 
voorzitter. Overwegende dat, gekozen wordt voor een beperkt kapverbod voor private 
houtopstand bomen in privaat eigendom uitgezonderd monumentale bomen. Bij een 
perceel van maximaal 120 m2 het tuinoppervlak relatief klein is en hier in het 
algemeen houtopstanden staan waarvoor een kapverbod overbodig is. Want juist 
daarom heeft u zoveel aanvragen van 380 bomen. Dus met een klein beetje 
inventiviteit kan je dat op een andere manier oplossen. Deze creativiteit die wil Groen 
Brabant en Gezond Burger Verstand aan u doorgeven. Grotere tuinen meer of 
forsere houtopstanden kunnen bergen, deze kunnen een substantiële bijdrage 
leveren aan het groene karakter van de wijk of het gebied. Deze private 
houtopstanden daardoor van algemeen belang worden geacht en wel onder het 
kapverbod vallen. Besluit, in de Algemene plaatselijke verordening Oosterhout 2013 
afdeling 3 het bewaren van houtopstanden artikel 4.10 algemeen er uit te laten zien, 
na vaststelling van de aanpassingen velvergunningbeleid in de raadsvergadering van 
18 december 2013 vast te stellen. Het is een mond vol. Dat de tekst van  artikel 4.10 
algemeen onder 1 van de verordening aangevuld wordt met f. totaal oppervlak: het 
totale grondoppervlak inclusief bebouwing. Onder 3 het tweede bolletje te veranderen 
in buiten de openbare ruimte met een stamdoorsnede van 0.20 cm. Toe te voegen 
onder 4, het verbod geldt niet voor h. alle bomen, uitgezonderd aangewezen 
monumentale bomen, op private percelen met een totaal oppervlakte van minder dan 
120 m2 . Was getekend.  Het is nogal wat, maar dat ligt niet aan mij. Aan de 
bureaucratie ligt dat.” 
 
De voorzitter: “Dat had ik ook geen moment gedacht, mijnheer Noltee. Het 
amendement is ondertekend. Gaat deel uitmaken van de discussie. Krijgt het cijfer 2 
en gaat worden vermenigvuldigd.” 
 
Amendement 2 op raadsnota BI. 0131008 van Groen Brabant en Gezond Burger 
Verstand in bijlage. 
 
De voorzitter: “Gaat u verder, mijnheer Noltee.” 
 
De heer Noltee: “Voorzitter, dan de motie. De motie wordt alleen ingediend door 
Groen Brabant. Overwegende dat, bomen een belangrijke bijdrage leveren aan de 
kwaliteit van de leefomgeving en uitstraling van de stad. Dat met het afschaffen van 
de kapvergunning de gemeente haar instrument verliest om waardevolle, 
monumentale bomen in de stad te beschermen. Dat gezien het belang dat in 
Oosterhout wordt gehecht aan het behoud van voldoende kwalitatief groen en bomen 
totale afschaffing van de kapvergunning, zoals nu voor ligt, niet de voorkeur zou 
moeten hebben. Dat door het systeem van vergunningverlening eenvoudiger te 
maken en dan met name voor minder relevante soorten waar nu al nagenoeg altijd 
een vergunning wordt afgegeven, op de administratieve handelingen van de 
gemeente een voordeel wordt behaald. Dat de winst vooral kan worden gevonden in 
het verschil naar procedure. Dat met een verkorte procedure inhoudende dat de 
aanvraag direct wordt getoetst aan de criteria voor vergunningverlening en daarmee 
als het ware per ommegaande vergunning onder voorschriften kan worden verleend. 
Dat de langere afhandeling van de aanvraag zoals nu gebruikelijk ontstaat vanwege 
de publicaties hier dan niet meer aan de orde is. Verzoekt het college, 
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lastenverlichting niet uit het afschaffen van de vergunningplicht te halen, maar te 
zoeken in tijdswinst binnen de procedure.” 
 
De voorzitter: “Dank u wel, mijnheer Noltee. De motie is ondertekend. Gaat deel 
uitmaken van de discussie. Krijgt de letter A en wordt vermenigvuldigd.” 
 
Motie A op raadsnota BI. 0131008 van Groen Brabant in bijlage. 
 
De voorzitter: “Dit was uw bijdrage? Dank u wel. Vragen? Niet? Dan dank ik u voor 
uw bijdrage. Geef ik graag het woord aan de heer Vissers van de Socialistische 
Partij.” 
 
De heer Vissers: “Dank u wel, voorzitter. Ik heb een korte bijdrage, want veel is al 
gezegd door anderen. De bijlage van de raadsnota is overduidelijk. We hebben een 
prima functionerende APV. Het enige argument om de APV aan te passen is 
financieel. Het financieel belang van deze aanpassing is niet bepaald groot. Het 
enige dat het oplevert is de vreemde situatie dat je in de Vlindervallei je boom niet 
mag omzagen terwijl dat in de rest van Oosterhout wel mag. Wij zijn er volgens mij 
niet om problemen te creëren, maar om ze op te lossen. Ik wil nog wel wat kwijt over 
de beantwoording van de sjabloonvragen. Mijnheer Hessels, heeft er ook al iets over 
gezegd. Op de vraag waarom er gekozen wordt voor 1,5 meter is het antwoord onder 
andere dat 1,5 meter makkelijk te meten is en het getal anderhalf makkelijk te 
onthouden. Enerzijds moest ik er om lachen, want het lijkt een stukje absurde humor 
en ik hou wel van absurde humor, maar anderzijds heb ik me er toch aan geërgerd. 
Wat is dit voor belachelijk antwoord? Sinds wanneer is anderhalf makkelijker te 
onthouden of te meten dan 1, of 10, of 25 of 100 of welk willekeurig getal dan ook? 
Als de raad een serieuze vraag stelt, dan hoort de raad een serieus antwoord te 
krijgen en niet behandeld te worden als een kleuter. Tot zover.” 
 
De voorzitter: “Dank u wel. Wenst iemand, mijnheer Vissers, een vraag te stellen? 
Niet? Dan dank ik u voor uw bijdrage. Mevrouw Roovers, CDA, neem me niet kwalijk, 
ga uw gang.” 
 
Mevrouw Roovers: “U zegt dat als deze nota aangenomen wordt er verschil gemaakt 
wordt tussen mensen van de Vlindervallei en de rest van Oosterhout, maar bent u 
niet van mening dat dit op dit moment al is?” 
 
De heer Vissers: “Er is op dit moment een verschil tussen de mensen die in de 
Vlindervallei wonen en de mensen die er niet wonen. Want er is dat kettingbeding 
opgenomen. Dit sluit een beetje aan op het amendement wat mijnheer Hessels heeft 
ingediend. Op het moment dat je alleen nog maar die private bescherming hebt, dan 
ontstaat er een hele vreemde situatie. Nog vreemder dan de situatie nu al is. Laat ik 
het zo zeggen.” 
 
De voorzitter: “Dank u wel. Andere vragenstellers nog? Niet? Dank u wel. Dan dank 
ik u voor uw bijdrage. Geef ik graag het woord aan de heer Oomen van de 
Onafhankelijke Fractie. Gaat uw gang.” 
 
De heer Oomen: “Dank u wel, voorzitter. We begrijpen de goede bedoeling om de 
burger niet onnodig te belasten met procedures, maar dit gaat te ver. Met de 
voorgestelde verruiming kunnen bomen op private gronden tot een doorsnede van 48 
cm zonder vergunning geveld worden. Als je het erg negatief bekijkt wordt daarmee 
in een klap een fors deel van de Oosterhoutse bomen vogelvrij verklaard. Het is al 
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eerder gevallen. 48 cm, voorzitter, dat is een beste boom. De Onafhankelijke Fractie 
hecht grote waarde aan het groene karakter van Oosterhout. Daar moeten we zuinig 
op zijn en daar samen zorg voor dragen. Niet alleen voor de bomen zelf, maar ook 
voor al het leven dat er gebruik van maakt. Naast de ruimtelijke kwaliteit dragen de 
bomen ook bij aan de natuurwaarden en biodiversiteit in de stad en kerkdorpen. De 
positieve kanten van groen in de woonomgeving zijn al vele malen wetenschappelijk 
aangetoond. Dat moeten we dus koesteren. We moeten er voorzichtig mee omgaan. 
We hebben ons er overigens ook behoorlijk over verbaasd dat biodiversiteit en 
natuurwaarden niet eens als beoordelingscriteria zijn meegenomen in de afweging 
van de verruiming. Natuurlijk zal niet iedereen gelijk met een kettingzaag de tuin in 
rennen om zijn boom om te halen, dat zijn we met u eens, maar toch.  Met de 
velvergunning hebben we een instrument in handen om toch iets meer te waken over 
de waarden van de bomen. Voorzitter, de antwoorden op de vele schriftelijke vragen 
zijn helder. De controle op het niet kappen van monumentale bomen neemt af. De 
controle op het niet kappen van beschermde bomen in de Vlindervallei neemt af. 
controle op natuurwaarden en mogelijke overtredingen van de Flora- en Faunawet 
nemen af.  Bijvoorbeeld de mogelijkheid om iemand erop te wijzen om pas na het 
broedseizoen over te gaan tot kap. Meedenken en toch ook de waarden behoeden. 
Dat moeten we toch niet allemaal uit handen willen geven. Voorzitter, wij hebben niet 
om deze verruiming van het vergunningsvrij vellen van bomen gevraagd. We vinden 
het ook niet nodig en zien overduidelijk meer nadelen dan voordelen. We zullen dus 
niet instemmen met dit voorstel. Tot slot heeft ons nog wel een aantal zaken 
verbaasd in de antwoorden op de schriftelijke vragen. Waarom worden er geen leges 
voor vergunningen gerekend? Invoering zou toch ook een mogelijkheid zijn om de 
beoogde bezuiniging te behalen. Veel gemeenten maken ook van deze mogelijkheid 
gebruik. Het antwoord over illegaal gekapte bomen in de Vlindervallei heeft ons 
verbaasd. Als in strijd met het kettingbeding een boom geveld is, moet daar wat ons 
betreft ook daadwerkelijk tegen opgetreden worden. Dat er overgaan kan worden tot 
het innen van de boete is niet voldoende. Er moet worden overgegaan tot het innen 
van de boete. Tot slot misschien nog, voorzitter, om toch nog aan de doelstelling van 
klantvriendelijkheid te werken. Misschien kan die procedure voor het aanvragen van 
een velvergunning eens nagelopen worden, bijvoorbeeld met een stofkam, of die niet 
efficiënter en klantvriendelijker kan. Wie weet kan het dan ook allemaal nog eens wat 
goedkoper.” 
 
Der voorzitter: “Dank u wel, mijnheer Oomen. Wie wenst, de heer Oomen, een vraag 
te stellen? Mijnheer Hessels, Partij van de Arbeid.” 
 
De heer Hessels: “Dank u wel, voorzitter. Voorzitter, heb ik nu de heer Oomen goed 
verstaan dat hij pleit voor een lastenverzwaring voor de burger door het invoeren van 
leges op de velvergunningen of heb ik dat misverstaan?” 
 
De heer Oomen: “Nee, dat heeft u niet misverstaan. Dat zou best eens kunnen. Wij 
willen allemaal inkomsten hebben en we willen allemaal bezuinigen. Nu, dan kun je 
daar bijvoorbeeld eens aan gaan denken.” 
 
De heer Hessels: “Maar sommigen willen ook een lastenverlichting voor de burgers.” 
 
De heer Oomen: “Dat klopt inderdaad, maar in ieder geval heb ik dan de doelstelling 
bereikt dat er minder bomen gekapt zullen worden en dat Oosterhout groen blijft 
zoals het hoort te zijn.” 
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De voorzitter: “Andere vragenstellers nog? Niet?  Dan dank ik u voor uw bijdrage. 
Dames en heren, wij hebben de inbreng in eerste instantie van de raad gehad. 
Mijnheer Noltee heeft mij zojuist laten weten dat als gevolg van een digitale oprisping 
in zijn computer er iets met de motie en/of het amendement mis is gegaan. Wij gaan 
koffie drinken tot 21.45 uur. Dan kan intussen ook even gekeken worden, want het 
schijnt nog te herstellen te zijn. Dus dan krijgt u om 21.45 uur een nieuwe versie. Zo 
gaan wij dat regelen. De vergadering is geschorst tot 21.45 uur.” 
 
 

SCHORSING 
 
 

De voorzitter: “Als iedereen wil gaan zitten dan heropen ik de vergadering. U heeft 
inmiddels een correcte versie gehad van het amendement van Groen Brabant en 
Gezond Burger Verstand. Rechtsboven ziet u in het handschrift van de griffier het 
cijfer 2 staan. Dat is dus de nieuwe versie. U heeft uw inbreng in eerste instantie 
gehad. Dat betekent dat wethouder Peters aanstonds gaat antwoorden. Het woord is 
aan wethouder Peters, aandacht graag. Gaat uw gang.” 
 
