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Notulen van de openbare vergadering van de raad van de gemeente Dronten, gehouden op 
donderdag 26 juni 2014 om 19.30 uur in de raadzaal van het gemeentehuis te Dronten. 
 
Aanwezig zijn: 
de heer A.B.L. de Jonge, voorzitter; 
de heer J.N. Ammerlaan, mevrouw Y.H. den Boer-Schwagermann, de heren J. den Boer, 
J.F. Bongers, mevrouw I. Bouwers, de heer C.P.M. Hermus, mevrouw L.L. Hillebregt-de 
Valk, mevrouw N.G. van der Klis-Hovius, de heren J. Klopman, J.L. Kodde, S.J. Lap, R. de 
Maaijer, mevrouw J.G.M. van der Meulen, de heren K. Mol, J. Oosterveld, mevrouw 
M.T.C. Plasschaert-Teeuwisse, de heer B. Rosing, mevrouw C.H. Sijtsma-van Nieuwkerk, 
mevrouw S.H.S. Stoop-Aszink, de heren P.L.A. Vermast, P.C. van Voorst, mevrouw 
M.A. Witteveen-Rigterink, de heren R. Yazir, F.E.G. Zomerman, raadsleden; 
de heer D. Petrusma, griffier; 
de heren: A. van Amerongen, P. van Bergen, P.C.J. Bleeker, J.Ph. Engelvaart, wethouders. 
 
Afwezig zijn: mevrouw I.A. Korting, de heren A. Schuuring en K. Tietema. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Niet in de notulen opgenomen voorstellen zijn zonder (noemenswaardige) beraadslagingen 
en zonder hoofdelijke stemming door de raad aangenomen. 
Niet weergegeven besluiten zijn genomen conform de voorstellen van burgemeester en 
wethouders. 
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1.  Opening, agenda, notulen en mededelingen 
1a.  Opening 
De voorzitter opent de vergadering en heet iedereen van harte welkom. Ook de gasten van 
de raad, belangstellenden op de tribune en vertegenwoordigers van de pers worden welkom 
geheten. 
De heer Petrusma meldt dat bericht van verhindering is ontvangen van mevrouw Korting en 
de heren Schuuring en Tietema. 
 
1b. Vaststellen agenda 
De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld. 
 
1c. Vaststellen openbare notulen d.d. 21 mei 2014 
Er zijn geen tekstuele wijzigingsvoorstellen ingediend. Het verslag wordt in overeenstemming 
met het concept vastgesteld. 
 
1d.  Vaststellen openbare besluitenlijst d.d. 21 mei 2014 
De openbare besluitenlijst wordt ongewijzigd vastgesteld. 
 
1e. Mededelingen  
Er zijn geen mededelingen. 
 
2. Vragen aan burgemeester de wethouders. 
Nummer 7. Een brief d.d. 03-06-2014 van de griffier D. Petrusma betreffende schriftelijke 
vragen fractie SP inzake schaliegaswinning in Dronten. 
De heer Vermast wil reageren op de agendering van deze brief. Het is merkwaardig dat 
voorgesteld wordt de brief voor kennisgeving aan te nemen. Op het moment dat de raad dit 
nu besluit, vervalt agendapunt 6.a. Wellicht kunnen brieven die gaan over het beantwoorden 
van schriftelijke vragen op een andere wijze geagendeerd worden. 
De voorzitter stelt voor de brief te agenderen als “betrekken bij …”. 
Nummer 9. Een brief d.d. 04-06-2014 van de heer G. Talens betreffende onveilige situaties 
op de Educalaan. 
De heer Vermast geeft aan dat GroenLinks deze brief graag wil opwaarderen tot 
behandeling in een raadscommissie na de zomer om met het college van gedachten te 
wisselen over de verkeersonveilige situatie aan de Educalaan.  
De voorzitter reageert dat het presidium de brief zal agenderen. 
Mevrouw Stoop merkt op dat de PvdA ook brief 9 wil opwaarderen. De fractie wil in de 
raadscommissie niet alleen deze specifieke situatie bespreken, maar meerdere 
verkeersonveilige situaties.  
De voorzitter verzoekt de PvdA die situaties voor die tijd aan te reiken aan het college. 
Mevrouw Stoop reageert dat de PvdA tijdens de verkiezingscampagne een meldpunt voor 
verkeersonveilige situaties is begonnen. De fractie heeft heel veel meldingen 
binnengekregen. Dit lijkt de fractie een mooi moment om de meldingen aan te bieden aan de 
wethouder. 
De heer Den Boer brengt in dat de SP het verzoek van GroenLinks en de PvdA met 
betrekking tot brief 9 graag wil ondersteunen. 
De heer Rosing stelt dat als brief 9 zodanig breed wordt uitgelegd dat meerdere onveilige 
situaties dienen te worden besproken, dit betekent dat de VVD zich aansluit bij de 
opwaardering van de brief. De fractie wil daar graag over mee discussiëren. 
Mevrouw Den Boer komt terug op brief 3. Een brief d.d. 28-05-2014 van wethouder 
J.Ph. Engelvaart betreffende zienswijze concept openbaar vervoervisie 2014-2014. 
D66 wil deze brief graag opwaarderen tot behandeling in de raadscommissie. De fractie vindt 
de aansluiting van de trein- en busverbinding een belangrijk onderwerp.  
De fractie sluit aan bij het opwaarderen van brief 9. 
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Nummer 6. Een brief d.d. 02-06-2014 van burgemeester A.B.L. de Jonge betreffende 
Veiligheidsbeeld eerste 4-maandsrapportage 2014 gemeente Dronten. 
De heer Klopman geeft aan dat het CDA deze brief graag wil opwaarderen. De fractie wil, in 
verband met de afwijkende cijfers bij de jeugd (vandalisme e.d.), deze brief behandelen in de 
raadscommissie. 
De voorzitter zegt toe dat de brief wordt geagendeerd. 
 
