NOTULEN
van de openbare vergadering
van de raad van de gemeente Rozendaal
d.d. 14 mei 2013

Aanwezig
Raadsleden:

mw M.S. Albricht, dhr P. Dieleman, dhr C.Th. van den Hurk, dhr A.G.H.
Koning, dhr B. van der Plas, mw C.C. Spillenaar Bilgen-Dekker, dhr J.M. van
der Torren, dhr M.G.H. Tuit

Voorzitter:
Wethouders:
Griffier:

dhr J.H. Klein Molekamp
dhr A.C.L. Adema en dhr F.R. Hoving
dhr K.M. Schaap

Verslag:

Buro Service Overasselt, mw M.R.H.M. de Meijer

Afwezig

dhr A. Logemann

1.

Opening en spreekrecht

De voorzitter opent de vergadering om 21.03 uur en heet de aanwezigen van harte welkom.
De voorzitter deelt mee dat het bij een troonswisseling de gewoonte is dat er een nieuwe staatsieportret
in de raadszaal komt te hangen. Hierin zal op korte termijn worden voorzien. Vanavond hangen de
portretten van het koningspaar dat de leerlingen van de Dorpsschool hem hebben aangeboden in de
raadszaal.
Hij dankt de Oranjevereniging voor de uitstekende organisatie van het feest op 30 april.
De heer Van der Torren deelt mee dat hij per direct terugtreedt als fractievoorzitter van de BGR, omdat
hij na de gemeenteraadsverkiezingen van 2014 niet meer beschikbaar is voor een nieuwe termijn. Tot
maart 2014 blijft hij raadslid van de BGR en zal hij ook het voorzitterschap van de
commissievergaderingen blijven vervullen. In de opmaat naar de verkiezingen en om de overgang
soepel te laten verlopen zal de heer Koning als fractievoorzitter functioneren tot aan de verkiezingen.
De heer Van den Hurk zegt dat hij aan het begin van de raadsperiode heeft aangekondigd dat het zijn
laatste periode zou zijn; hetzelfde geldt voor de heer Tuit. De partij heeft zich dan ook erg ingespannen
om nieuw bloed te vinden voor de fractie en de commissie en is meer dan geslaagd in het vinden van
zeer geschikte opvolgers. Rosendael ’74 heeft mevrouw Albricht gevraagd om kandidaat-fractievoorzitter
te zijn en zij heeft die vraag bevestigend beantwoord. In de volgende raadsvergadering zal hijzelf het
fractievoorzitterschap overdragen aan mevrouw Albricht en zal hij tegelijkertijd uit de gemeenteraad
stappen om de nieuwe equipe de kans te geven om het op hun eigen wijze te doen. Het lijkt erop dat de
vacature die hierdoor in de raad ontstaat, zal worden ingevuld door het jong benoemde commissielid, de
heer G.J. Willemse.
Inspreker: de heer Meijs
Het raadsbesluit van 26 januari 2013 bond de voorkeur voor de Bremheuvel als schoollocatie aan vier
voorwaarden: veilige verkeersafwikkeling, overeenstemming met de provincie, optimale landschappelijke
inpassing van het schoolcomplex en kostenoverzicht.
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In de voortgangsrapportage van de verantwoordelijk wethouder worden voor de verkeersafwikkeling vier
opties genoemd, zonder financiële onderbouwing: twee met rotondes, die in het projectadvies
beschreven rotonde met de H. van Gelrelaan en een dreiwegrotonde halverwege de Bremheuvel. Deze
rotondes vergen nader overleg met de provincie. Zijn betoog richt zich vooral op de twee andere opties,
waarbij het autoverkeer door de Kapellenberglaan, de Bremlaan en de Akkerlaan de school zou moeten
bereiken. In wezen vormen deze opties een ongelukkig compromis tussen kosten, overlast en veiligheid.
De plannen stuiten bovendien op grote weerstand van de bewoners, van het grootste deel van de wijk,
vooral van de Bremlaan, Delhoevelaan en Kapellenberglaan. Het zijn kleine, smalle typische
erftoegangswegen, waar auto’s gemengd met fietsers, o.a. uit west en zuid Rozendaal, doorheen
zouden moeten. Het betreft een toename van minstens 250 verkeersbewegingen per dag in
spitsuurtijden. Dit is onaanvaardbaar uit het oogpunt van veiligheid en overlast. Ook claimrisico en
milieubezwaren komen meer aan de orde.
Volgens het locatieonderzoek van de projectadviseurs uit januari 2013 is een rotonde noodzakelijk voor
goede en veilige verkeersafwikkeling van de Bremheuvel. Maar die rotonde is om financiële redenen,
plaatselijke ernstige overlast, filevorming en vluchtweggedrag ongewenst, zoals de heer Van Dijk bij zijn
inspraakreactie in februari 2013 helder uiteengezet heeft. Ook in de brief van B&W van 14 februari 2013
wordt de rotonde noodzakelijk geacht voor de verkeersontwikkelingen. Bovendien wordt daarin gezegd
dat de balans kosten/opbrengsten woning kavels pas na drie jaar goed overzien kan worden. Tenslotte
werd op de bewonersvoorlichtingsavond van 22 januari 2013 de aanwezigen de noodzaak van de
rotonde voorgehouden.
Aldus vertoont het beleid weinig consistentie, wat het vertrouwen van de bewoners niet ten goede zal
komen. Het gewenste draagvlak zal nog verder afnemen.
Uit het bovenstaande kan maar één conclusie worden getrokken: de Bremheuvel is ongeschikt als
locatie voor de brede school. De ontsluiting is niet goed en veilig mogelijk, de kosten zijn te hoog, zoals
B&W zelf eigenlijk ook aangegeven en er zijn ernstige cultuurhistorische bezwaren zoals gerapporteerd
door de cultuurhistorische commissie Rheden-Rozendaal, dé deskundigen op dit gebied. Zij klasseren
de Bremheuvel gelijk aan de Leermolensenk. Waarom de Bremheuvel dan ook niet vrij van bebouwing
kan blijven, zal een politiek geheimpje zijn.
Goede inpassing in het landschap is een illusie. De grote parkeerplaats, de bouwkundige aanpassingen
vanwege de helling, het schoolplein, de gymzaal zijn dodelijk voor een aan de natuur toebehorend
cultureel erfgoed, karakteristiek voor het woonklimaat.
Inspreker: de heer De Wolf
De heer De Wolf wil nogmaals de waanzin van het plan aangeven en herhalen dat hij stappen zal
ondernemen. Hij dankt de burgemeester en de partijen voor hun huisbezoek om de locatie vanuit het
perceel te bekijken. Hij spijt hem dat wethouder Adema nog geen reactie heeft gegeven, in tegenstelling
tot de burgemeester, de raad, GGD, VGGM en ook de provincie die wel reageert. Hij hoopt dat de
wethouder alsnog hetzelfde enthousiasme aan de dag zal leggen voor het overleg met burgers als hij
toont bij het zoeken naar een oplossing voor de rotonde.