Wethouder Peters: “ Voorzitter, de VVD vindt het jammer eigenlijk dat het niet 
helemaal wordt vrijgegeven. Ze vragen om het een jaar aan te kijken, hoe de 
ervaringen zijn. Intussen de lijst monumentale bomen te updaten, compleet te maken 
en dan eens te kijken of er niet alsnog vrijgave overwogen kan worden. Na een jaar 
kijken wat de ervaringen hebben opgeleverd dat kan natuurlijk altijd. De lijst updaten, 
dat heb ik van een aantal fracties gehoord, ik denk dat het goed is dat wij dat ter 
hand gaan nemen volgend jaar en aan het eind van het jaar melden hoever wij 
daarmee gekomen zijn. Het CDA vraagt om extra maatregelen in de Vlindervallei. Er 
zijn meerdere fracties die daar iets over gezegd hebben. Misschien dat het toch goed 
is om even aan te geven hoe de situatie is in de Vlindervallei. Mensen hebben daar 
grond gekocht en hebben daar een privaatrechtelijk contract voor afgesloten. Waarin 
staat dat die bomen niet geveld mogen worden. Er wordt verwezen naar een 
boetebeding. Het boetebeding is niet mals. Want als zo’n boom zonder toestemming 
van het college wordt geveld, dan kan er een boete worden geheven van 10 procent 
van de aankoopprijs. Als er maatregelen worden genomen die binnen een bepaalde 
termijn moeten worden uitgevoerd, dan is er een boete van 150 euro per dag dat dit 
niet gebeurt. Dat is een zwaar, bijzonder privaatrechtelijk regime. Dit ter toelichting. 
Tegelijkertijd stap ik dan door naar het amendement van de Partij van de Arbeid. 
Waarin gevraagd wordt om dat zware, bijzondere regime nog eens te versterken met 
een publiekrechtelijk regime. Dat is juridisch gezien is dat een merkwaardige 
invulling. Want als je iets publiekrechtelijk kunt beschermen dan ligt het niet voor de 
hand dat je dat privaatrechtelijk doet. Nu, er is om bijzondere redenen, die uzelf heeft 
aangehaald, gekozen voor die privaatrechtelijke bescherming. Dus daar bovenop een 
publiekrechtelijke dat zou een merkwaardige zijn, dus daarom ontraad ik dat ook ten 
zeerste. Gezond Burger Verstand is bang dat er geen nieuwe monumentale bomen 
meer zullen komen in Oosterhout omdat ze voor die tijd allemaal het loodje hebben 
gelegd. Ja, ik denk dat in de discussie twee opvattingen tegenover elkaar staan. Een 
opvatting die aangeeft, natuurlijk is Oosterhout zuinig op zijn groen. Mensen die 
koesteren hun groen. De praktijk leert wanneer zij een boom moeten vellen dat zij 
daar een vergunning voor aanvragen en dat dit in de meeste gevallen wordt 
gehonoreerd. Waarom is het dan nodig dat diezelfde mensen verplicht worden om 
die praktijk voort te zetten, terwijl het meeste wordt toegekend. Het echt niet zo zal 
zijn, dat als het wordt vrijgegeven, dat iedereen met de kettingzaag naar buiten gaat 
om dat groen, wat gekoesterd wordt, om dat neer te halen. Dus waarom, als wij een 
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volwassen relatie met onze burgers willen hebben, daar allerlei dingen aan willen 
overlaten, waarom is het dan nodig om het vellen van bomen niet over te laten in het 
vertrouwen dat daar op een verstandige manier mee wordt omgegaan, dat is de ene 
kant van het verhaal. Waarin mede overwegingen zijn als deregulering, alleen 
regelen wat echt nodig is. Mensen niet onnodig belasten. Het is ooit vertrokken met 
een verwachte, forse ombuiging en het is waar dat die relatief gering is, maar er zijn 
meer redenen dan alleen maar die financiële om tot deze invulling te komen. Daar 
staat tegenover de opvatting, ja, u heeft er allemaal een consistent verhaal bij, van ja, 
maar het heeft een preventieve werking. Je werpt toch een drempel op. Je blijft er 
toch controle op uitoefenen. Ik ben bang dat die twee opvattingen lastig te verzoenen 
zijn. De motie, die mijnheer Noltee van Groen Brabant daar tegenover stelt van, goh 
maak het dan in elk geval wat gemakkelijker voor eigenaren van kleine tuinen. Dus 
als je een perceel hebt inclusief de bebouwing van 120 m 2 laat dat dan maar vrij. 
Beperk het tot de grotere percelen omdat je dan houtopstanden hebt die ook voor de 
wijk en voor de omgeving waarde hebben. Ik vrees dat dit de regeling alleen maar 
ingewikkelder maakt. Dus daar ben ik eerlijk gezegd niet zo enthousiast over. Dan 
kom ik meteen op het amendement van Groen Brabant. Ik denk eigenlijk dat dit een 
motie is, ja dat staat er ook boven. Motie, excuus. Ik ben opgevoed met de gedachte 
dat letters altijd met amendementen te maken hebben, daar zit mijn vergissing, 
voorzitter. De motie waarin wordt aangegeven van, probeer die procedure wat 
strakker te trekken zodat je daar de winst haalt. Ja, ook zonder deze motie geldt dat. 
Niet alleen voor dit proces, maar voor alle processen in dit huis, mijnheer Noltee. Ik 
zie dat de inbreng van een aantal fracties te maken heeft met wat ik net aangeef van 
wat is de betekenis van het huidige systeem en waarom zou je dat verruilen voor het 
voorstel wat het college doet. Daar heb ik, denk ik, voldoende over gezegd. Er is 
aangegeven het doet wat willekeurig aan 1,5 m en 49 cm doorsnee, zeg maar 0,5 m. 
Daar is wat luchtig op geantwoord van, dat kun je gemakkelijk onthouden. U heeft 
aan het rapport gezien dat er niet over een nacht ijs is gegaan. Dat er erg veel 
aandacht is besteed aan voor- en nadelen van verschillende systemen. Er is ook 
waardering uitgesproken voor het bestaande systeem. Toch is de opmerking niet 
zonder betekenis. Want ik denk wel dat dit belangrijk is dat regelingen zo eenvoudig 
zijn dat het ook voor mensen gemakkelijk te onthouden is. 1,5 bij 0,5, het wordt 
natuurlijk buitengewoon arbitrair als je gaat zeggen 47 cm dat kan nog net en 48 dat 
wordt te gek. Je zit in een arbitrair gebied en dan is 1,5 met een 0,5 is wat luchtig 
gepresenteerd, maar nogmaals niet zonder betekenis. Er is nog een opmerking 
gemaakt over het antwoord van wat is een monumentale boom. Dat is een beetje de 
categorie Rang is alleen Rang als er Rang op staat. Dus dat daar een opmerking 
overgemaakt wordt dat vind ik terecht. Wanneer komt een boom op een lijst van 
monumentale bomen? Dan worden er criteria toegepast in de sfeer van de leeftijd, 
ouder dan 50 jaar bijvoorbeeld. Herdenkingsbomen, sowieso los van de diameter. 
Bijzondere botanische waarde, dat is natuurlijk een kwalitatief oordeel van 
deskundigen, maar die kunnen goed beoordelen of het gewoon maar een boom is of 
een boom met bijzondere botanische waarde, dendrologische waarde heet dat geloof 
ik. Bomen met een cultuurhistorische waarde. Zelfs bomen met een mythologische 
betekenis. Ik begrijp wel wat het is, maar ik ken die bomen niet, misschien de Heilige 
Eik. Bomen met een bijzondere natuurwaarde en markeringsbomen. Dat zijn criteria 
die worden gehanteerd bij de vraag of een boom in aanmerking komt voor de status 
van monumentale boom en een plek op de lijst van monumentale bomen. Mijnheer 
Oomen, heeft eigenlijk al aangegeven, natuurlijk is het niet zo dat iedereen met de 
kettingzaag naar buiten zal gaan. Ik denk dat dit erg waar is wat hij zegt. Alleen de 
consequentie die hij er aan verbindt, is een andere dan dat het college doet. Er is ook 
gevraagd waarom worden er eigenlijk geen leges geheven? Ja, als dat zo zou zijn, 
dan zou het ook kostenneutraal zijn. Ik heb begrepen dat destijds bij de invoering van 
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die velvergunningen besloten is om burgers niet op kosten te jagen door een 
vergunningstelsel, waarvan toen al werd voorzien dat die in veel gevallen toegekend 
zou worden. Ja, ik kan me daar iets bij voorstellen. Want dan zou het ervaren kunnen 
worden als een instrument dat bedacht is om geld binnen te halen. Dat dit een 
overweging is geweest destijds om af te zien van leges op de velvergunningen. Tot 
zover, voorzitter.” 
 
De voorzitter: “Dank u wel, wethouder Peters. Tweede instantie, wie? Mijnheer Velds, 
D66 en er zijn er meer. Mijnheer Velds, ga uw gang.” 
 
De heer Velds: “Voorzitter, ik heb een opmerking gemaakt, een beetje als een 
karikatuur misschien, maar over het feit dat ik mij verbaasde dat de gemeente voor 
zichzelf andere maatstaven toepast dan voor burgers. Is dat misschien omdat u 
minder vertrouwen in de gemeentelijke organisatie heeft dan in burgers? Want het 
argument wat u hanteert om voor de gemeente deze diameter van 20 cm , die dan 
echt makkelijk te onthouden is overigens en een diameter van 48 cm is wat minder 
makkelijk te onthouden. U voert dat als argument aan dat dit verstandig is om dat zo 
te doen omdat het voor burgers ingrijpende wijzigingen met zich mee kan brengen 
als je zulke bomen, die groter zijn, om gaat hakken. Kunt u mij misschien uitleggen 
waarom dat niet het geval zou zijn als particulieren zulke bomen om gaan hakken? 
Waarom heeft dat, naar uw idee, minder ingrijpende gevolgen of in ieder geval 
waarom is het effect op die andere burger minder groot? Inderdaad u zegt, wij 
hebben die maten niet willekeurig genomen. We hebben 1,50 m breed, omtrek, hoog. 
Wat is het nu ook al weer, 1,50 breed, 1,50 hoog, waar moet ik meten? U kunt zelf 
nagaan dat doordat je dit zo verschrikkelijk oprekt er met een paar vergissinkjes er 
echt bomen in een buurt omgaan die bepalend zijn. Het lijkt mij, vooral als mensen 
een beetje met deze grote maten gaan rommelen, dat er zo maar een boom plat ligt 
die echt wat breder is dan de bedoeling is met alle gevolgen van dien voor die 
burger. Want die krijgt dan te maken met allerlei maatregelen. Ik vraag me af hoe u 
dat wilt voorkomen dat er dus misverstanden ontstaan over 1,30 m hoog, 1,30 m 
breed, 1,50 m hoog, 48 cm, gooi maar bij.” 
 
De voorzitter: “Helder, dank u wel. Ik kijk het rijtje verder af. Mijnheer Noltee, Groen 
Brabant, ga uw gang.” 
 
De heer Noltee: “Dank u wel, voorzitter. De wethouder die doet er toch zo maar 
minnetjes over. Hij zegt met niet zoveel woorden dat de burgers die kijken wel uit om 
zo maar een boom om te zagen. Nu weet ik niet of dat u weleens televisie kijkt. Nee? 
Dat is dan jammer. Want dan ga ik u een verhaaltje vertellen waar u toch geen weet 
van heeft. Dan zegt u, dat weet ik niet en dan is het ook niet waar. Toch wil ik het u 
niet onthouden. Op televisie komt een mijnheer die is rechter, de rijdende rechter. 
Daar heeft u van gehoord? Weet u wat de hoofdpunten van dat hele programma zijn? 
Het kappen van bomen, het kappen van bomen. Dus wat u daarnet vertelde, daar 
klopt helemaal niets van. Dat leeft wel degelijk bij mensen. Aan de ene kant heb je 
voorstanders en aan de andere kant heb je tegenstanders. Het maakt niet uit, maar 
het leeft. Het leeft als een gek. Dus het is niet zo van, de mensen die kijken wel. Nee, 
de mensen die kijken wel degelijk. Als ze hun gelijk niet krijgen, nu dan stappen ze 
niet naar de gemeente. Want van de gemeente kunnen ze niets verwachten. Want 
vandaag is het zo en morgen is het weer anders. Nee, dan stappen ze naar de 
rijdende rechter. Dus wat u daarnet beweerde daar, denk ik, dat u toch nog maar 
eens over na moet denken, als u wilt. Als u niet wilt even goede vrienden. Dan geeft 
u ook aan dat door het amendement van Groen Brabant en de Gezond Burger 
Verstand de regeling ingewikkelder wordt. Ik denk juist dat de regeling soepeler 
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wordt. Je vangt daar alles mee op. Je vangt zelfs de Vlindervallei, maar dat hoeft niet 
want dat is allemaal geregeld volgens u, want dan krijgen ze een boete van 10 
procent van de aankoopprijs. Deze vliegdennen, u weet wat een vliegden is, die 
vliegdennen die daar staan die zijn eeuwen, die zijn honderden jaren oud en dan zijn 
ze nog maar zo. Want het is arme zandgrond. Ze hebben niets gekost want het zijn 
allemaal zaailingen. Dat is wel een beetje theoretisch, maar het is gewoon zo. Wat 
staat daar dan voor boete op? Wie dat verzonnen heeft dat weet ik ook niet, maar dat 
slaat nergens op, die hebben niets gekost die bomen. Dus 10 procent van niets, blijft 
voor mij altijd nog niets. Dat is het tweede. Waarom zegt u allemaal zulke dingen, dat 
vraag ik me af. Waarom dat u dat, want ik begrijp het niet. De motie die wordt al 
uitgevoerd. Ik weet toevallig van heel nabij, als iemand een boom om wil zagen dan 
moet hij negen formulieren invullen. U gaat mij toch niet vertellen dat dit niet 
eenvoudiger kan hè? Dat dit niet met een formulier kan? Dan moet u niet zeggen, 
nee, dat doen wij al op plekken. Nee, negen formulieren bij de aanvraag van een 
kapvergunning, negen stuks. Daarom is het allemaal zo duur en is het allemaal zo 
ingewikkeld. Als klap op de vuurpijl geeft u nu ineens aan, 1,50 m omtrek en 50 cm. 
Diameter. Terwijl het 48 cm was. Weet u wat 2 centimeter in jaren betekent voor een 
boom? Ik hoop dat u mij dat uit kunt leggen dadelijk.” 
 
De voorzitter: “Dank u wel. Mijnheer Van Ginneken, Gezond Burger Verstand.” 
 