3. Vragen aan burgemeester en wethouders 
Vraag ChristenUnie: 
De superprovincie gaat gelukkig niet door. Daarmee is naar de mening van de ChristenUnie 
het belang van de gemeente Dronten gediend. De gemeente heeft echter een hoge inzet 
geleverd en vele kansen aangegrepen om de belangen van Dronten hierin naar voren te 
brengen. De fractie wil daarin de burgemeester en alle anderen bedanken voor deze enorme 
inzet. 
- Wat resteert is de vraag hoeveel kosten door de gemeente zijn gemaakt rondom dit 

dossier. Zou u de raad daarvan een beeld willen geven? 
Burgemeester De Jonge antwoordt dat het college bureau Atlas een 
relatiepatronenonderzoek heeft laten doen en een enquête heeft laten houden onder 1500 
inwoners heeft laten uitvoeren. Dat heeft € 15.000,00 gekost. Een keer is een mailing 
uitgegaan naar die 1500 mensen. Het college heeft daar zelf een brief aan toegevoegd. De 
kosten daarvan heeft hij niet paraat. Daarnaast heeft hij er zelf heel veel uren in gestoken en 
ook zijn er veel ambtelijke uren in gaan zitten. Hij schat in dat er tussen de € 20.000,-- en 
€ 25.000,00 aan uitgegeven is. 
De ChristenUnie is gelukkig met dit besluit, maar hij verzekert de raad dat de superprovincie 
in de politiek niet van de agenda af is, dat dit hele middenniveau nog wel een keer 
terugkomt.  
De heer Oosterveld geeft aan dat het de ChristenUnie ging om de globale kosten. Als de 
fractie specifieke gegevens wil hebben, zal ze die via een andere route vragen. 
 