2.

Vaststellen agenda

De agenda wordt conform voorstel vastgesteld.

3.

Ingekomen stukken en mededelingen

Mededelingen
Wethouder Adema deelt het volgende mee:
1.
De moeilijkheden met de verlichting zijn langzamerhand met Ziut tot een goede afronding
gebracht. Het contract met Ziut kan worden verlengd en Ziut heeft onlangs toegezegd om alle lampen
kosteloos te vervangen. Verder zal deze week de eerste LED-verlichting in Rozendaal branden op de
Kerklaan.
2.
De beschermde rietorchis die vorig jaar bij een schoonmaakactie van de gemeentetuin was
verdwenen, is dit jaar opnieuw opgekomen. De plek waar hij staat, is beschermd met een hekwerk.
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Ingekomen stukken
Met betrekking tot het onderwerp 4: Mevrouw Spillenaar Bilgen gaat akkoord met het stuk. Zij zou het
op prijs stellen als vanaf de volgende vergadering bij de lijst van ingekomen stukken die niet voor
kennisgeving zijn maar waar de raad om een akkoord wordt gevraagd, het belang van het akkoord heel
kort wordt aangegeven.
De voorzitter zegt toe deze korte verklaring aan die stukken die beleidsrelevant zijn, toe te voegen.
Met betrekking tot de Mededelingen: De heer Van den Hurk vraagt of de korte mededeling onderaan de
pagina over de start van de bouw van Residence Rosendael betekent dat er een eind komt aan de
uiterst ongewenste situatie.
Wethouder Hoving bevestigt dit. Het lijkt erop dat de lelijke plek eindelijk weer de allure krijgt die het
had. Drie van de zes appartementen zijn verkocht.
De raad gaat akkoord met de voorgestelde wijze van afdoening van de ingekomen stukken.

4.

Verslag van de vergadering van 26 maart 20013

Het verslag wordt ongewijzigd vastgesteld.

5.

Actielijst

Met betrekking tot de plaatsing UMTS-mast: Wethouder Hoving deelt mee dat de beroepstermijn is
verstreken zonder dat er bezwaren zijn ingediend. Het besluit is daarmee onherroepelijk geworden. KPN
is gevraagd om op korte termijn actie te ondernemen.
De punten Plaatsing UMTS-mast en Veiligheidsnota worden van de actielijst geschrapt.

6.