De heer Van Ginneken: “Voorzitter, als ik het goed begrijp dan heeft de wethouder 
vertrouwen in de burger dat de bomen die waardevol zijn niet omgezaagd worden. 
Dan zou ik de omgevingsvergunning ook maar vergunning vrijmaken. Want dan moet 
je het vertrouwen in de burger ook maar hebben, dat die niet meer bouwt als dat past 
in de omgeving. Ik weet niet hoe de wethouder daarover denkt?” 
 
De voorzitter: “Dank u wel. Ik kijk verder. Gemeentebelangen, Partij van de Arbeid, 
mijnheer Hessels, ga uw gang.” 
 
De heer Hessels: “Dank u wel, voorzitter. Voorzitter, op de eerste plaats dank voor de 
beantwoording van de vraag met betrekking op de monumentale bomen. De tweede 
vraag is, wij hebben een analyse gekregen, een analyse van het belang van de 
velvergunning en een verkenning van alternatieven onder de mooie titel, de 
bescherming van groene waarden. Daar wordt door of namens het college gesteld op 
het stukje Vlindervallei en ik citeer, de velvergunning is in dit geval een belangrijk 
instrument omdat velling niet onopgemerkt plaats kan vinden. Dat is een van de 
argumenten waar wij ons amendement op gestoeld hebben. Ik zou graag van de 
wethouder weten in hoeverre hij zich nu van dit rapport distantieert. Dank u.” 
 
De voorzitter: “Dank u wel. Mevrouw Roovers, CDA.” 
 
Mevrouw Roovers: “In aanvulling mogelijk daarop. Wij hebben ook onze zorgen geuit 
over de bomen in de Vlindervallei. Met name omdat de niet toegekende 
vergunningen om die bomen. Ondanks alle boeteclausules en dat het allemaal 
eigenlijk geregeld zou moeten zijn, zijn er toch mensen die proberen om een 
vergunning aan te vragen voor die bomen. Ik vraag uw mening erover van hoe u 
denkt om dat in de toekomst te gaan voorkomen. U geeft aan dat u in 2014 de 
monumentale lijst wil actualiseren. Denkt u daar een heel jaar voor nodig te hebben, 
of heeft u enige indicatie hoelang dat dit gaat duren?” 
 
De voorzitter: “Dank u wel. Wethouder Peters, tweede instantie, ga uw gang,” 
 



-39- 

Notulen raad 18-12-2013/ pagina 39 van 63 

 

Wethouder Peters: “Voorzitter, de vraag van D66 die had ik in eerste instantie 
moeten beantwoorden, excuus daarvoor. Het verschil is dat de privaatrechtelijke 
eigendom, dat is toch anders dan het publieke eigendom van het openbaar domein. 
Dat is eigenlijk van alle Oosterhout. Je kunt je niet als gemeente opstellen alsof je 
een privaatrechtelijk eigenaar bent van het publiek domein. Om die reden wordt er 
een verschil gemaakt tussen een privé persoon die op eigen grond een boom heeft 
staan, of een gemeente die verantwoordelijk is voor het publieke domein en daar 
bomen wil vellen en daarvoor in elk geval Oosterhouters de gelegenheid geeft om 
daar wat van te vinden voordat het gebeurt. Dat is het verschil.” 
 
De heer Velds: “Voorzitter, even bij interruptie, maar dat betekent dus dat u het 
argument dat u hanteert om voor de gemeente die 20 cm te handhaven, dat dit 
ingrijpende gevolgen voor burgers kan hebben, het hakken van die bomen. Dat u dat 
niet meer valide vindt als het om bomen gaat die door particulieren gehakt worden. 
Want het een kan niet zonder het ander.” 
 
Wethouder Peters: “Ik denk inderdaad dat er een verschil is tussen de situatie van 
particulieren die hun eigen boom op hun eigen grond willen vellen en een gemeente 
die doorgaans ook in een veel groter gebied de zorgplicht heeft voor groen. Op het 
moment dat er geveld moet gaan worden om welke reden dan ook, de mensen de 
gelegenheid geeft om daar iets van te vinden voordat dat definitief gebeurt. Ik vind 
dat heel verstandig.” 
 
De heer Velds: “Als ik goed heb en dan moet u het mij maar zeggen als het niet zo is, 
dat u een wijziging in een buurt  in een wijk aangebracht door een particulier, minder 
belangrijk vindt dan een wijziging aangebracht door de gemeente.” 
 
Wethouder Peters: “Nee, het gaat niet om belangrijk of onbelangrijk. Het gaat om 
zeggenschap. Dan vind ik dat een gemeente zich niet moet gedragen als ware zij 
eigenaar van het publieke domein en daarmee om kan gaan op dezelfde wijze als 
een particulier met zijn particuliere eigendommen. Daar is verschil tussen.” 
 
De heer Velds: “Bent u het dan niet met mij eens dat zo’n wijziging door het kappen 
van een boom, inderdaad het publieke domein raakt. Zo’n boom, waar wij hierover 
spreken, dan praat je niet alleen meer over die eigenaar die hem in zijn tuin heeft. 
Dat raakt echt de omgeving, dat raakt de wijk. Dat is net zo ingrijpend voor de hele 
bevolking in die wijk. U maakt nu een verschil en dat begrijp ik dus niet, maar daar 
zullen wij het ook niet over eens worden, maar…” 
 
Wethouder Peters: “Ik denk dat u het wel begrijpt. Want volgens mij is het heel erg 
duidelijk dat er twee verschillende situaties zijn. Ik vrees dat ik…” 
 
De heer Noltee: “Voorzitter, even een reactie over dit.” 
 
De voorzitter: “Kort graag.” 
 
De heer Noltee: “Is het dan niet zo, dat de wethouder bedoelt, dat het ene algemene 
belang wordt geprevaleerd boven het zogenaamde andere algemeen belang. Daar 
bedoel ik mee het algemeen belang van de bomen van de gemeente, tussen haakjes 
want ze zijn niet van de gemeente en de particuliere bomen.” 
 
Wethouder Peters: “Ik vind dat er inderdaad dat er een verschil is tussen bomen in 
het publieke domein en boven op een privaat terrein. Ook al zijn die zichtbaar vanaf 
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de openbare weg en kun je daar net zo van genieten als van een boom  in het park. 
Daar blijft toch verschil tussen. Daar komt bij dat in de 300 gevallen dat particulieren 
een aanvraag hebben ingediend om die boom te vellen, is dat in alle gevallen 
gehonoreerd.” 
 
De heer Velds: “Voorzitter, als ik nog even mag? Een afsluitende vraag.” 
 
De voorzitter: “Eigenlijk niet.” 
 
De heer Velds: “Als ik deze redenering van de wethouder voortzet, dan is hij het ook 
eens met de redenering van de heer Van Ginneken.” 
 
Wethouder Peters: “Dat is een ander verhaal.” 
 
De heer Velds: “Nee, dat is precies hetzelfde verhaal.” 
 
Wethouder Peters: “Hoe weet u nu of ik dat hetzelfde verhaal vind?” 
 
De voorzitter: “Ik ga hier even op ingrijpen. Wij gaan het niet over de 
omgevingsvergunning hebben. Dat gaan wij echt niet doen. Dat is niet aan de orde. 
Wethouder, gaat u gewoon verder.” 
 
De heer Van der Zanden: “Voorzitter, bij interruptie. Het gaat niet over de 
omgevingsvergunning. Het wordt steeds duidelijker dat dit voorstel op drijfzand 
gebaseerd is. Er staat bijvoorbeeld in de nota, wordt bijvoorbeeld als argument 
aangevoerd, dat burgers hun eigen eigendom moeten kunnen vernietigen. Op het 
moment dat dit soort argumenten aangevoerd moeten gaan worden om zo’n voorstel 
in de lucht te houden en de wethouder zich in allerlei rare bochten moet gaan 
wringen op vragen van de heer Velds. Dan geef je dus duidelijk aan dat er geen 
enkele argumentatie is. Dat er dan hier en daar wat bij de haren bijgesleept wordt om 
er nog iets van te maken.” 
 
De voorzitter: “Gaat u verder, wethouder Peters.” 
 
Wethouder Peters: “Ja, voorzitter, ik kan niet in het oordeel van de heer Van der 
Zanden treden. Ik heb niet het gevoel dat ik mij in allerlei bochten moet wringen. Ik 
kom bij mijnheer Noltee. U geeft aan er zijn voor- en tegenstanders. Die zijn er zeker. 
Zij zijn ook in deze zaal vanavond. Dus wat dat betreft daar heeft u een waarheid als 
een koe te pakken. U zegt je beweert maar wat. 10 procent van niets dat is niets, u 
heeft het dan over een vliegden. Wat ik bedoel dat is dat de boete 10 procent is van 
de aankoopprijs van de grond. Dat is niet niks. Dus dat was die 10 procent van niets. 
Negen formulieren, dat zijn geen negen bomen begrijp ik. Ik vind dat ook veel. Dat 
oogt niet heel erg strak. Dus daar zou u best een punt kunnen hebben.” 
 
De heer Noltee: “Voorzitter, als ik even mag? Ik heb daar bij de Perspectiefnota, heb 
ik dit ook al aangehaald. Daar heb ik een motie voor ingediend, die werd ten zeerste 
ontraden. Nu doe ik het weer en nu blijkt dat ik daar best een punt zou hebben. Ik 
vind het leuk dat u dat zelf ook zegt. Ik zou zeggen voer het uit en neem het mee in 
dit beleid.” 
 
Wethouder Peters: ”Ga ik doen. U heeft gevraagd hoelang heeft een boom nodig om 
2 cm te groeien? Ik heb van u net geleerd dat het wat uit maakt of hij op arme 
zandgrond staat. Het zal ook wat uit maken of hij alleen staat of in een rijtje. Op 
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humusrijke grond en ook het soort boom zal wat uit maken. Ik denk dat een wilg wat 
harder gaat dan een eik etc. Dus het antwoord is, dat hangt er vanaf. Mijnheer 
Hessels, die vraagt of ik mij distantieer van een rapport met een zinsnede die u net 
heeft voorgelezen. Het ging mij alleen iets te snel, dus ik weet niet precies welk 
rapport u bedoelt? En waarom ik mij ergens van zou distantiëren? “ 
 
Wethouder Peters: “Het is een bijlage en die heet, een analyse van het belang van 
de velvergunning en de verkenning van alternatieven. De titel is, de bescherming van 
groene waarden. Op pagina 7 wordt daar een paragraafje gewijd aan de Vlindervallei 
en daar staat de genoemde zinsnede. De velvergunning is in dit geval, dus de 
Vlindervallei, een belangrijk instrument omdat velling niet onopgemerkt plaats kan 
vinden. Dat is juist het argument om de velvergunning ter plekke te handhaven.” 
 
Wethouder Peters: “Over de bescherming van de Vlindervallei, heb ik voldoende 
gezegd. Wat dat juridisch betekent, welke knoop dat oplevert, dat heb ik ook 
toegelicht.” 
 
De heer Melsen: “Voorzitter, bij interruptie. Volgens mij is dat een ambtelijk advies in 
het kader van de discussie die je gaat voeren, de politieke discussie, over het wel of 
niet hebben van een velvergunning voor dat gebied. Dus volgens mij is dat de 
mening of een visie van een ambtenaar. Dat betekent dus niet automatisch dat dit 
een visie van het college is.” 
 
De heer Van der Zanden: “Voorzitter, bij interruptie. Als een dergelijk rapport als een 
bijlage wordt meegestuurd bij een officiële raadsnota. Dan mag de gemeenteraad er 
volgens mij toch echt vanuit gaan dat dat de opvatting van het college is.” 
 
De heer Melsen: “Voorzitter, even om duidelijk te maken. Er werden verschillende 
varianten in benoemd. In die varianten stond dus inderdaad een passage daarover. 
Uiteindelijk heeft het college een voorstel gedaan voor een variant en daar praten wij 
over. Er zijn verschillende argumenten geweest om tot die keus te komen. Ik denk 
dat wij dit zeker in dit kader zo moeten zien, mijnheer Van der Zanden.” 
 
De voorzitter: “Nee, wij gaan niet door over de status van dit rapport. Echt niet, 
mijnheer Van der Zanden.” 
 
De heer Van der Zanden: “Dat snap ik natuurlijk, want dan wordt het een lastige 
discussie.” 
 
De voorzitter: “Daar heb ik niets mee te maken of dat het een lastige discussie wordt. 
Wij gaan terug naar de beantwoording in tweede instantie. Wij hebben iets anders te 
doen dan over de status van rapporten te praten. Gaat u verder, wethouder Peters.” 
 
Wethouder Peters: “Ik denk dat ik er doorheen ben. Ik zie alleen bij het CDA nog een 
vraag staan. Zou u die nog een keer kunnen herhalen voor mij?” 
 
Mevrouw Roovers: “Ik had twee vragen gesteld. De een was in aanvulling op wat de 
heer Hessels zojuist heeft gezegd. Hoe acht u dan dat de niet toegekende 
velvergunningen, de bomen waren van de Vlindervallei, dus die eigenlijk al 
beschermd zijn. Wat vindt u daarvan? Het tweede was, hoelang hebt u echt nodig om 
die Monumentale Bomenlijst te actualiseren?” 
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Wethouder Peters: “Om met het laatste te beginnen. Ik denk dat als wij in 2014 aan 
de slag gaan, dat dit voor eind 2014 toch afgerond moet zijn. Mocht dat echt niet 
lukken om goede redenen dan zal ik u dat tijdig aangeven. Dat mensen in de 
Vlindervallei toch hebben geprobeerd om een velvergunning aan te vragen. Ja, ik 
weet niet wat de beweegredenen zijn geweest om dat te doen. Misschien hebben zij 
zich niet gerealiseerd dat er ook nog een andere bepaling is. Zelfs als zij die 
velvergunning zouden hebben gekregen, wat dus niet gebeurd is, dan zouden ze 
daarmee ook een probleem oproepen vanwege de privaatrechtelijke overeenkomst. 
Dat betekent dat bij de beoordeling dat zeker heeft meegewogen in de afwijzing 
daarvan. Nogmaals, er staat zo’n draconische boete op het vellen van een boom in 
de Vlindervallei, dat mensen het wel uit hun hoofd zullen laten om daar te gaan 
vellen.” 
 