Vragen PvdA: 
In september 2012 heeft de PvdA een raadsbreed gesteunde motie ingediend waarin zij het 
college verzoekt beleid te ontwikkelen ten aanzien van de huisvesting van studenten binnen 
de bebouwde kom. 
In de Flevopost van vorige week konden wij lezen dat zich dit jaar zo veel studenten 
aangemeld hebben voor de Warmonderhof dat er inmiddels een tekort aan studentenkamers 
is. 
- Is er op dit moment al beleid ontwikkeld voor studentenhuisvesting in de woonwijken? 
- Zo nee, wanneer kunnen wij dat verwachten? 
- Verwacht u problemen door dit tekort? 
Mevrouw Van der Meulen merkt op dat in november 2012 al bleek dat veel jongeren in 
huizen samenwoonden en af en toe wat overlast gaven. De PvdA heft toen een motie 
ingediend waarin het college werd verzocht te kijken wat er mogelijk is. De PvdA is benieuwd 
hoe het daarmee staat. 
Wethouder Engelvaart antwoordt dat er op dit moment gemeentebreed beleid voor 
huisvesting in de gemeente Dronten in voorbereiding is. Er hebben inmiddels inventarisaties 
plaatsgevonden. Nu moet de raad keuzes maken waar hij wat wil toestaan. Het college 
streeft ernaar de raad een beleidsnotitie aan te bieden en die in oktober 2014 te behandelen.  
Tot op heden zijn er enkele concrete aanvragen geweest voor een omgevingsvergunning 
voor studentenhuisvesting in een woonwijk. Het college is verplicht binnen acht weken een 
besluit te nemen op zo’n aanvraag. Het college heeft hierop maatwerkbesluiten genomen. 
Daarin is de door de raad vastgestelde lijn ten aanzien de huisvesting van arbeidsmigranten 
in woonwijken gehanteerd. Het ligt in de verwachting dat voor de huisvesting van studeren in 
woonwijken een soortgelijk voorstel aan de raad wordt aangeboden.  
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Wethouder Engelvaart wil nog ingaan op de specifieke situatie van de Warmonderhof. Al 
enige tijd is het college in gesprek met de directie en het bestuur van de Warmonderhof om 
te kijken hoe de huisvesting van de, relatief grote, aanwas van studenten op eigen terrein te 
realiseren. De gemeente heeft de mogelijkheid geboden op korte termijn op eigen terrein 
units te plaatsen. Dat past binnen het bestemmingsplan. De Warmonderhof kiest daar echter 
niet voor. Op de lange termijn wil de Warmonderhof dat wel doen en ze wil daarvoor plannen 
ontwikkelen. Het college verwacht dan ook geen problemen voor de toekomst omdat het 
tekort aan woonruimte vrij eenvoudig op de locatie zelf op te lossen is. Het betekent wel dat 
de Warmonderhof eerst een wijziging van het bestemmingsplan moet aanvragen. Voor de 
tijd tot het zover is, is de oproep gedaan in de Flevopost. Het college streeft naar een 
structurele en duurzame oplossing. 
Mevrouw Van der Meulen vraagt de wethouder of er, als er niet voldoende woonruimte is 
gevonden, dan eind augustus jongeren op straat komen te staan of intrekken bij andere 
studenten. Is daarover nagedacht? 
Wethouder Engelvaart antwoordt dat nadenken daarover hem niet nodig lijkt. Toen hij zelf 
als student naar Dronten kwam, was Dronten een stuk kleiner. Toen was er ook een 
internaat. Op een gegeven moment kwam de Stoas naar Dronten, kwamen er ineens 120 
studenten bij en was er geen ruimte meer op het internaat. De samenleving, die toen nog 
veel kleiner was, heeft die studenten toen opgenomen. Ook in de omgeving, zoals in 
Kampen. Het college verwacht niet dat er mensen op straat komen te staan. Vernomen is 
dat de oproep in de Flevopost genoeg opgeleverd heeft.  
 
Vragen ChristenUnie: 
Na lang wachten hebben we inmiddels ook in Dronten de knooppuntenroute. Het gaat erom 
dat fietsers langs de mooiste plekjes worden rondgeleid en dat ook de middenstand ervan 
kan profiteren. Wat opvalt, is dat bij de knooppunten geen plattegrond is bevestigd. Hierdoor 
wordt het lastig om je te oriënteren en ontbreekt juist een belangrijke schakel in dit 
succesvolle systeem. 
- Wat is de reden dat deze knooppuntenkaarten niet zijn aangebracht? 
- Is het profijt voor onze gemeente en daarin ook de middenstand niet geringer? 
Wethouder Bleeker gaat ervan uit dat de ChristenUnie met de knooppuntenkaart de 
informatiepanelen knooppunten bedoelt. Hij kan de fractie geruststellen. Op de 
fietsroutekaart van de gemeente staan 18 rode stippen; dat zijn de informatiepanelen van de 
fietsknooppuntenroute. Voor de route is bewust gekozen voor de oostkant, de recreatieve 
kant van Dronten. Op zaterdag 28 juni 2014 is er een opendag aan de oostkant. Op 
http://www.dronterland.nl/ondernemen/oostkrant-dronten-7-2013/open-dag-rondom-het-
greppelveld/ is alle informatie te vinden en de tien bedrijven die daaraan meedoen. Bij Het 
Torenbosje dat circa drie weken geleden geopend is, staat ook een bord en op 
www.fietsknooppunten.nl is ook veel informatie te vinden. 
De heer Oosterveld geeft aan dat de vraag zich meer richt op het punt dat het normaal 
gesproken zo is dat de fietser bij een knooppunt een kaart aantreft waarop hij kan zien hoe 
de omgeving eruitziet en welke routes er zijn, met welke afstand. Dan kan de fietser ter 
plekke zijn route bijstellen. De ChristenUnie vindt het jammer dat die informatie er in Dronten 
er op verreweg de meeste punten niet is. Elders in Nederland komt de fietser die 
informatieborden wel tegen. Is het college van plan dat aan te passen? 
Wethouder Bleeker antwoordt dat het college dat op dit moment niet van plan is. Er is een 
keuze gemaakt voor strategische plekken waar mensen vanaf het vaste land de gemeente 
Dronten binnenkomen. Er zijn ook steeds meer mensen die digitaal informatie (kunnen) 
opvragen. Als de raad kiest voor meer informatiepanelen, hangt daar wel een prijskaartje 
aan. Op dit moment is daarvoor geen budget beschikbaar. 
 