Voorstel inzake integraal Veiligheidsplan

De voorzitter wijst op zijn toezegging dat de term ‘Den Dael’ wordt gewijzigd in ‘De Del’.
Mevrouw Albricht is benieuwd naar het aantal (pogingen tot) inbraak in de donkere wintermaanden
en vraagt of het mogelijk is om eens per kwartaal een update hiervan te krijgen.
De voorzitter antwoordt dat een jaarlijkse update is toegezegd. Hij zegt toe de vraag te zullen
bespreken met de politie.
De heer Van den Hurk merkt op dat Rosendael ’74 uiterst tevreden is met de zeer actieve wijkagent
en stelt voor om als raad uiting te geven aan het genoegen over de wijze waarop de wijkagent acteert
in het belang van de veiligheid van Rozendaal.
De voorzitter zegt toe de complimenten van de hele raad te zullen overbrengen.
De raad gaat unaniem akkoord met het voorstel.

7.

Voorstel tot vaststellen van de nota Reserves en voorzieningen

De voorzitter wijst op de toezegging van de portefeuillehouder om de reserve WWB Inkomensdeel te
handhaven.
De raad gaat unaniem akkoord met het voorstel.
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8.

Voorstel tot vaststelling van de uitgangspunten voor de begroting 2014 en de
meerjarenbegroting 2015-2017

De raad gaat unaniem akkoord met het voorstel.

9.

Voorstel tot vaststelling van de tussenrapportage tot en met maart 2013

De raad gaat unaniem akkoord met het voorstel.

10.

Voorstel inzake Nota Schulddienstverlening

De raad gaat unaniem akkoord met het voorstel.

11.

Voorstel tot vaststellen van de Wmo-verordening

De voorzitter wijst erop dat het voorstel de in de commissie uitgereikte gecorrigeerde versie betreft.
De raad gaat unaniem akkoord met het voorstel.

12.

Voorstel tot vaststellen van de verordening Leerlingenvervoer

De raad gaat unaniem akkoord met het voorstel.

13.

Voorstel tot vaststellen van de exploitatieopzet De Del

De heer Van der Plas geeft aan dat de toezeggingen van de wethouder ten aanzien van het uitgeven
van het krediet en het niet starten voordat alle procedures zijn afgerond, voor het PAK van belang zijn
voor dit punt.
De raad gaat unaniem akkoord met het voorstel met inachtneming van de door de wethouder in de
commissie gedane toezeggingen.

14.
Voorstel inzake de Voortgangsrapportage met betrekking tot de voorkeurslocatie brede
school op de Bremlaan
De heer Van der Plas leest het amendement voor, ingediend door de fracties van het PAK en
Rosendael ’74. Hij licht toe dat het, gezien het feit dat er geen extra tijd mee gemoeid is en geringe
extra kosten, een gemiste kans zou zijn, omdat de optie interessant kan zijn voor de besluitvorming.

De raad van de gemeente Rozendaal,
In vergadering bijeen op 14 mei 2013
Besluit
Ten aanzien van het voorstel inzake de voortgangsrapportage met betrekking tot de voorkeurslocatie
brede school op de Bremlaan (agendapunt 14):

4
Raadsvergadering gemeente Rozendaal d.d. 14 mei 2013

De vier opties zoals aangegeven onder 11 van de Voortgangsrapportage uit te breiden met een vijfde
optie zoals aangegeven in bijlage a: “voorrangskruising”, omdat deze variant voor de belasting van de
omgeving, de verkeersveiligheid en qua financiële consequenties een interessante optie kan zijn.

De heer Koning verwijst voor het standpunt van de BGR naar het verslag van de
commissievergadering, waar de fractie haar bezorgdheid en verbazing heeft uitgesproken. Echter, de
BGR wil het proces niet verstoren en steunt het amendement, zeker gezien de snelle doorlooptijd en
de kosten en de overweging die eraan is toegevoegd met betrekking tot de belasting van de
omgeving.
De heer Van den Hurk is blij met de reactie van de heer Koning waarin de BGR als een constructieve
partij te herkennen is.
Wethouder Adema geeft aan dat de provincie de optie van de voorrangskruising heeft aangedragen
als mogelijk alternatief.
Het amendement is unaniem aanvaard.
De raad gaat akkoord met het geamendeerde voorstel.

15.

Comptabiliteit

De raad gaat unaniem akkoord met het voorstel.

16.

Rondvraag

De heer Dieleman meent dat de heer Van den Hurk de tijd die hij nu vrij krijgt, goed kan gebruiken om
de schop de grond in te doen, zoals hij in het verleden vaak bepleitte.
De heer Van den Hurk legt uit dat hij een huis op een kilometer afstand van de gemeentegrens van
Rozendaal heeft gekocht aan de Bergweg in Velp.
Mevrouw Albricht deelt mee dat de commissie ter voorbereiding van het raadsuitje, bestaande uit de
heer Koning en de heer Schmidt en zijzelf, voorstelt om ook de ambtelijke organisatie ervoor uit te
nodigen. Het idee is om de jeu de boule traditie in ere te herstellen en de heer Korstanje heeft er zijn
medewerking al voor toegezegd. De datum is gepland op 17 september 2013.

17.

Sluiting

De voorzitter sluit de vergadering om 21.50 uur.
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