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Geacht college, geachte raad en overige aanwezigen en toehoorders,  
 
We leven in een bijzonder tijdperk. We leven in een tijdperk waarin de fractievoorzitter van 
Progressief Westerveld bij herhaling lovende woorden spreekt over een minister van VVD 
huize voor Natuur en Stikstof, terwijl juist het onderwerp stikstof binnen de VVD een 
splijtzam is onder zowel leden als politici. We zien allemaal de onrust die dit veroorzaakt in 
de samenleving, zowel landelijk als lokaal. Sinds mei 2019 is er sprake van een stikstofcrisis 
in Nederland, waarbij onder andere veel woningbouwprojecten stil zijn komen te liggen.  
 
Ook de fractie van VVD Westerveld worstelt met deze crisis. Wij sluiten onze ogen niet voor 
de noodzaak om een omschakeling te maken naar de toekomstgerichte kringlooplandbouw. 
Om die reden hebben wij nog geen week geleden samen met andere partijen in deze raad 
een motie ingediend om met elkaar als raadsfracties en samen met het college toe te 
werken naar een gebiedsgerichte aanpak waar natuurbescherming en transitie van de 
landbouw onderdeel van uitmaken. Wat onze fractie echter niet kan steunen, is een koude 
sanering van vrijwel de gehele agrarische sector en dan met name de veehouderij in onze 
gemeente. Het bieden van een lange termijn perspectief aan boeren moet voorop blijven 
staan. Ook de industrie, bouw en transport zullen een proportionele bijdrage moeten 
leveren aan het reduceren van stikstofuitstoot en -depositie. En bij deze duurzame aanpak 
moet een blijvend sociaal, verbonden en sterk platteland het uitgangspunt blijven. Om 
hiertoe te komen, zou de fractie van VVD Westerveld graag raadsbreed het gesprek 
aangaan. Door alle partijen te betrekken worden alle belangen meegewogen. Het 
amendement “uitvoeren raadsagenda” zal hieraan bijdragen. Wij hopen dat ook op brede 
steun voor dit amendement.  
 
De inbreng van onze fractie zal dan onder andere ook gericht zijn op het behouden van de 
evenementen in onze gemeente. Dwingeloo wil over 4 jaar opnieuw een oergezellig 
dorpsfeest hebben, het Holtingerveld wil het succesvolle bevrijdingsfestival blijven 
organiseren, het bloemencorso in Frederiksoord dat dit jaar zijn 60-jarig bestaan viert wil 
over 5 jaar weer een lustrum vieren en raadslid Bruursema wil graag een buurtfeest kunnen 
organiseren met tenminste 50 gasten. En zo zijn er nog veel meer evenementen die zullen 
gaan verdwijnen als de gemeente Westerveld zal doorontwikkelen naar nog meer natuur en 
omringende bufferzones. De fractie van VVD Westerveld is nieuwsgierig naar de laatste 
ontwikkelingen rondom het Nationale Park nieuwe Stijl en zou van het college graag een 
update ontvangen. Wat is de uitwerking van de motie die unaniem in deze raad is 
aangenomen op 8 maart 2022? 
 
Naast de stikstofcrisis zijn er ook andere zaken die onze fractie bezighouden. Als we kijken 
naar de voorjaarsrapportage 2022, dan zien we op bladzijde 11 het meerjarig perspectief 
voor de jaren 2022 tot/met 2026. Voor een meerjarig sluitende begroting heeft het college 
enkele opties voorgelegd op bladzijde 16 van de rapportage. Hierbij is nog geen rekening 
gehouden met de uitkomsten van de meicirculaire. Omdat de genoemde opties wel een 
beeld geven van de denkrichting van dit nieuwe college, lijkt het ons verstandig om bij 
voorbaat mee te geven hoe de fractie van VVD Westerveld aankijkt tegen deze opties.  
 



Als eerste wordt genoemd de budgetsubsidies Sociaal Cultureel Werk. De gemeente is voor 
zover bij ons bekend nog in afwachting van een plan voor gezamenlijk efficiënt werken. In de 
wandelgangen is al te horen dat de instanties aangeven hun activiteiten echt niet voor 
minder te kunnen aanbieden. Wat gaat het college doen als er geen plan komt?  
 
De tweede optie stelt voor om wegen om te vormen naar zandwegen. Hiervoor zal eerst een 
grondige inventarisatie nodig zijn. De fractie van VVD Westerveld zou graag meer inzicht 
krijgen in deze plannen. Wanneer kunnen wij hiervoor een concreet voorstel verwachten? 
Wat is de winst die hiermee behaald wordt? En wat doet dit met bijlage 2, de 
investeringen voor groot onderhoud volgens MJOP? 
 