4. Voorstellen van het college  
Akkoordstukken 
4a. Vaststellen van het beeldkwaliteitsplan uitbreiding Wisentzone 
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4b.  Projectafwijkingsbesluit voor de herverkaveling Hollandse Vaart aan de haven van 
Dronten 

4c.  Nota Kostenverhaal 
4d.  Begroting 2015 GBLT en meerjarenraming 2016-2018  
4e.  Zienswijze op de begroting 2015 Nederlands Erfgoedcentrum 
4f.  Begroting Spilbasisscholen 2014 en afrekening Bruidsschatregeling 
De voorzitter stelt vast dat de raad instemt met deze zes voorstellen. 
 
5.  Voorstel van het college 
Bespreekstuk  
5a.  Resultaat bestemmen jaarstukken 2013 en 1e voortgangsrapportage 2014 

Omgevingsdienst Flevoland & Gooi en Vechtstreek  
De heer Hermus geeft aan dat Leefbaar Dronten instemt met het voorstel.  
De fractie heeft nog wel enkele vragen, maar die hoeven niet direct beantwoord te worden. 
Op 12 juni is in de raadscommissie gesproken over de democratische legitimiteit van een 
gemeenschappelijke regeling. Een journalist sprak over een democratisch gat. Een van die 
gaatjes is dat gemeenteraden worden gedwongen om binnen zes weken na het uitbrengen 
van de voorstellen een besluit te nemen. In de praktijk is die tijd te kort. De fractie neemt aan 
dat het feit dat dit stuk nu in de raad aan de orde is en niet in de commissievergadering op 
de agenda stond, daarmee te maken heeft. Het schijnt dat die termijn van zes weken 
wettelijk wordt veranderd in acht weken. Is dat bekend bij het college? 
De voorzitter reageert dat dit bekend is. 
De heer Hermus vervolgt met een procedurele vraag. Als Dronten een zienswijze wil 
indienen en wil dat die “slaagt” in de vergadering van het algemeen bestuur van die 
gemeenschappelijke regeling, wordt dan van tevoren, om zo de kans van slagen te 
vergroten, contact opgenomen met collega-wethouders van andere gemeenten?  
De heer Rosing merkt op dat het collegevoorstel volledig in lijn is met hoe de raad bij de 
behandeling van de kadernota en bij een eerder voorstel heeft gesproken over 
gemeenschappelijke regelingen. De VVD spreekt daar complimenten voor uit. De fractie 
stemt van harte in met het voorstel. 
De heer Zomerman geeft aan dat het CDA constateert dat bijna alle doelstellingen gehaald 
zijn dit jaar. Dat is mooi en de fractie maakt daarvoor een compliment.  
De fractie onderschrijft de argumenten die het college aandraagt voor de zienswijze die 
ingediend wordt. Ze constateert dat de taakuitoefening gebeurd is binnen de fte’s die 
beschikbaar zijn gesteld. Te lezen is dat de formatie binnen de OFGV 137 fte’s is. Het CDA 
verzoekt het college aan OFGV kenbaar te maken dat de personele formatie teruggebracht 
kan worden naar een lager percentage zodat conform begroting betaald kan worden. Elk jaar 
is sprake van een discrepantie, er zijn meer formatieplaatsen dan budget. Dat kan volgens 
het CDA nu in evenwicht gebracht worden. 
De heer Vermast sluit voor een belangrijk deel aan bij de opmerking van de heer Hermus.  
Inhoudelijk is GroenLinks het eens met het voorstel, maar het roept ook vragen op. Hoe gaat 
het met de OFGV? Vorig jaar waren er zorgen over het aantal fte’s en de financiering 
daarvan. Wie zit er namens de gemeente Dronten in het bestuur?  
Zeker gezien het debat bij de kadernota over dit onderwerp, is het wellicht handig als de raad 
wat breder spreekt over hoe die wil omgaan met gemeenschappelijke regelingen en op 
welke wijze de raad daarop toezicht wil houden. 
De voorzitter reageert dat er wat betreft dat laatste een rapportage is van de Rekenkamer. 