De voorzitter: “Dank u wel. Ik kijk het rijtje verder af. Mijnheer Vissers, u wilt een 
interruptie plaatsen, gaat uw gang.” 
 
De heer Vissers: “Voorzitter, het feit dat er vergunningen zijn aangevraagd voor de 
kap van die bomen, is nu juist de perfecte indicatie dat zij dat niet uit hun hoofd laten. 
Sterker nog, terwijl ze weten dat het eigenlijk niet mag, vragen zij toch een 
vergunning aan. Dan is er zo meteen  geen vergunning meer nodig. Denkt u dan dat 
al die bomen blijven staan?” 
 
Wethouder Peters: “Ik denk als mensen zich realiseren dat zij 10 procent van de 
aankoopprijs als boete moeten betalen, dat zij niet zomaar zullen gaan vellen, nee.” 
 
De heer Vissers: “Maar als zij zich dat gerealiseerd hadden, hadden zij toch 
überhaupt geen aanvraag ingediend voor een velvergunning.” 
 
Wethouder Peters: “Mensen kunnen soms onnavolgbaar handelen.” 
 
De heer Vissers: “Ja, ik garandeer u dat dit straks ook gaat gebeuren. Dan mag u 
vaststellen welke bomen er nog staan in de Vlindervallei en welke dat er gekapt zijn.” 
 
Wethouder Peters: “Ik denk allemaal.” 
 
De voorzitter: “Dank u wel. Wij hebben gediscussieerd in twee instanties. Mijnheer 
Van Ginneken, ga uw gang.” 
 
De heer Van Ginneken: “Voorzitter, ik heb van de wethouder nog niet gehoord hoe hij 
denkt om die omgevingsvergunning dan ook maar af te schaffen. Daar heeft hij geen 
antwoord opgegeven.” 
 
De voorzitter: “Ik heb daarstraks gezegd dat wij het niet over de 
omgevingsvergunning gaan hebben, mijnheer Van Ginneken. Dat wij even bij het 
onderwerp blijven. Ik begrijp de vergelijking wel, maar laten wij nu geen discussie 
over de omgevingsvergunning gaan doen. Daar gaat wethouder Peters ook niet over. 
Wij hebben in twee instanties gediscussieerd. Wij gaan nu over tot besluitvorming. 
Dank u wel, wethouder Peters.” 
 
De heer De Jong: “Voorzitter, een punt van orde. Het CDA wil graag schorsen.” 
 
De voorzitter: “Prima. Wij schorsen vijf minuten, tien minuten, wat wilt u? Tien 
minuten schorsen. De vergadering is tien minuten geschorst.” 



-43- 

Notulen raad 18-12-2013/ pagina 43 van 63 

 

 
 

SCHORSING 
 
 

De voorzitter: “Dames en heren, als u wilt gaan zitten. Mag ik ook het publiek vragen 
om te gaan zitten? De vergadering is heropend. Ik geef het woord aan degene die 
verzocht heeft om de schorsing, mijnheer De Jong. CDA, ga uw gang.” 
 
De heer De Jong: “Ik wil graag het woord geven aan onze behandelaarster van dit 
onderwerp.” 
 
De voorzitter: “Mevrouw Roovers, CDA, ga uw gang.” 
 
Mevrouw Roovers: “Dank u wel, voorzitter. Wij willen graag een mondeling 
amendement indienen. Dat houdt in dat deze nota zal ingaan na actualisatie van de 
lijst monumentale bomen. Pardon, het moet een amendement zijn.” 
 
De voorzitter: “Dat zei u ook. Wij kijken even na of een mondeling amendement kan 
omdat een amendement natuurlijk gericht een besluit is met rechtsgevolgen. De 
voorzitter is van oordeel dat het een eenvoudig amendement is. Daarom kan het 
mondeling. Anders zouden wij het weer op schrift moeten stellen. Heeft iedereen de 
strekking van het amendement goed meegekregen? Ja, dan hebben wij zo meteen 
twee schriftelijke en een mondeling amendement, besluitvorming en een motie. 
Akkoord? Mijnheer Hessels, Partij van de Arbeid. Ik ben nog niet toe aan de 
stemverklaringen, mevrouw Dujardin. Ik heb ze genoteerd. Mijnheer Hessels, Partij 
van de Arbeid.” 
 
De heer Hessels: “Voorzitter, als dit amendement aanvaard wordt, dan is dat voor 
ons voldoende om ons amendement in te trekken. Want dan vertrouwen wij erop dat 
de bomen in de Vlindervallei vanwege hun dendrologische waarde voldoende 
beschermd zullen zijn.” 
 
De voorzitter: “Dan gaan wij eerste het mondelinge amendement doen. Goed dat u 
dat even aanvult. Dames en heren, wij zijn toe aan de stemverklaringen over zowel 
de amendementen, de motie als het voorstel zelve. Mevrouw Dujardin van 
Gemeentebelangen had reeds aangekondigd een stemverklaring af te willen leggen. 
Gaat uw gang.” 
 
Mevrouw Dujardin: “Dank u wel, voorzitter. Gemeentebelangen zal verdeeld 
stemmen over dit voorstel. Een andere opvatting en daar wil ik eventjes twee dingen 
over zeggen. Sinds 1957 hebben wij een Nationale Boomfeestdag. Het doel van de 
boomfeestdag is om kinderen de functies en de waarde van bomen in hun directe 
leefomgeving te laten inzien door middel van het laten van planten van bomen. 
William Blake, een Engelse schrijver, die zegt het volgende. Een dwaas ziet niet 
dezelfde boom als een wijze. Deze twee aan elkaar gekoppeld leidt tot mijn opvatting 
om het geld niet leidend te laten zijn in het behoud van bomen in onze directe 
leefomgeving. Het huidige velvergunningsbeleid voldoet en geeft bomen enigszins 
bescherming door actieverplichting tot het aanvragen van velvergunningen. Na wijs 
besluit kan een vergunning wel of niet gehonoreerd worden. Hier wil ik het ook bij 
laten. Dus ik zal tegen het voorstel stemmen. Mijn andere fractiegenoten zullen eerst 
akkoord gaan met het mondelinge amendement. Daarna zullen zij het voorstel 
steunen. De andere moties en amendementen daar hebben wij geen behoefte aan.” 
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De voorzitter: “Dank u wel. Mijnheer Melsen, VVD, ga uw gang.” 
 
De heer Melsen: “Dank u wel, voorzitter. Wij zullen het mondeling amendement 
steunen omdat het een extra steun in de rug is om die lijst monumentale bomen te 
updaten. Dat mogelijk in de toekomst ook aan aanleiding kan zijn om de 
velvergunning helemaal af te schaffen. Wij zijn voorstander van het voorstel om de 
regels te verminderen, de latente verlagen. Dus wij zullen voor dit voorstel stemmen.” 
 
De voorzitter: “Dank u wel. Partij van de Arbeid, mijnheer Hessels.” 
 
De heer Hessels: “Voorzitter, wij gaan er bij het opstellen van  de lijst monumentale 
bomen graag vanuit dat die opgesteld gaat worden door een wijze.” 
 
De voorzitter: “Ja en uw stemverklaring?” 
 
De heer Hessels: “En daarmee stemmen wij dus in.” 
 
De voorzitter: “Dank u wel. Gemeentebelangen hadden wij gehad. Ik ga het rijtje af. 
Mevrouw Van Bruchem, GroenLinks.’ 
 
Mevrouw Van Bruchem: “GroenLinks zal het mondelinge amendement steunen. 
Want alles om tot uitstel van ingaan van deze regeling te komen dat vinden wij 
meegenomen. Wij hopen dat er na de verkiezingen een verstandige coalitie zal zitten 
en dat wij dan dit onzalige beleid helemaal kunnen afschaffen.” 
 
De voorzitter: “Dank u wel. Mijnheer Vissers, Socialistische Partij.” 
 
De heer Vissers: “In exact dezelfde bewoordingen als mevrouw Van Bruchem.” 
 
De voorzitter: “Dank u wel. Mijnheer Oomen, Onafhankelijke Fractie.” 
 
De heer Oomen: “Mevrouw Van Bruchem, had het niet mooier kunnen zeggen.” 
 
De voorzitter: “Dank u wel. Mijnheer Velds, D66.” 
 
De heer Velds: “Voorzitter, mag ik nog een vraag stellen naar aanleiding van dat 
mondelinge amendement?” 
 
De voorzitter: “Dat mag.” 
 
De heer Velds: “Want ik heb de wethouder horen zeggen dat hij daar ongeveer een 
jaar over zou doen, wat u vraagt. Aangezien er sowieso na een jaar een evaluatie 
zou moeten geschieden, wat is dan de nut vanavond nog om dit voorstel nu aan te 
nemen als u het toch met een jaar uit wilt stellen? Dat was mijn vraag.” 
 
De voorzitter: “Mevrouw Roovers.” 
 
Mevrouw Roovers: “De wethouder heeft ook toegelicht dat hij het ook moeilijk vond 
om in te schatten hoe lang dat het zal duren. Als het per juli klaar is, dan zou dan de 
nota in kunnen gaan.” 
 
De voorzitter: “Dank u wel. Dan gaan wij nu over tot besluitvorming.” 



-45- 

Notulen raad 18-12-2013/ pagina 45 van 63 

 

 
De heer Velds: “Dan ben ik benieuwd of de wethouder kan toezeggen dat dit in juli 
klaar is.” 
 
De voorzitter: “Nee, wij gaan geen discussie opstarten, dat gaan wij niet meer doen. 
Wij gaan over tot besluitvorming. Mijnheer Noltee.” 
 
De heer Noltee: “Ik zou graag een stemverklaring afleggen.” 
 
De voorzitter: “Ik had u nadrukkelijk aangekeken.” 
 
De heer Noltee: “Ja, nee , u heeft gelijk dat u mij mijn vinger niet heeft zien opsteken. 
Naar aanleiding van zou ik toch graag…” 
 
De voorzitter: “Ik heb u niet buiten willen sluiten. Ik ben echt het rijtje afgegaan. Gaat 
uw gang.” 
 
De heer Noltee: “Nee, dat zeg. Ik had mijn vinger niet opgestoken. Ik moet het goed 
zeggen. Wij vinden datgene wat mevrouw Van Bruchem aangeeft, vinden wij goed. 
Wij zullen dat ook ondersteunen, maar toch riekt ook dit mondelinge amendement 
weer naar electorale gewin omdat ik bang ben dat men denkt als wij nu deze 
kapvergunning zoals voorligt zullen ondersteunen, dat dit ons, of ons hun, stemmen 
zal schelen, maar toch datgene wat mevrouw Van Bruchem aangeeft, dat heeft dan 
onze voorkeur.” 
 
De voorzitter: “Dank u wel. Wij gaan over tot besluitvorming. Wij beginnen met het 
mondelinge amendement van het CDA. Graag handen op voor. Dat zijn alle fracties 
behalve Gezond Burger Verstand. Amendement is aangenomen met 24 stemmen 
voor en 4 stemmen tegen. Dan hebben wij het amendement van de Partij van de 
Arbeid. Graag handen op wie voor is. Dat is ingetrokken. Dat heeft u gezegd. 
Amendement 2 van Groen Brabant en Gezond Burger Verstand. Graag handen 
opsteken voor? Dat zijn de fracties van D66, Onafhankelijke Fractie, SP, GroenLinks, 
Groen Brabant en Gezond Burger Verstand. Tegen? De fracties van 
Gemeentebelangen, Partij van de Arbeid, CDA en VVD. Amendement is verworpen 
met 12 stemmen voor en 16 stemmen tegen. Dan het voorstel zelve. Bij 
handopsteken, wie is voor het voorstel? Dat zijn de fracties van VVD, CDA, Partij van 
de Arbeid en vier leden van Gemeentebelangen. Tegen? Een lid van 
Gemeentebelangen, Gezond Burger Verstand, GroenLinks, Groen Brabant, 
Socialistische Partij, Onafhankelijke Fractie en D66. Aangenomen met 15 stemmen 
voor en 13 stemmen tegen. Dan hebben wij de motie van Groen Brabant. Graag 
handen opsteken wie voor de motie van Groen Brabant is? Dat zijn de fracties van 
Gezond Burger Verstand, Groen Brabant, GroenLinks, Socialistische Partij, 
Onafhankelijke Fractie  en D66. Tegen? Dat zijn de fracties van Gemeentebelangen, 
Partij van de Arbeid, CDA en VVD. De motie is verworpen met 12 stemmen voor en 
16 stemmen tegen.” 
 
Mondeling amendement op raadsnota BI. 0131008 van CDA is aangenomen met 
de stemmen tegen van: Gezond Burger Verstand (4). 
Amendement 1 op raadsnota BI. 0131008 van de Partij van de Arbeid is 
ingetrokken. 
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Amendement 2 op raadsnota BI. 0131008 van Groen Brabant en Gezond Burger 
Verstand is verworpen met de stemmen voor van: D66 (2), Onafhankelijke 
Fractie (1), SP (1), GroenLinks (2), Groen Brabant (2) en GBV (4). 
 
Raadsnota BI. 0131008 is aangenomen met de stemmen tegen van: 
Gemeentebelangen (1), Gezond Burger Verstand (4), GroenLinks (2), Groen 
Brabant (2), Onafhankelijke Fractie (1), SP (1) en D66 (2). 
 
