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Voorzitter, 
Voor ligt een voorstel in te stemmen met de nota van beantwoording van 94 
zienswijze en het voorstel tot het afgeven van een verklaring van geen bedenkingen 
voor het project nieuwbouw kerkgebouw HHG aan de Abelenlaan 
Het college is daarna bevoegd tot het afgeven van een omgevingsvergunning 
 
Het afgelopen jaar heeft dit dossier diverse malen op de agenda gestaan en is stap 
voor stap toegewerkt naar dit definitieve voorstel. Hierbij is gekozen voor een 
procedure zoals opgenomen in de Wet Algemene Bepalingen Omgevingsrecht. Het 
gaat hier om een majeure afwijking van het huidige bestemmingsplan en vigerende 
en actuele beleid. Het ligt dan voor de hand de procedure te voeren middels het 
maken van een nieuw bestemmingsplan. De burger heeft nu geen enkele 
mogelijkheid van beroep gekregen en hem rest slecht een gang naar de rechter. 
Niet echt democratisch en vele burger en belanghebbenden voelen zich hierbij 
buitenspel gezet. 
 
Vz. Het gaat vanavond niet meer over de stedenbouwkundige visie en of de bij motie 
aangepaste maten daarmee overeenstemmen. Over of het gebouw 7, 11, 13 of 14 
meter hoog mag zijn. Over wel of niet een torentje op komt. Over of er 107 of 170 
parkeerplaatsen moeten zijn. Over de verkeersdrukte, de beplanting of welke soorten 
steen er gebruikt gaat worden. Niet dat we daar geen mening over hebben, maar nee 
vz het gaat vanavond over of er een verklaring van geen bezwaar moet afgegeven 
worden voor het bouwen van een kerk op de groenstrook aan de Abelenlaan. 
 
De PvdA is van mening dat die verklaring niet afgeven moet worden 
 
Vz. Met de totstandkoming van het bedrijvenpark is met omwonenden en 
geïnteresseerde bedrijven afgesproken dat er een bufferzone tussen het 
bedrijvenpark en de huizen zou komen. Het eerste weiland naast de Abelenlaan zou 
groen blijven en niet bebouwd worden. Als gevolg van deze afspraak hebben de 
omwonenden geen bewaar gemaakt tegen de komst van het bedrijventerrein. 
Omwonenden en bedrijven die zich inmiddels gevestigd hebben op het zijdepark 
hebben er op vertrouwd dat het gemeente bestuur zich aan deze afspraak zou 
houden. Dat vertrouwen was tot voor kort terecht!  De destijds gemaakte afspraken 
werden immers vastgelegd in het bestemmingsplan en in 2012, door deze raad, 
unaniem, nogmaals vastgelegd in de structuurvisie 2030. 
 
Door het college wordt steeds aangevoerd dat een gemeente bestuur bevoegd is om 
een bestemmingsplan te wijzigen en besluiten van een vorig bestuur kan wijzigen. 
Maar een nieuw gemeentebestuur is ook de rechtsopvolger van het oude bestuur en 
dient overeenkomsten en afspraken van dat oude bestuur na te komen. 
Het gaat er hier dus niet om of de huidige raad het  bestemmingsplan mag wijzigen, 
maar of het de afspraken die met de omwonenden gemaakt zijn niet meer nakomt. 
 
De PvdA vindt het niet nakomen van afspraken en de door het gemeentebestuur 
gevoerde procedure in dit dossier een vorm van onbehoorlijk bestuur in zowel 
formele als materiële zin en wenst zich hiervan te distantiëren.  Wij zullen dan ook 
tegen dit voorstel stemmen. 
 
Aris Maat 
PvdA-fractie 