Wellicht kan het presidium die rapportage agenderen voor een raadscommissie. 
Wethouder Bleeker antwoordt dat Dronten ongeveer twee jaar geleden in de OFGV gestapt 
is. De achterliggende gedachte was dat er binnen de gemeente Dronten maar een paar 
bedrijven zijn in categorie 4 of 5 en dat de gemeente de expertise daarvoor zelf niet in huis 
kon halen. Datzelfde geldt voor meer gemeenten, bijvoorbeeld Urk en Noordoostpolder. Die 
expertise bundelen in de OFGV en daaraan deelnemen was en is nog steeds een goed idee.  
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Lobbywerk gebeurt uiteraard vooraf. Eerst is er ambtelijk overleg. Met die informatie wordt hij 
als wethouder op pad gestuurd. Sinds 25 juni 2014 zit wethouder Bleeker officieel in het 
bestuur van de GR.  
De uitgesproken complimenten zal hij graag overbrengen aan de medewerkers in het 
gemeentehuis. 
Besluitpunt V luidt: niet in te stemmen met het voorstel het resterende jaarrekeningresultaat 
2013 à € 1.319.219 te bestemmen in een nieuw in te stellen “egalisatiereserve frictiekosten” 
en hiervoor een zienswijze op te nemen. In de vergadering van de GR stemden de eerste vijf 
sprekers in met het voorstel van het DB van de OFGV. Wethouder Bleeker zat voor de 
eerste keer in zo’n gremium met alle gemeenten onder leiding van de provincie en hij vond 
het heel bijzonder dat hij namens de gemeente Dronten als zesde spreker daar niet mee 
instemde. Na hem sloten nog ongeveer zeven of acht gemeenten daar gelukkig bij aan en 
kwam er gevoelsmatig weer wat evenwicht.  
In de GR zit een stemverhouding, in percentages van het geld dat een deelnemer inbrengt. 
Voor Dronten is dat ongeveer 6%. Op het moment dat de provincie Flevoland en de 
gemeenten Lelystad en Almere het vooraf eens zijn, kunnen de andere deelnemende 
gemeenten er nog iets van vinden, maar verandert er niet veel. Toch heeft de voorzitter, naar 
aanleiding van de opmerkingen die vanuit Dronten gemaakt zijn en vooral dat de gemeente 
het niet eens is met het vierde punt (het vormen van de extra egalisatiereserve), het voorstel 
aangehouden. In oktober komt het voorstel terug op de agenda. In de tussentijd worden de 
juiste argumenten verzameld waarom dat wel moet gebeuren.  
De heer Rosing vraagt of de stemverhouding binnen een gemeenschappelijke regeling altijd 
op basis van de financiële inbreng van de deelnemers is. 
Wethouder Bleeker bevestigt dat hem is uitgelegd dat het zo is. 
De voorzitter vult aan dat het per gemeenschappelijke regeling verschilt. Bij de 
Veiligheidsregio geldt het financiële argument zelfs helemaal niet. Daar is er bijvoorbeeld, op 
voorstel van Dronten, indertijd een andere afspraak geïntroduceerd, waarbij het onmogelijk is 
dat Lelystad en Almere zonder steun van een derde gemeenten een voorstel geaccepteerd 
kunnen krijgen.  
Wethouder Bleeker vervolgt met de fte’s. Er is geld overgebleven omdat in de loop van 2013 
een aantal mensen van de gemeenten zijn overgekomen naar de GR OFGV. Een of twee 
ambtenaren zijn wel ingestroomd maar hebben echter nog geen dag gewerkt. Dat maakt dat 
het percentage ziekteverzuim gelijk wat aan de hoge kant zit. Daar wordt op gestuurd. 
De accountant heeft complimenten uitgesproken voor deze startende GR. Er is heel veel 
werk verzet en de OFGV heeft keurig gedaan wat is beloofd.  
Komend jaar wordt hard gewerkt aan een programmabegroting, zodat de raad ook kan zien 
wat de OFGV voor de gemeente Dronten heeft gedaan, wat dat heeft gekost en wat de 
gemeente betaald heeft.  
De voorzitter stelt vast dat de raad unaniem instemt met het voorstel. 
 