Motie A op raadsnota BI. 0131008 van Groen Brabant is verworpen met de 
stemmen voor van: Gezond Burger Verstand (4), Groen Brabant (2), 
GroenLinks (2), SP (1), Onafhankelijke Fractie (1) en D66 (2). 
 
De voorzitter: “Daarmee hebben wij agendapunt 6 gehad. Wij gaan over tot het 
interpellatiedebat zoals is aangevraagd door de fractie van Groen Brabant inzake de 
ecopassage. Ik geef graag het woord… Punt van orde, mijnheer Vissers.” 
 
De heer Vissers: “Voorzitter, ik misgun niemand zijn tijd om iets over een onderwerp 
te zeggen, maar ik vraag mij af of dit onderwerp op dit moment nog wel relevant is. 
Gezien het feit dat ik begrepen heb dat het college het hele voorstel heeft 
ingetrokken.” 
 
De voorzitter: “Wat is dan uw concrete ordevoorstel?” 
 
De heer Vissers: “Lekker naar huis, niet meer te voeren.” 
 
De voorzitter: “Het ordevoorstel is om het debat niet te voeren. Graag handen 
omhoog.” 
 
De heer Melsen: “Voorzitter, ik zou het wel zo respectvol vinden als mijnheer Noltee 
de kans krijgt om toe te lichten waarom hij het wel of niet zou willen voeren. Dat vind 
ik wel zo chique. Ik wou dat ordevoorstel even doen.” 
 
De voorzitter: “Dat leg ik uit als een stemverklaring dat u zegt ik ga niet akkoord met 
het ordevoorstel? Ik vraag graag de reactie van mijnheer Noltee op het voorstel van 
de heer Vissers.” 
 
De heer Noltee: “Ik ben het niet gauw eens met de VVD, maar bij deze dank dat u dat 
zo heeft willen zeggen. Want het kan niet zo zijn dat omdat het college nu een 
verkeersbesluit heeft ingetrokken dat daarmee het hele voorstel van de tafel is. U 
heeft gezien, naar alle waarschijnlijkheid, dat er drie A-4tjes met vragen en 
antwoorden zijn gekomen. Daaruit heb ik niet kunnen distilleren dat het hele voorstel 
van tafel is. Dus ik wil dat het gewoon doorgaat.” 
 
De voorzitter: “Wij brengen het ordevoorstel in stemming. Dat doen wij natuurlijk wel 
altijd. Wie is voor het ordevoorstel? Dat is de fractie van de Socialistische Partij. 
Daaruit leid ik af dat het ordevoorstel verworpen is. Mijnheer Noltee, ik geef u graag 
de gelegenheid. Doet u even het knopje uit, alstublieft. Komt u naar voren toe. Graag 
aandacht.” 
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Interpellatiedebat 
 
De heer Noltee: “Dank u wel, voorzitter. Ik ben zeer erkentelijk voor die partijen, die 
nog vinden dat als je iets hier wilt doen en daar het een en ander aan gewerkt hebt, 
dat dit ook uitgevoerd moeten worden. Dat dit niet zomaar van de kaart af moet 
omdat wij zo nodig naar huis moeten. Ik wil ook naar huis, maar ja. Dank u wel, 
voorzitter. Het verbinden van natuurgebieden die links en rechts van de A27 liggen, is 
heel simpel uitgelegd, juist dat waar de ecopassage aan de Hoevestraat voor zou 
moeten dienen. Een ecopassage kan namelijk een verbinding vormen tussen een 
populatie van een bepaalde diersoort en het gebied waar zij hun voedsel halen. 
Hierdoor blijft de populatie in stand. Een ander nut is dat dieren zich beter kunnen 
verspreiden. Hiermee wordt de biodiversiteit vergroot, schakels in de voedselketen 
worden hersteld en de natuur wordt veerkrachtiger. Resumerend, voorzitter, 
ontsnipperingsmaatregelen vormen een inhaalslag voor een scheefgegroeide situatie 
tussen natuur en infrastructuur. Bestaande infrastructuur zoals dit viaduct aan de 
Hoevestraat wordt passeerbaar gemaakt voor natuur, waar dat bij de bouw van de 
weg achterwege is gebleken. Een ecopassage is moeilijk te combineren met andere 
infrastructuur zoals een weg of fietspad. Het zoeken is dus naar een juiste formule 
van zo’n multifunctioneel gebeuren en vervolgens het een economische, waardevolle 
investering laten worden. In de uitgesproken visie van Rijkswaterstaat en de 
gemeente Oosterhout is naast de ecologische functionaliteit, die wij graag 
onderstrepen, gekeken naar een aantrekkelijke passeerbaarheid voor verkeer en 
recreanten. Die passie verbindt ons met het college. Daar staat u van te kijken hè? 
Want voor Groen Brabant staat als een paal boven water dat mensen voorop moeten 
staan. Wij zijn en met ons vele inwoners van Oosterhout, dan ook zeer content dat u 
het door u genomen verkeersbesluit met betrekking tot het viaduct bij de Hoevestraat 
heeft ingetrokken. Een aanzienlijke versmalling van de verharding op het viaduct voor 
verkeer, zou ook naar onze mening tot zeer onveilige situaties leiden voor verkeer, 
fietsers en voetgangers op het viaduct. Uit antwoord op onze vragen blijkt nu dat 
RWS gaat onderzoeken of een nieuwe faunapassage bij het spoorviaduct ecologisch 
effect heeft en door kan gaan en of de faunatunnel aan de Hoevestraat aangepast 
kan worden. Over deze laatste kan ik kort zijn voorzitter, betrek hierover nadrukkelijk 
Natuurmonumenten bij. Zij hebben een oplossing daarvoor. Over de faunapassage 
bij het spoorwegviaduct wil ik aangeven dat de gemeente nog kort geleden hier een 
geasfalteerde rijbaan heeft aangelegd van ongeveer 500 meter lang. Voor reeën is 
dit niet de beste plaats om een oversteek te maken. Tenzij de geasfalteerde weg, net 
als voorheen, weer een zandpad zal worden. De verbreding van het viaduct aan de 
Hoevestraat, zoals in uw antwoorden ter sprake komt,  is een kansloze optie en 
bovendien veel te duur. Er moet volgens ons een betere manier te bedenken zijn om 
ruimte te creëren voor de dieren. Omdat u toch al aan Rijkswaterstaat wil verzoeken 
om te onderzoeken of er alternatieve oplossingen mogelijk zijn willen wij u het 
volgende meegeven. Wij stellen voor om het viaduct aan de Hoevestraat, naar nut en 
noodzaak te hebben onderzocht,  aan de kant van Breda te verbreden voor de 
aanleg van de ecopassage. Deze verbreding kan een minimale afmeting hebben, 
twee tot drie meter, daar ze alleen geschikt hoeft te zijn voor klein wild en voor de 
kleinste passanten zoals kikkers, hagedissen e.d. Reeën kunnen het beste gebruik 
blijven maken van het bestaande viaduct en om in de vroege ochtend en late avond 
ongelukken te voorkomen zou daarvoor een wildpassage aangelegd kunnen worden. 
Technisch is deze verbreding en de wildpassage voor veel minder dan 450.000 euro 
uit te voeren. De verbreding aan de kant van Breda houden heeft als groot bijkomend 
voordeel dat het bosje bij Oranjewoud kan blijven bestaan en niet gekapt hoeft te 
worden, zoals in eerdere plannen is aangegeven. De middelen die naar onze mening 
minder bedragen als in het nu voorliggende plan, kunnen worden gehaald uit 
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bijdragen van RWS. Op basis van de provinciale beschikking aangaande 
investeringen Ontwikkelingen Landschapspark is er bovendien nog tot 1 oktober 
2014 subsidie beschikbaar. Daarmee zou ook voor de ecopassage de kosten voor 50 
procent betaald kunnen worden door de Provincie.  Om ons idee kracht bij te zetten 
en het college te steunen in een zoektocht naar een alternatief dienen we de 
volgende motie in. Overwegende dat versmalling van de rijbaan van het viaduct 
Hoevestraat voor een ecopassage niet meer aan de orde is. Dat alternatieve 
oplossingen zeer wel aan de orde kunnen zijn om tot de gewenste ontsnippering te 
komen waarbij versmalling van de rijbaan niet nodig is. Dat een minimale verbreding 
van het viaduct aan de kant van Breda voor aanleg van de ecopassage een 
bruikbaar alternatief is. Dat zo’n verbreding ook met minimale middelen geschikt 
gemaakt kan worden om klein wild en kleine passanten de gelegenheid te bieden om 
heelhuids de overgang van de A27 te maken. Dat verbreding aan de kant van Breda 
van het viaduct aan de Hoevestraat volgens Rijkswaterstaat technisch haalbaar is. 
Dat reeën via aan te leggen wildpassages middels het bestaande viaduct de overstap 
kunnen maken. Verzoekt het college, bij Rijkswaterstaat er op aan te dringen dat 
verbreding van het viaduct aan de kant van Breda, als nut en noodzaak is 
aangetoond, voor Oosterhout dé oplossing is om toch tot de gewenste ontsnippering 
te komen en dat deze oplossing binnen de daarvoor beschikbare middelen van 
Rijkswaterstaat kan worden uitgevoerd. Hierbij kan ook betrokken worden dat er 
eventueel nog beroep kan worden gedaan op de fifty, fifty regeling van de Provincie 
voor ontsnipperingsmaatregelen als de aanvraag voor 1 oktober 2014 wordt 
ingediend. Dat was het, voorzitter.” 
 
De voorzitter: “Dank u wel, mijnheer Noltee. Ik maak er even 18 december van. De 
motie is ondertekend. Gaat deel uitmaken van de discussie. Aangezien wij straks nog 
een motie hebben, geven we hem de letter A en wordt vermenigvuldigd. Dat was uw 
bijdrage?” 
 
Motie A van Groen Brabant in bijlage. 
 
De heer Noltee: “Dat was mijn bijdrage.” 
 
De voorzitter: “Dan verzoek ik u te gaan zitten dan gaat wethouder Peters reageren. 
Gaat uw gang, wethouder Peters.” 
 
Wethouder Peters: “Voorzitter, mijnheer Noltee, heeft in zijn bijdrage enkele 
suggesties gedaan. Natuurmonumenten betrekken bij de beoordeling van de 
faunadoorgang. Het asfalt wat is aangelegd om te vormen naar zand voor de reeën 
en een verbreding van het viaduct aan de Hoevestraat aan de zijde van Breda. Dat 
zijn suggesties die ik graag meeneem. U heeft daar ook een motie aan verbonden. 
Waarin u aangeeft als nut en noodzaak zijn aangetoond dat daartoe overgegaan zou 
moeten worden. Ik zou daar aan willen toevoegen haalbaarheid. Nut, noodzaak en 
haalbaarheid. Dat is iets wat wij als gemeente met Rijkswaterstaat zullen moeten 
bespreken omdat het een programma is van Rijkswaterstaat, waar natuurlijk de 
medewerking van de gemeente voor nodig is, maar het is een programma van 
Rijkswaterstaat. Wat u verder aangeeft in uw motie dat is als Rijkswaterstaat daar 
onvoldoende middelen voor zou hebben, dat de gemeente dan in de beurs zou 
moeten tasten. Waarbij wij voor de helft een beroep zouden kunnen doen op de 
Provincie. Als het gaat om de subsidieregeling die getroffen is rond het 
landschapspark, als u daarop doelt, dan is dat een programma wat qua subsidie tot 1 
oktober 2014 loopt. Dat was 1 januari 2013. Dat is verlengd tot 1 oktober 2014. Het is 
passen en meten binnen het bestaande plan voor het landschapspark, met de 
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projecten die wij daar willen realiseren, om dat voor elkaar te krijgen. Dus in het 
programma van het landschapspark zit geen ruimte om een bijdrage van gemeente 
en Provincie daarin te doen. Bovendien is het landschapspark een aangelegenheid 
van de gemeente Oosterhout, Natuurmonumenten, Staatsbosbeheer en Provincie. 
Dus meerdere partijen dan alleen maar gemeente en Provincie. Tenslotte het is een 
programma van Rijkswaterstaat. Ik vind dat wij erop aan moeten dringen bij 
Rijkswaterstaat om een alternatief te zoeken en te vinden en te realiseren binnen de 
middelen die Rijkswaterstaat daarvoor beschikbaar heeft. Ik ben blij dat 
Rijkswaterstaat aanwezig is geweest bij de informatieavond, wat een inloopavond 
zou zijn en een druk bezochte informatieavond is geworden. Dat zij daar zelf bij 
aanwezig zijn geweest. Zij zijn daar overtuigd geraakt hoe er tegenaan wordt 
gekeken en welke mogelijkheden er vanuit de gemeenschap van Dorst al zijn 
aangereikt. Conclusie, de suggesties nemen wij graag over. De motie daar heb ik 
enkele kanttekeningen bij. Zeker waar het gaat om het aanspreken van het budget 
van het landschapspark, ook al wordt het voor de helft gesubsidieerd. Tenslotte, 
zullen wij er bij Rijkswaterstaat op aandringen om een adequaat alternatief te vinden. 
Tot zover, voorzitter.” 
 
De voorzitter: “Dank u wel, wethouder Peters. Mijnheer Noltee, ik geef u graag de 
kans om te reageren.” 
 