De derde optie gaat over het verhogen van de OZB. De fractie van VVD Westerveld is per 
definitie geen voorstander van een OZB verhoging als lapmiddel voor het sluitend maken 
van de begroting. Om die reden hebben we in het coalitieakkoord afgesproken dat 
lastenverzwaringen voor inwoners en ondernemers alleen mogelijk zijn bij noodzakelijke en 
door inwoners gedragen investeringen waarvoor geen andere oplossingen zijn.  
 
De vierde optie verwijst naar het overdrachtsdocument, waarin er per programma wordt 
gekeken naar mogelijke bezuinigingen. Het voert te ver om per programma dit te doorlopen, 
we wachten dan ook de begroting voor 2023 af om te zien welke keuzes het college maakt. 
Hetzelfde geldt voor de zesde optie, het uitvoeren van gerichte ombuigingen. We delen met 
het college dat dit de voorkeur heeft boven de kaasschaafmethode. Ook hierbij wachten we 
de begroting voor 2023 af.  
 
De vijfde optie is het voorstel waar de fractie van VVD Westerveld het meest enthousiast 
van wordt. De ontwikkeling van een woonvisie in combinatie met actief grondbeleid kan niet 
alleen zorgen voor een positieve ontwikkeling van baten in de begroting, maar kan ook 
vooral zorgen voor kansen op de woningmarkt voor starters, voor het realiseren van een 
Knarrenhof voor senioren met bijbehorende vrijkomende woningen voor gezinnen. Voor 
woningbouw van onze eigen inwoners, maar ook voor nieuwe Westervelders die zich 
hopelijk snel thuis voelen in onze prachtige gemeente. Want de fractie van VVD Westerveld 
is ervan overtuigd dat een kleine groei van het aantal inwoners ten goede komt aan het 
behoud van onze voorzieningen. We spreken daarom niet voor niets van planvorming voor 
1000 nieuwe woningen voor 2030.  
 
En dan is er de meicirculaire 2022. Waar de voorjaarsrapportage nog een negatief resultaat 
laat zien voor 2023, geeft de meicirculaire ineens een totaal ander beeld. En laat dat nu eens 
een zeer positief beeld zijn! Helaas denkt het college jaarlijks 2,5 miljoen euro nodig te 
hebben voor autonome kostenontwikkelingen. Kan het college aangeven in welke 
domeinen deze enorme ontwikkelingen te verwachten zijn? En hoe had het college dan 
hier invulling aan gegeven zonder al deze extra middelen?  
 
Gelukkig is er ook nog ruimte voor nieuwe beleid. Juist deze ruimte hebben we de afgelopen 
vier jaar node gemist. Ook hiervoor wachten we de plannen van het college af, die zich 
zullen ontvouwen in de begroting 2023. Als suggesties willen we in ieder geval meegeven 
dat er een aantal maatschappelijke voorzieningen binnen onze gemeente zijn waar 
belangrijke beslissingen over genomen moeten worden.  



Wij hebben hierover zojuist al meer gehoord. De toekomstbestendigheid van sportparken en 
ontmoetingsplaatsen is van groot belang. Hier moet echter wel voldoende financiële ruimte 
voor zijn. Deze kan soms behaald worden door slimme keuzes te maken, met bijkomend 
voordeel voor de gemeente, zoals de mogelijkheid voor het vrijspelen van grond voor 
woningbouw.   
 
De fractie van VVD Westerveld zou echter ook een zeer dringend verzoek willen doen aan 
het nieuwe college om in ieder geval in de begroting op te nemen op welke wijze de 
solvabiliteit van onze gemeente zich weer kan herstellen. Na een jarenlange terugloop van 
de solvabiliteit is het nu hoog tijd om weer wat spek op de botten te krijgen door het 
aanvullen van de algemene reserves.  
 
Hiernaast pleiten wij ook voor een hervorming in de zorg, door op ondernemende en 
ambitieuze wijze te kijken naar het verbeteren van bestaande kwaliteit en een meer 
efficiënte inzet van bestaande middelen. Inzicht in de koppeling tussen indicatiestelling en 
zorgverlener en sturing hierop zou voor onze fractie een goede eerste stap zijn! 
 
Voorzitter, dank u wel voor het woord.  
 
 
  
 
 

 

 