6.  Beantwoording schriftelijke vragen ex artikel 41 van het Reglement van Orde van 

de raad  
6a.  Beantwoording schriftelijke vragen van de fractie SP over Schaliegaswinning in 

Dronten  
De voorzitter geeft aan dat de raad bij dit agendapunt ingekomen brief 7 betrekt. 
 
In de raadsvergadering van 19 juni 2014 zijn twee moties ingediend, één door de 
ChristenUnie, GroenLinks en de SP en één door de PvdA. De fracties hebben hun moties 
aangehouden tot de raadsvergadering van 26 juni 2014 en gezegd die te betrekken bij de 
beantwoording van de schriftelijke vragen. 
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Motie van ChristenUnie, GroenLinks en SP: 
 
“De raad van de gemeente Dronten in vergadering bijeen op 19 juni 2014, 
gelezen het voorstel van het college van 22 april 2014 inzake de kadernota 2015, 
overwegende dat: 
1. in september 2013 een motie over schaliegas door de raad in Dronten is aangenomen, 

waarbij de raad heeft uitgesproken “in ieder geval tegen proefboringen en winning naar 
schaliegas binnen onze gemeentegrenzen te zijn zolang er onvoldoende duidelijkheid 
bestaat over de mogelijke gevolgen van deze boringen”;  

2. in het coalitieakkoord staat dat "Zolang er geen volstrekte duidelijkheid is over de 
effecten van (proef)boringen en mogelijke risico's voor mensen, dieren, natuur en milieu 
is Dronten niet bereid mee te werken aan proefboringen of de winning van schaliegas";  

3. het kabinet recent heeft uitgesproken om proefboringen te willen verrichten binnen 
zoekgebieden waarbij Dronten ook kans maakt op dergelijke proefboringen; 

4. recent de motie van Van Veldhoven c.s. over schaliegas is opgenomen, waarbij verzocht 
wordt om de rol van de decentrale overheden te vergroten door hen meer te betrekken 
bij o.a. de Structuurvisies Ondergrond en Schaliegas; 

5. de Staten van Flevoland hebben uitgesproken tegen boringen naar schaliegas in onze 
provincie te zijn; 

6. er in toenemende mate onrust is onder de bevolking en dat voorlichting hierin van groot 
belang is; 

VERZOEKT HET COLLEGE OM: 
• al het mogelijke te doen om schaliegasboringen tegen te gaan zoals ook in de eerder 

aangehaalde motie is verwoord;  
• een zienswijze met deze strekking in te dienen op de lopende inspraakprocedure van de 

'Concept notitie reikwijdte en detailniveau planMER Structuurvisie schaliegas'; 
• de mogelijkheden te benutten van de recente stemmingen in de Tweede Kamer;  
• adequate voorlichting te geven aan de bevolking. 
En gaat over tot de orde van de dag.” 
 
Motie van de PvdA: 
 
“De raad van de gemeente Dronten in vergadering bijeen op 19 juni 2014, 
overwegende dat: 
• het kabinet recent heeft uitgesproken proefboringen te willen verrichten binnen 

zoekgebieden waartoe ook delen van de gemeente Dronten behoren; 
• de Staten van Flevoland zich hebben uitgesproken tegen winning van schaliegas in de 

provincie Flevoland; 
• onze afhankelijkheid van fossiele brandstoffen op de lange termijn niet houdbaar is; 
• Investeren in de winning van nieuwe fossiele brandstoffen geen bijdrage levert aan 

duurzame oplossingen voor onze energievoorziening; 
• nadere ontwikkeling van deze wijze van fossiele brandstofwinning een hindernis vormt 

voor verder ontwikkeling van schone hernieuwbare energie; 
VERZOEKT HET COLLEGE: 
zich onvoorwaardelijk uit te spreken tegen schaliegaswinning en om al het mogelijke in het 
werk te stellen om geen schaliegasboringen binnen de gemeente Dronten toe te staan. 
En gaat over tot de orde van de dag.” 
 