De heer Noltee: “Dank u wel. Ik wil toch even twee dingen opmerken. In de motie 
staat niet datgene wat u zegt. Ik bedoel, ik heb alleen maar aangegeven hier dat 
hierbij ook betrokken kan worden dat er eventueel nog een beroep gedaan kan 
worden op de fifty, fifty regeling van de Provincie, ontsnipperingsmaatregelen. Ik 
denk, dat het landschapspark is gebaat bij ontsnippering. Je moet het 
landschapspark niet zien als alleen maar een park voor mountainbikers, bij wijze van 
spreken. Het is ook een park voor natuur en het wild. Zoals wij allen weten is dat 
gebaat bij ontsnippering. Alle partijen die daaraan meedoen, die kunnen niet daar 
omheen als er geen ontsnippering is dat eigenlijk maar, schat maar in, 90 procent 
van datgene waar dat landschapsparkontwikkeling voor bedoeld is dat dit maar 
uitgevoerd kan worden. Dat zou jammer zijn als daar die ontsnippering op zou kapot 
gaan, niet op door zou gaan. Want waar praten wij over? Volgens Rijkswaterstaat 
praten wij over een verbreding aanleggen van 250.000 euro. Kijk, je moet daar geen 
viaduct aan een viaduct zetten. Je moet twee meter aan een viaduct zetten. Dat is 
minimaal. Een hele hoop kosten, die je voor het eerste plan kwijt zou zijn, die kun je 
daarin meenemen. Ik schat maar in dat dit minimale kosten zijn. Ik heb daar alleen 
maar aan verbonden, als hint, dat wij eventueel die gelden van de Provincie 
misschien daar ook wel vrij voor zouden kunnen spelen. Snapt u. U zei nog iets 
anders, maar dat ben ik even kwijt wat u daarover zei en dat klopt niet, maar ik ben 
het kwijt wat u daar precies over aangaf. Dat staat niet in de motie wat u zei. Ik 
adviseer u om dat dictum toch nog even goed door te nemen voordat het verkeerd 
loopt.” 
 
De voorzitter: “Dank u wel. Mijnheer Melsen van de VVD, wil een vraag stellen aan 
de wethouder.” 
 
De heer Melsen: “Voorzitter, ik begrijp dat u de suggesties mee zult nemen. Ik hoop 
ook en ik hoop dat u dit toe kan zeggen, dat u wel kijkt naar de effecten van een op- 
en afrit bij Oosterhout Zuid, bij dat viaduct Hoevestraat. Want wij zijn juist blij dat een 
aanpassing van een ecopassage van de baan is aan de Hoevestraat omdat juist dat 
viaduct in de toekomst mogelijk een op- en afrit van de A27 zou kunnen worden. Wij 
willen meegeven dat u wel dat meeneemt in uw overleg met Rijkswaterstraat. Dat er 
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daar in ieder geval geen onomkeerbare maatregelen getroffen gaan worden, die 
mogelijk een op- en afrit daar in de toekomst blokkeren. Dus ik hoop dat u dat in 
ieder geval mee wilt nemen in het gesprek met Rijkswaterstaat, naast alle andere 
maatregelen die Rijkswaterstaat zou moeten nemen om de verbreding van de A27 
voor elkaar te krijgen. Dat zou, wat ons betreft, prioriteit moeten hebben.” 
 
De voorzitter: “Dank u wel. Mijnheer Hessels, Partij van de Arbeid.” 
 
De heer Hessels: “Voorzitter, aanvullend daaraan. Als er een op- en afrit komt op die 
locatie, dan zou ik Rijkswaterstaat ook zeker met klem willen verzoeken om daar een 
betere faunapassage bij te organiseren. Ik schat in dat dit nog wel enkele jaren zal 
duren. Dus in afwachting daarvan zou ik toch deze faunapassage zeer aanbevelen.” 
 
De voorzitter: “Dank u wel. Mevrouw Van Bruchem, GroenLinks.” 
 
Mevrouw Van Bruchem: “Ik had ook nog een paar vragen. Mijnheer Noltee stelt dat 
een ecopassage niet te combineren is met een weg. Volgens mij zijn er genoeg 
voorbeelden in Nederland waar dat wel gecombineerd is en waar het ook goed 
functioneert. Ik weet niet waarom dit nu zo gesteld wordt? Verder stelt mijnheer 
Noltee dat versmalling niet meer aan de orde is. Terwijl wij toch het gevoel hebben, 
het idee hebben, dat vinden wij dat dit ook in de uitwerking moet worden betrokken, 
dat er een heel duidelijke winst te behalen is met een versmalling. Waardoor je, 
volgens ons, een veel veiligere situatie voor je fietsers krijgt, mits je het goed doet. 
Dat er nu zo ontzettend veel onrust is ontstaan en gelijk dan maar die hele 
versmalling er uit te gooien en niet meer even goed objectief alle opties een kans te 
geven. Dat zou volgens ons zonde zijn. Met name om de nu net echt veilige situatie 
van het viaduct voor fietsers, dat wij daar toch een ongelooflijke plus op zouden 
kunnen zetten als wij het nu even goed aanpakken. Dat zou heel erg jammer zijn. Dat 
was eigenlijk mijn vraag aan de wethouder of dat toch ook in beeld kan blijven.” 
 
De voorzitter: “Dank u wel. Had u nog een korte vraag, mijnheer Noltee? Nee? Dan 
gaan wij naar wethouder Peters, ga uw gang.” 
 
Wethouder Peters: “Voorzitter, ik heb u gezegd, mijnheer Noltee, ik neem al uw 
suggesties mee. Ik neem de suggestie van de VVD ook mee. Toch nog even over die 
bijdrage die wij dan zelf zouden moeten organiseren richting Rijkswaterstaat.” 
 
De heer Noltee: “De gemeente, daar praat ik niet over, over een bijdrage.” 
 
Wethouder Peters: “De Provincie?” 
 
De heer Noltee: “Ik praat alleen maar over een bijdrage van Rijkswaterstaat. Heeft u 
een andere motie? Over een bijdrage van Rijkswaterstaat en eventueel over die fifty, 
fifty regeling. Ik vraag u niet, dat was in eerste instantie mijn gedachte. Ik vraag u niet 
om die 450.000 euro die u in de reserve heeft gestopt uit het landschapspark om die 
te benutten. Dat staat hier niet in. Er staat alleen maar een bijdrage Rijkswaterstaat 
en een eventuele fifty, fifty regeling.” 
 
De voorzitter: “Het is duidelijk. Wethouder Peters.” 
 
Wethouder Peters: “Ik vind het strategisch gezien niet zo slim voordat wij met 
Rijkswaterstaat aan tafel hebben gezeten, deze staat niet te boek als een armlastige 
instelling, om al alternatieve geldbronnen aan te geven. Ik vind dat, gelet op de 
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reactie, op het plan wat er ligt, dat wij met Rijkswaterstaat eens grondig moeten gaan 
verkennen of er alternatieven zijn? Welke dat zijn? Wat die gaan kosten? En wie dat 
gaat betalen? Misschien komen wij er wel uit. Voor wat betreft de subsidieregeling, 
waar u op doelt, als dat de subsidieregeling van het landschapspark is, dan komt die 
niet in aanmerking voor medesubsidiëring van de Provincie richting Rijkswaterstaat 
omdat Rijkswaterstaat geen partner is in het landschapspark.” 
 
De heer Noltee: “Voorzitter, ik wil het toch even goed hebben. Nogmaals, heel kort, 
zonder ecopassage komt ontsnippering niet aan de orde. Dat heeft alles te maken, je 
moet dat in zijn totaliteit zien, dat heeft met het landschapspark te maken. Een 
landschapspark zonder bepaalde dieren en het behoud van dieren, dat is geen 
landschapspark meer. Wat u zegt, ik wil eruit hebben over die fifty, fifty regeling, mij 
maakt het niet uit wie het betaalt. U moet niet uit het oog verliezen dat het een niet 
zonder het ander kan.” 
 
De voorzitter: “Dank u wel. Gaat u verder, wethouder Peters.” 
 
Wethouder Peters: “Ik zou het er graag uit willen halen. Ik wil echt graag met de 
alternatieven die u heeft aangereikt met Rijkswaterstaat grondig de situatie 
verkennen op zoek naar alternatieven. In de richting van GroenLinks. U wilt toch de 
deur openhouden om het plan uit te voeren zoals het er ligt. Mijn taxatie van het hele 
verhaal was dat het een win, win situatie zou zijn om dit te doen. Uit het oogpunt van 
de verkeersveiligheid, uit een oogpunt van het accentueren dat je als automobilist 
een heel bijzonder gebied binnengaat. Als onderdeel van het landschapspark. Wat 
mij betreft en ook nog eens een keer betaald door Rijkswaterstaat. Wat mij betreft 
waren dit overwegingen op grond van waar dit echt een win, win situatie was. Veel 
veiliger omdat er een  grotere bocht zou komen etc. Wat ik heb gemerkt dat is dat de 
reactie zo vierkant is en zo duidelijk, dat ik mezelf heb afgevraagd van ja, ik kan wel 
vinden dat ik met een cadeau naar Dorst ben gereden, maar als dat deze reactie 
oproept en wij prediken met elkaar dat wij samen met burgers dingen tot stand 
moeten brengen en alles wat daarbij hoort. Kun je dan aan het eind aan toe 
volhouden dat het zo moet en niet anders? Het college heeft geoordeeld dat met 
deze reactie in deze situatie het verstandig is om te zeggen van, dit gaat hem niet 
worden. Wij gaan op zoek naar alternatieven. Wij komen er op terug en het wordt 
vervolgd. Ik heb er tegelijker tijd bij uitgesproken, want ik heb de vraag ook van BN 
De Stem gekregen, deze oplossing die wij hebben aangereikt dat gaat hem niet 
worden. Het wordt geen oplossing die in de achterzak blijft zitten om het toch te 
doen. Daarnaast, denk ik, dat het verstandig is en ik wil dat graag beloven, dat het 
uiteindelijk resultaat van de verkenning met Rijkswaterstaat en de maatregelen die 
daarachter vandaan komen, dat wij daar met elkaar maar eens even over moeten 
praten hier. Tot zover.” 
 
De voorzitter: “Dank u wel. Dit was het einde van het debat. Echt niet, nee, dit is het 
einde van het debat nu, als ik kijk naar het reglement. Want anders gaan wij er een 
soort voorstelbehandeling van maken en dat is het niet. Wij gaan nu over tot de 
behandeling van de moties. De motie mag, zo heb ik van mijnheer Noltee begrepen, 
aangepast worden dat de fifty, fifty passage eruit gaat. Dat betekent dat de zin hierbij 
tot en met ingediend, kan worden geschrapt. Ik zie u knikken. Dus die gaan wij eruit 
halen.” 
 
De heer Hoosemans: “Voorzitter, wij willen even een moment schorsing. Het hoeft 
maar heel kort te zijn.” 
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De voorzitter: “De vergadering is vijf minuten geschorst.” 
 
 

SCHORSING 
 
 
De voorzitter: “De vergadering is heropend. Mag ik u vragen te gaan zitten. De 
schorsing was aangevraagd door mijnheer Hoosemans, ga uw gang.” 
 
De heer Hoosemans: :Dank u wel, voorzitter. De fractie van Gemeentebelangen 
heeft geen behoefte aan de ingediende motie door Groen Brabant.” 
 
De voorzitter: “Mevrouw Van Bruchem, GroenLinks, ga uw gang.” 
 
Mevrouw Van Bruchem: “Voorzitter, GroenLinks, zal de motie steunen. Wij vinden het 
wel ontzettend jammer dat het oorspronkelijke plan zo makkelijk van de baan is, zo 
lijkt het. Wij vragen ons dan ook ten zeerste af of de hele procedure en de 
communicatie die gevolgd is, of die toch wel op een handige manier heeft 
plaatsgevonden. Ik wil hier toch en dat is hier vaker gezegd, het is zo belangrijk om 
ook in een eerder stadium met betrokkenen te praten. Ik denk dan bijvoorbeeld aan 
de buurtbuschauffeurs en zo. Als zo’n plan in de maak is en het is in voorbereiding, 
waarom wordt er dan niet wat eerder overlegd en gezamenlijk naar die effecten 
gekeken. Het is triest dat het nu zo gelopen is en dat deze optie dus nu van de baan 
is. Wij zullen in ieder geval de motie steunen. Want wij vinden het erg belangrijk dat 
er wel degelijk een ecopassage komt.” 
 
De voorzitter: “Dank u wel. Mijnheer Vissers.” 
 
De heer Vissers: “Dank u wel, voorzitter. Wij zullen de motie steunen. Ik wil wel erbij 
aangetekend hebben dat het voor ons niet de, want zoals het er staat in de motie dat 
het voor Oosterhout de oplossing is om tot een gewenste ontsnippering te komen, 
het is een oplossing en het is een betere als die er was. Daarom zullen wij hem 
steunen.” 
 
De voorzitter: “Dank u wel. Mijnheer Velds, D66.” 
 
De heer Velds: “Voorzitter, ook om de argumenten die de wethouder heeft gebruikt, 
maar zeker ook omdat wij liever eerst die gesprekken met Rijkswaterstaat afwachten, 
zullen wij de motie niet steunen.” 
 
De voorzitter: “Dank u wel. Mijnheer Noltee.” 
 
De heer Noltee: “Nu begrijp ik iets niet. Ik kreeg de indruk dat de wethouder de motie 
overgenomen had. Waarom moet hij dan nog in stemming gebracht worden? De 
wethouder heeft…” 
 
De voorzitter: “Nee, nee, wij zijn bezig met stemverklaringen. De motie komt in 
stemming. Ik kijk het rijtje verder af. Mijnheer Van Ginneken, Gezond Burger 
Verstand.” 
 
De heer Van Ginneken: “Voorzitter, wij zullen de motie steunen. De motie die wij zelf 
indienen, die zullen wij ook zeker ondersteunen.” 
 



-53- 

Notulen raad 18-12-2013/ pagina 53 van 63 

 

De voorzitter: “Dank u wel. Ik ga de rij verder af. Mijnheer Hessels, Partij van de 
Arbeid.” 
 
De heer Hessels: “Voorzitter, de Partij van de Arbeid zal deze motie niet steunen. 
Aan de ene kant omdat er een aantal zaken in staan waarvan de wethouder gezegd 
heeft dat dit op z’n minst niet handig is. Het tweede is dat de wethouder, naast de 
goede suggesties die in deze motie staan, ook zelf nog een aantal plannen en ideeën 
heeft, die samengevoegd die leiden ongetwijfeld tot een beter plan.” 
 
De voorzitter: “Dank u wel. Mijnheer De Jong, CDA.” 
 
De heer De Jong: “Daar sluit ik me voor 100 procent bij aan, bij de heer Hessels. Dat 
was ook onze motivering om tegen te stemmen.” 
 
De voorzitter: “Dank u wel. VVD, mijnheer Melsen.” 
 
De heer Melsen: “Voorzitterm, wij hebben geen behoefte aan deze motie. Wij vinden 
dat als er een signaal naar Rijkswaterstaat moet gaan dat dit met name voor een 
betere bereikbaarheid van Oosterhout moet zijn. Dat er andere alternatieven mogelijk 
zijn voor flora en fauna en dat wij van dit viaduct af moeten blijven. Gewoon samen 
met Rijkswaterstaat moeten zoeken naar andere mogelijkheden. Tot zover.” 
 
De voorzitter: “Dank u wel. Gaan wij nu over tot besluitvorming. Wie is voor de motie 
van Groen Brabant? Handen omhoog alstublieft. Dat zijn de fracties van de SP, 
GroenLinks, Groen Brabant en Gezond Burger Verstand. Tegen zijn de fracties van 
D66, Onafhankelijke Fractie, Gemeentebelangen, Partij van de Arbeid, CDA en VV. 
De motie is verworpen met 9 stemmen voor en 19 stemmen tegen.” 
 
Motie A van Groen Brabant is verworpen met de stemmen voor van: SP (1), 
GroenLinks (2), Groen Brabant (2) en Gezond Burger Verstand (4). 
 
De voorzitter: “Daarmee hebben wij het interpellatiedebat afgerond.” 
 
 
Motie ecopassage  
 
De voorzitter: “Dan heeft de fractie van Gemeentebelangen een motie aangekondigd, 
die gaat nu uitgedeeld worden. Die heeft de fractie van Gemeentebelangen gelukkig 
al ter beschikking gesteld zodat deze direct uitgedeeld kan worden nadat hij is 
ingediend door de heer Hoosemans. Mijnheer Hoosemans, ga uw gang.” 
 
De heer Hoosemans: “Voorzitter, dank u wel. Ontsnippering was de opdracht. 
Versnippering is de uitkomst. Ik heb het dan met name over het viaduct over de A27 
aan de Hoevestraat. Inhoudelijk ga ik niet meer in op de argumenten van voor en 
tegen. Hier is voldoende over gezegd en ze zijn voldoende aan de orde gekomen. 
Veel ontevredenheid kwam naar voren van boze inwoners van het kerkdorp Dorst, de 
stadswijk Oosterheide en Oosterhout zelf. Een druk bezochte informatieavond in 
Dorst, 150 aanwezigen. Een groot aantal bezwaarschriften en handtekeningen van 
inwoners van Dorst en van organisaties, zoals de ZLTO, de KBO en de 
buurtbusorganisaties. De raad heeft zich hier nog niet over kunnen uitspreken. Dat 
gaan wij nu wel. Op de eerste plaats complimenten aan het college dat u goed 
geluisterd heeft naar hetgeen wat ik hiervoor heb opgesomd en dat u ook geluisterd 
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heeft naar de inwoners, zoals ik die net genoemd heb, van het kerkdorp Dorst en de 
stadswijk Oosterheide, die er ook zeer zeker bij betrokken is en ook de andere 
inwoners van Oosterhout. Om u steun mee te geven vanuit deze raad, bij het 
toekomstige overleg bij Rijkswaterstaat en andere betrokkenen, dien wij een motie in. 
Dan is gelukkig het eerste gedeelte van de motie al doorgevoerd. Het tweede 
gedeelde blijft toch wel opportuun. Wenst u dat ik alle overwegingen voorlees?” 
 
De voorzitter: “U kunt volstaan met het tweede verzoek. Dan constateer ik dat u het 
eerste verzoek intrekt en dat dit niet meer aan de orde is. Het eerste verzoek wordt 
geschrapt.” 
 
De heer Hoosemans: “Het tweede verzoek is met Rijkswaterstaat in overleg te treden 
en hen te overtuigen dat gezien de ingekomen bezwaren, de aanleg van een 
ecopassage op het viaduct aan de Hoevestraat geen optie is en Rijkswaterstaat te 
verzoeken na overleg met inwoners en andere belanghebbenden, daar bedoel ik dan 
mee zeer zeker de ZLTO,  de KBO, maar ook de buurtbusorganisaties, met een 
gewijzigd voorstel te komen en dit voorstel, voordat er een mogelijk een 
verkeersbesluit wordt genomen, voorgelegd wordt aan de raad van de gemeente 
Oosterhout. Het woordje mogelijk moet er tussen uit want dat staat niet in de tekst. 
De motie wordt ingediend door de volgende fracties, Gemeentebelangen, Gezond 
Burger Verstand, Onafhankelijke Fractie, D66, CDA, Oosterhout Anders, maar ja, 
helaas niet aanwezig en de VVD. Tot zover, voorzitter.” 
 
De voorzitter: “Dank u wel, mijnheer Hoosemans. Wie wenst een vraag te stellen? 
Mijnheer Vissers, Socialistische Partij.” 
 
De heer Vissers: “Voorzitter, dank u wel. Ik heb een vraag aan mijnheer Hoosemans. 
Stel dat de uitkomst van dat gesprek met Rijkswaterstaat zou zijn het voorstel dat 
mijnheer Noltee gedaan heeft. Zou dat voor u, want er staat namelijk in de motie heel 
nadrukkelijk, dat een ecopassage op het viaduct aan de Hoevestraat geen optie is. 
Zou dan, wat u betreft, wel een ecopassage naast het viaduct, zoals mijnheer Noltee 
dat heeft voorgesteld, de verbreding van het bestaande viaduct etc., dus dat de 
verkeerssituatie ongewijzigd blijft?” 
 
De heer Hoosemans: “Ik zou op de feiten vooruit lopen als ik hier nu zeg dat ik het 
daar mee eens zou zijn. Er staat duidelijk in de motie dat het college op zoek gaat 
met Rijkswaterstaat naar alternatieven, die voordat er besluiten genomen worden 
voorgelegd worden aan deze raad. Dan kunnen wij daar gezamenlijk, met onze 31 
raadsleden, over debatteren.” 
 
De heer Vissers: “Met deze motie sluit u dat niet uit? Want dat is eigenlijk mijn punt. 
Want als u dat uitsluit, dan ga ik hem niet steunen.” 
 
De heer Hoosemans: “Ik sluit niets uit in zoverre dat, wat ons betreft, er geen 
ecopassage op de Hoevestraat komt en daardoor een versmalling ontstaat daar en 
een onveilige verkeerssituatie.” 
 
De voorzitter: “Dank u wel. Andere vragenstellers nog? Mijnheer Noltee, Groen 
Brabant.” 
 
De heer Noltee: “Voorzitter, dus met andere woorden probeert u in de raad te 
vertellen dat in de motie die door mij is ingediend, daarin niet van hetzelfde sprake is. 
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Dus dat in mijn motie wel een ecopassage bestaat waardoor dat viaduct op de 
Hoevestraat versmald wordt?” 
 
De heer Hoosemans: “Mijnheer Noltee, ik heb het niet over uw motie gehad. Ik heb 
het over de motie zoals die nu voorligt, die ingediend wordt door zes fracties in deze 
raad. Daar heb ik het over. Ik heb het niet over uw motie. Ik heb gezegd dat de fractie 
van Gemeentebelangen geen behoefte heeft aan de door u ingediende motie.” 
 
De heer Noltee: “Een ecopassage aan de buitenkant, zonder dat het viaduct 
versmald wordt, is voor u niet aan de orde omdat dat door Groen Brabant is 
ingediend.” 
 
De heer Hoosemans: “Dat zijn woorden die laat ik voor uw rekening. Ik laat mij daar 
verder niet over uit.” 
 
De voorzitter: “Dank u wel. Wij gaan stemmen over de motie. Mijnheer Hessels, Partij 
van de Arbeid.” 
 
De heer Hessels: “Voorzitter, mijnheer Hoosemans, baseert zijn verzoek op de 
ingekomen bezwaren. Deze bezwaren zijn nog niet getoetst, laat staan weerlegd. 
Vindt u dat niet een beetje vroeg om dus zich nu al te baseren op bezwaren? Het 
tweede en dat wil ik toch even kwijt. Dat de bezwaren, die zijn toch op wat 
oneigenlijke gronden tot stand gekomen, vrees ik. Er is in Dorst een pamflet 
verspreid met groot op de voorkant, houd de buurtbus in stand. Daarmee 
suggererend dat de buurtbus ter zielen zou gaan als dit voorstel door zou gaan. Ik 
vind dat een manier waarop bezwaren niet verzameld zouden moeten mogen 
worden. Ik zou het op prijs stellen als de bezwaren inhoudelijk getoetst zouden 
worden.” 
 
De heer Hoosemans: “De uitspraak die u doet over het pamflet en de 
buurtbusorganisatie laat ik voor uw rekening. Er liggen om en nabij 150 bezwaren. Er 
ligt ook een handtekeningenlijst. Er liggen bezwaren van zowel de ZLTO, als de 
KBO, als van de buurtbusorganisatie. Dat is voor mij voldoende, om gesteund door 
meerdere fracties in deze raad, deze motie in te dienen.” 
 
De heer Hessels: “Dus het aantal bezwaren is voor u maatgevend, niet de inhoud?” 
 
De heer Hoosemans: “Op inhoud zullen ze nog getoetst worden.” 
 
De heer Van der Zanden: “Voorzitter, toch eventjes om hierop door te pakken. Dat 
betekent dus in feite dat het enige criterium voor Gemeentebelangen nu het aantal 
bezwaren is en niet de inhoud. Want dan weet ik er, voorzitter, nog wel een paar. Het 
tweede punt is, de opmerking die mijnheer Hessels maakt over dat pamflet van de 
buurtbus is volkomen terecht omdat de woordvoerder van Gemeentebelangen ook de 
voorzitter is van de buurtbusvereniging. Dus wij hebben het over dezelfde persoon. 
Ja, dan is dit dan toch wel een beetje een dubieuze manier. Laat ik het dan zo maar 
even zeggen.” 
 
De heer Kastelijns: “Voorzitter.” 
 
De heer Hoosemans: “Mijnheer Van der Zanden, u maakt weer dezelfde fout als dat 
u gisteravond deed bij de behandeling van de rioolheffing in de richting van de heer 
Kastelijns. Ik heb bemoeienis met de buurtbus. Ik ben er inderdaad voorzitter van, 
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bijna 25 jaar. Ik heb dit gedaan in het algemeen belang. Dus ik neem heel sterk 
afstand van hetgeen wat u hier wederom naar voren brengt, mijnheer Van der 
Zanden.” 
 
De voorzitter: “Mijnheer Kastelijns.” 
 
De heer Kastelijns: “Ik wil eigenlijk op dezelfde manier reageren, voorzitter, naar 
mijnheer Van der Zanden. Hij heeft het voor het handje om met dit soort kinderlijke 
opmerkingen te komen. Dat deden we, volgens mij, vroeger op de kleuterschool, 
mijnheer Van der Zanden.” 
 
De voorzitter: “Nog even een praktische opmerking. Er werd gesproken over de 
validiteit van bezwaren, die zijn natuurlijk van de baan want het voorstel is 
ingetrokken. Het aantal bezwaarschriften is eigenlijk niet meer aan de orde. Goed, de 
vragen zijn gesteld. Wij gaan stemmen. Stemverklaringen, wie? Ik begin van D66 af 
aan. Wie? Mijnheer Vissers, Socialistische Partij.” 
 
De heer Vissers: “Dank u wel, voorzitter. Wij waren oorspronkelijk van plan om deze 
motie te steunen, maar in combinatie met de motie die de heer Noltee in heeft 
gediend en de toelichting van de heer Hoosemans, gaan wij dat niet doen.” 
 
De voorzitter: “Dank u wel. Mevrouw Van Bruchem, GroenLinks.” 
 
Mevrouw Van Bruchem: “GroenLinks is het met een drietal overwegingen uit deze 
motie grondig eens, namelijk dat er voorafgaand aan het besluit onvoldoende overleg 
is gevoerd met betrokkenen. Voor de rest zijn wij het met de meeste overwegingen 
niet eens. Want door te stellen dat het versmallen van de rijbaan en de bijgevoegde 
maatregel zou leiden tot een ernstig, gevaarlijke situatie. Dat gaat ons echt veel te 
ver. Wij zullen de motie dan ook niet steunen.” 
 
De voorzitter: “Dank u wel. Mijnheer Noltee, Groen Brabant.” 
 
De heer Noltee: “Dank u wel, voorzitter. Ik sluit mij volkomen aan bij de zeer wijze 
woorden in deze van de heer Vissers van de SP.” 
 
De voorzitter: “Dank u wel. Ik kijk de rij verder af voor stemverklaringen. Mijnheer 
Hessels, Partij van de Arbeid.” 
 
De heer Hessels: “Voorzitter, de Partij van de Arbeid zal deze motie niet steunen. 
Aan de ene kant omdat hij gebaseerd is op de bezwaren die dus kennelijk niet meer 
aan de orde zijn. Belangrijker nog is dat een groot aantal van de overwegingen 
pertinent onjuist is of niet relevant voor de besluitvorming.” 
 