De heer Den Boer merkt op dat de SP kennis heeft genomen van het standpunt van minister 
Kamp met betrekking tot schaliegaswinning en zijn voornemen om een groot deel van de 
Noordoostpolder en een stuk van Dronten langs de Ketelmeerdijk voor te bestemmen voor 
proefboringen. Dat voornemen, plus wat de fractie aantrof in de archieven over eerdere 
besprekingen hierover in de raad, zoals de aangenomen motie over dit onderwerp, en het 
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standpunt van het college in het coalitieprogramma, was voor de SP reden om vragen te 
stellen. De fractie constateerde dat er een verschuiving was in de toonzetting, dat sprake 
was van een aanscherping. Dat Dronten, zolang er nog geen volstrekte duidelijkheid is over 
de effecten van proefboringen en mogelijke risico’s voor mensen en dieren, natuur en milieu, 
niet bereid is mee te werken aan proefboringen of de winning van schaliegas. Dat is maar 
een fractie verwijderd van de gemeente schaliegasvrij verklaren. Zijn gevoel was dat het 
college op basis van de motie al iets meer opgeschoven was in de richting van schaliegasvrij 
verklaren. Als dat zo was, had het zo kunnen zijn dat er een bereidheid was dit opnieuw aan 
de raad aan te bieden.  
De beantwoording is helaas duidelijk. De SP had graag ander beleid gezien, ook al weet de 
fractie dat haar standpunt maar een strobreed afwijkt van wat er nu ligt. De fractie SP had 
graag van harte meegedaan aan dat raadsbreed gedragen voorstel, maar ze gaat net als de 
PvdA net iets verder. Ook de PvdA wil Dronten schaliegasvrij verklaren. Gelukkig volgen de 
ChristenUnie en GroenLinks dezelfde lijn.  
De heer Den Boer heeft niet de illusie dat de SP, of de ChristenUnie of GroenLinks de raad 
op andere gedachten kan brengen. Als de andere fracties dat niet willen, houdt het op. Men 
hoeft elkaar daarin niet de maat te nemen. Hij had alleen het gevoel dat er sprake was van 
een verschuiving, maar die blijkt er echter niet te zijn. 
De heer Oosterveld stelt dat in de raadsvergadering van 19 juni 2014 is gezegd dat de twee 
moties die toen uitvoerig zijn besproken in deze raadsvergadering aan de orde gesteld 
zouden worden.  
De ChristenUnie heeft met de mede-indieners van de motie besproken wat toen ingebracht 
is. Kijkend naar de discussie is duidelijk geworden dat er in de raad geen meerderheid te 
vinden is om deze stap te zetten. Met name de VVD heeft op 19 juni nadrukkelijk gesteld dat 
een raadsbreed signaal afgeven een veel duidelijker en concreter signaal is en dus 
waardevoller. De ChristenUnie staat nog steeds achter de inhoud van de motie, de fractie 
vindt dat dit een betere motie is dan de motie die de raad eerder heeft aangenomen.  
Het vierde punt van het verzoek betreft adequate voorlichting geven aan de bevolking. De 
heer Oosterveld heeft de afgelopen week contact gehad met de gemeente Noordoostpolder 
en gekeken welke de stappen daar zijn gezet. De gemeentesite van Noordoostpolder geeft 
uitvoerige informatie over schaliegas. Op 1 mei 2014 heeft de gemeente een bijeenkomst 
gehad en naar aanleiding van verhalen van de burgemeester van Loppersum, de heer Albert 
Rodenboog, en van professor Rien Herber, hoogleraar geo-energie van de Rijksuniversiteit 
Groningen, zijn enkele filmpjes opgenomen. Dat zijn twee zeer waardevolle filmpjes waarin, 
niet vanuit een politiek standpunt maar vanuit ervaringen en kennis, uiteen wordt gezet wat 
schaliegas is en welke plussen en minnen vastzitten aan winning ervan. De heer Oosterveld 
pleit ervoor dat ook de gemeente Dronten hierover wat meer voorlichting geeft, wellicht op 
een soortgelijke wijze als de gemeente Noordoostpolder doet. Hij heeft begrepen dat er 
rondom dit item een samenwerking is tussen de gemeenten Urk, Noordoostpolder en 
Dronten.  