De voorzitter: “Dank u wel. Ik kijk het rijtje verder af. Wij gaan stemmen. Wie is voor 
de motie van Gemeentebelangen, D66, Onafhankelijke Fractie, CDA, Oosterhout 
Anders en VVD inzake de ecopassage. U heeft uw handen al omhoog, uitstekend. 
Dat zijn de fracties van D66, Onafhankelijke Fractie, nu laten mensen hun handen 
zakken. Ik ben het kwijt. Even de handen omhoog. D66, Onafhankelijke Fractie, 
Gezond Burger Verstand, Gemeentebelangen, CDA en VVD. Tegen zijn de fracties 
van Partij van de Arbeid, Groen Brabant, GroenLinks en de Socialistische Partij. De 
motie is aangenomen met 21 stemmen voor en 7 stemmen tegen.” 
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Motie B van Gemeentebelangen, D66, Onafhankelijke Fractie, CDA, Oosterhout 
Anders en VVD is aangenomen met de stemmen tegen van: Partij van de 
Arbeid (2), Groen Brabant (2), GroenLinks (2) en SP (1). 
 
De voorzitter: “Daarmee zijn wij aangekomen aan het eind van de vergadering. Ik 
wens iedereen wel thuis en uiteraard gezegende feestdagen en een goed 2014. De 
vergadering is gesloten.” 
 

 
SLUITING 
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Amendement 1 op raadsnota BI. 0131008 
Van Partij van de Arbeid  

 
 
Ondergetekende Ad Hessels, raadslid van de gemeente Oosterhout voor de fractie 
van de Partij van de Arbeid  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 18 december 2013 en 
gehoord hebbende de beraadslagingen met betrekking tot raadsnota BI.0131008, 
aanpassing van het velvergunningenbeleid; 
 
Overwegende dat: 

• bij de ontwikkeling van de Vlindervallei het behoud van grotere bomen in het 
stedenbouwkundig plan een belangrijk uitgangspunt is geweest; 

• de dialoog met o.a. natuur- en milieuverenigingen over het plan Vlindervallei 
heeft geleid tot nadrukkelijk vastgelegde beschermingsmaatregelen voor de 
bomen in deze wijk; 

• het niet zou getuigen van behoorlijk bestuur om deze zo nadrukkelijk overeen 
gekomen beschermingsmaatregelen eenzijdig af te schaffen; 

• indien deze beschermingsmaatregelen zouden worden afgeschaft het 
vertrouwen van de natuur- en milieuverenigingen in de gemeentelijke 
overheid ernstig zou worden geschaad; 

• dat dit geschaad vertrouwen toekomstige overlegsituaties nadelig zal 
beïnvloeden; 

• bewoners van de Vlindervallei zich er terdege van bewust zijn dat zij in een 
heel bijzondere stedenbouwkundige omgeving wonen; 

• deze bewoners bewust hebben gekozen voor uitdrukkelijke bescherming van 
de bomen op hun eigen perceel, maar ook in de rest van de wijk. 

 
Besluit: 
 
raadsnota BI.0131008 vast te stellen met dien verstande dat onder punt 2 na de 
zinsnede (omtrek 1,50 m) de volgende passage wordt toegevoegd: waarbij voor alle 
bomen buiten de openbare ruimte in het gebied Vlindervallei, op grond van 
toezeggingen uit het verleden, de huidige velvergunning gehandhaafd blijft. 
 
En gaat over tot de orde van de dag. 
 
w.g. 
A. Hessels (Partij van de Arbeid) 
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Amendement 2 op raadsnota BI. 0131008 
Van Groen Brabant en Gezond Burger Verstand  

 
 

Ondergetekenden, C.J. Noltee en H.C. van Ginneken, beiden raadslid van de 
gemeente Oosterhout, voor respectievelijk de fractie van Groen Brabant en de 
fractie Gezond Burger Verstand, dienen 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 18 december 
2013 en gehoord hebbende de beraadslagingen met betrekking tot agendapunt 
BI. 0131008 aanpassing velvergunningsbeleid; 

Overwegende dat: 

• gekozen wordt voor een beperkt kapverbod voor private houtopstand 
bomen in privaat eigendom uitgezonderd monumentale bomen 
• bij een perceel van maximaal 120 m2 het tuinoppervlak relatief klein is 
en hier in het algemeen houtopstanden staan waarvoor een kapverbod 
overbodig is 
• grotere tuinen meer of forsere houtopstanden kunnen bergen, 
deze kunnen een substantiële bijdrage leveren aan het groene karakter 
van de wijk of het gebied 
• deze private houtopstanden daardoor van algemeen belang worden geacht 
en wel onder het kapverbod vallen 

Besluit: 

Raadsnota BI. 0131008 vast te stellen, met dien verstande dat: 

• in de 'Algemene plaatselijke verordening Oosterhout 2013' na onderdeel 
e in artikel 4.10 lid 1 een onderdeel f wordt toegevoegd, luidend als volgt: “f. 
totaal oppervlak: het totale grondoppervlak inclusief bebouwing”. 
• artikel 4.10 lid 3, tweede dot wordt gewijzigd in: “buiten de openbare 
ruimte met een stamdoorsnede van 0.20 of meer” 
• aan artikel 4.10 lid 4 onderdeel h wordt toegevoegd, luidend als volgt: “h. 
alle bomen (uitgezonderd aangewezen monumentale bomen ) op private percelen 
met een totaal oppervlakte van minder dan 120 m2” . 

En gaan over tot de dorde van de dag. 
 
w.g. 
C.J. Noltee (Groen Brabant)  
H.C. van Ginneken (Gezond Burger Verstand)  
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Motie A op raadsnota BI. 0131008 
Van Groen Brabant  

 
Ondergetekende C.J. Noltee (Groen Brabant) raadslid van de gemeente 
Oosterhout, dient met verwijzing naar artikel 37 van het Reglement van Orde voor 
de gemeenteraad van Oosterhout de volgende motie in: 

De raad van de gemeente Oosterhout, in vergadering bijeen op 18 december 
2013 en gehoord hebbende de beraadslagingen met betrekking tot raadsnota BI. 
0131008 aanpassing velvergunningbeleid; 

Overwegende dat: 

• bomen een belangrijke bijdrage leveren aan de kwaliteit van de 
leefomgeving en uitstraling van de stad; 

• met het afschaffen van de kapvergunning de gemeente haar instrument 
verliest om waardevolle, monumentale bomen in de stad te beschermen; 

• gezien het belang dat in Oosterhout wordt gehecht aan het behoud van 
voldoende kwalitatief groen en bomen totale afschaffing van de 
kapvergunning zoals nu voor ligt niet de voorkeur zou moeten hebben; 

• door het systeem van vergunningverlening eenvoudiger te maken en dan 
met name voor minder relevante soorten waar nu al nagenoeg altijd een 
vergunning wordt afgegeven, op de administratieve handelingen van de 
gemeente een voordeel wordt behaald; 

• de winst vooral kan worden gevonden in het verschil naar procedure; 

• met een verkorte procedure inhoudende dat de aanvraag direct wordt 
getoetst aan de criteria voor vergunningverlening en daarmee als het ware 
per ommegaande vergunning onder voorschriften kan worden verleend; 

• de langere afhandeling van de aanvraag zoals nu gebruikelijk ontstaat 
vanwege de publicaties hier dan niet meer aan de orde is. 

Verzoekt het college, 

lastenverlichting niet uit het afschaffen van de vergunningplicht te halen maar te 
zoeken in tijdswinst binnen de procedure. 

En gaat over tot de orde van de dag. 

w.g. 
C.J. Noltee (Groen Brabant) 
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Motie A ecopassage 
Van Groen Brabant  

 
 
Ondergetekende, C.J. Noltee raadslid van de gemeente Oosterhout voor Groen 
Brabant dient met verwijzing naar artikel 37 van het Reglement van Orde voor de 
gemeente Oosterhout ten aanzien een ecopassage ter hoogte van het viaduct 
Hoevestraat over de A 27 de volgende motie in: 
 
De raad van de gemeente Oosterhout in vergadering bijeen op 18 december 
2013; 
 
Overwegende dat: 
 

• versmalling van de rijbaan van het viaduct Hoevestraat voor een ecopassage 
niet meer aan de orde is; 

• alternatieve oplossingen zeer wel aan de orde kunnen zijn om tot de 
gewenste ontsnippering te komen waarbij versmalling van de rijbaan niet 
nodig is; 

• een minimale verbreding van het viaduct aan de kant van Breda voor aanleg 
van de ecopassage een bruikbaar alternatief is; 

• zo’n verbreding ook met minimale middelen geschikt gemaakt kan worden om 
klein wild en kleine passanten de gelegenheid te bieden om heelhuids de 
overgang van de A27 te maken; 

• verbreding aan de kant van Breda van het viaduct aan de Hoevestraat 
volgens Rijkswaterstaat technisch haalbaar is; 

• reeën via aan te leggen wildpassages middels het bestaande viaduct de 
overstap kunnen maken. 
 

Verzoekt het college,  
 
bij Rijkswaterstaat er op aan te dringen dat verbreding van het viaduct aan de kant 
van Breda, als nut en noodzaak is aangetoond, voor Oosterhout dé oplossing is om 
toch tot de gewenste ontsnippering te komen, en dat deze oplossing binnen de 
daarvoor beschikbare middelen van Rijkswaterstaat kan worden uitgevoerd. 
 
En gaat over tot de orde van de dag. 
 
w.g.  
C.J. Noltee. 
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Motie B ecopassage 
Van Gemeentebelangen, Gezond Burger Verstand, Onafhankelijke Fractie, D66, 

CDA, Oosterhout Anders en VVD 
 
 
Ondergetekenden, Walther Hoosemans, Henk van Ginneken, Gerard Oomen, 
Maarten Velds, Piet de Jong, Abdul Hajjami, Dees Melsen allen raadslid van de 
gemeente Oosterhout voor respectievelijk de fracties van Gemeentebelangen, 
Gezond Burger Verstand, Onafhankelijk Fractie, D66, CDA, Oosterhout Anders en de 
VVD dienen met verwijzing naar artikel 37 van het Reglement van Orde voor de 
gemeente Oosterhout en gelet op het feit dat het College van Burgemeester en 
Wethouders van de gemeente Oosterhout bij besluit van 5 november 2013 heeft 
vastgesteld het verkeersbesluit HD 16102013, instellen voorrangssituatie 
Hoevestraat ter hoogte van het viaduct over de A 27,  de volgende motie in: 
 
De raad van de gemeente Oosterhout, in vergadering bijeen op 18 december 2013; 
 
Overwegende dat: 

• dit besluit is genomen om redenen dat de A 27 een barrière vormt tussen de 
natuurgebieden, boswachterij Dorst en Oosterheide/Vrachelen; 

• dit besluit is genomen om redenen dat Rijkswaterstaat het 
meerjarenprogramma ontsnippering heeft opgesteld met de doelstelling de 
barrières voor 2018 op te lossen en hiervoor budgetten beschikbaar heeft; 

•  Rijkswaterstaat de bestaande over- en onderdoorgangen wil benutten en 
deze wil aanpassen en geschikt wil maken als faunapassage en de 
Hoevestraat een van de locaties is die geschikt is voor ecopassage voor 
grotere dieren zoals ree en das; 

• op het viaduct een ecopassage wordt aangelegd van zand met vegetatie en 
hiervoor de huidige rijbaan versmald moet worden tot 4.00 meter; 

• de resterende verkeersruimte op het viaduct maakt dat een auto en fiets 
elkaar kunnen passeren, maar tegemoetkomend autoverkeer elkaar voorrang 
moet verlenen; 

• deze maatregelen leiden tot minder veiligheid op de weg; 
• deze maatregelen niet de weggebruikers en passagiers beschermen; 
• voorafgaande aan dit besluit geen overleg is gevoerd met de inwoners van 

Dorst en de wijk Oosterheide; 
• voorafgaande aan dit besluit geen overleg is gevoerd met de 

Buurtbusvereniging Oosterhout – Dorst; 
• voorafgaande aan dit besluit geen informatie is verstrekt aan de eerder 

genoemde inwoners en belanghebbenden; 
• de verkeersveiligheid op het viaduct aan de Hoevestraat niet gediend is/wordt 

met dit voorgenomen besluit; 
• op woensdag 4 december 2013 op verzoek van de fractie van 

Gemeentebelangen een inloopavond heeft plaatsgevonden waar ruim 150 
inwoners hun bezwaren hebben laten horen; 

• er inmiddels ruim 125 bezwaren zijn ingekomen tegen dit besluit; 
• er inmiddels bezwaar is aangetekend op een handtekeningenlijst tegen de 

aanleg van ecopassage met 76 handtekeningen; 
• het versmallen van de rijbaan en het instellen van een voorrangsregeling op 

een viaduct waar een rijstrook voor auto’s, fietsers en voetgangers overblijft 
van 4 meter, de verkeersveiligheid ter plaatse ernstig in gevaar brengt.  
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Verzoekt het college: 

• met Rijkswaterstaat in overleg te treden en hen te overtuigen dat gezien de 
ingekomen bezwaren, de aanleg van een ecopassage op het viaduct aan de 
Hoevestraat geen optie is en Rijkswaterstaat te verzoeken na overleg met 
inwoners en andere belanghebbenden met een gewijzigd voorstel te komen 
en dit voorstel, voordat er een verkeersbesluit wordt genomen, voorgelegd 
wordt aan de raad van de gemeente Oosterhout. 

 
En gaan over tot de orde van de dag. 
 
w.g. 
W. Hoosemans (Gemeentebelangen) 
H. van Ginneken (Gezond Burger Verstand) 
G. Oomen (Onafhankelijke Fractie) 
M. Velds (D66) 
P. de Jong (CDA) 
A. Hajjami (Oosterhout Anders) 
D. Melsen (VVD) 
 