Gezien de discussie op 19 juni wil de ChristenUnie de motie vanavond niet in bespreking 
brengen. Dat is afgestemd met de fracties GroenLinks en SP. De heer Oosterveld heeft 
begrepen dat GroenLinks dit ondersteunt, maar van de SP heeft hij geen duidelijk antwoord 
gekregen. 
De voorzitter vraagt de SP-fractie of zij de motie wel handhaaft.  
De heer Den Boer antwoordt dat de SP-fractie de motie ingediend door de ChristenUnie, 
GroenLinks en de SP niet handhaaft.  
De heer Vermast merkt op dat GroenLinks een verklaard tegenstander is van boren naar 
schaliegas. Om die reden heeft de fractie vorig jaar het initiatief genomen voor de 
raadsbreed aangenomen motie. De motie die op 19 juni ter bespreking voorlag en die net is 
ingetrokken, vroeg het college een zienswijze in te dienen op de ter inzage liggende 
‘Conceptnotitie reikwijdte en detailniveau planMER Structuurvisie schaliegas’. Op 19 juni 
heeft de wethouder gezegd dat het college druk bezig was een dergelijke zienswijze voor te 
bereiden. Wethouder Van Amerongen noemde ook een groot aantal punten waaruit die 
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zienswijze zal bestaan. Wat GroenLinks betreft komen die punten zeer goed overeen met 
wat de fractie zelf graag daarin naar voren gebracht zou zien worden. Daarmee is aan een 
van de belangrijkste verzoeken vanuit de motie voldaan en kan GroenLinks daarvan afzien. 
De fractie houdt het dan liever bij een unaniem aangenomen motie en een unaniem 
afgegeven signaal van deze raad een jaar geleden dan dat er nu een nieuwe motie overheen 
komt. 
De heer Vermast wil nog melden dat voor iedereen geldt dat er een zienswijze kan worden 
ingediend. Daarbij kan de website www.groenlinks.nl wellicht behulpzaam zijn, daarop staat 
een keurig voorbeeld van een zienswijze opgesteld door een milieuadvocaat. 
De heer Bongers geeft aan dat bekend is dat D66 niet ingestemd zou hebben met de motie 
die ingetrokken is. Hij is het wel met de heer Oosterveld eens dat er op het terrein van 
voorlichting nog wel het een en ander kan gebeuren.  
De fractie zou het zeer kwalijk vinden als er een soort discussie ontstaat niet gehinderd door 
enige kennis. Het is natuurlijk voor iedereen een uitermate belangrijk onderwerp. Vooralsnog 
moet, zoals de heer Vermast zei, de raadsbreed aangenomen motie de lading dekken. D66 
wil eerst kijken naar kennis en feiten verzamelen voordat ze allerlei avonturen aangaat. 
Mevrouw Van der Meulen stelt dat ze vanmorgen bij de voorbereiding van haar betoog 
dankbaar gebruik heeft gemaakt van de zienswijze op de website van GroenLinks en ook 
van andere websites. Net als de gemeente Dronten sprak de provincie zich in november 
2013 uit tegen boring naar schaliegas. De reden was dat nog niet bekend was wat de 
gevolgen daarvan zouden zijn. Een belangrijk detail is dat voortschrijdend inzicht er 
inmiddels toe heeft geleid dat Provinciale Staten op 11 juni 2014 opnieuw een motie 
vaststelden waarin zij uitspreken aan het Rijk kenbaar te maken dat Flevoland een 
schaliegaswinningvrije provincie is en blijft. Inmiddels weet iedereen dat boringen kunnen 
leiden tot onherstelbare schade aan onze bodem. Dat de milieurisico’s groot en serieus zijn; 
ervaringen in het buitenland laten dat zien. Dat schaliegaswinning de transitie naar 
duurzame energie kan vertragen en dat het Flevolandse beleid zich richt op duurzame 
ontwikkeling. Net als de gemeente Dronten met haar windmolenbeleid, dat de raad in 
oktober zal behandelen.  
In november 2012 spraken al 39 gemeenten zich uit tegen boring naar schaliegas. 
Daaronder de buurgemeenten Noordoostpolder, Kampen, Friese Meren, Utrecht en de 
provincies Overijssel en Friesland. Sinds deze maand schaart ook de provincie Flevoland 
zich daarachter. Waarom zou Dronten, met het oog op alle risico’s voor onze natuur, 
landbouw, drinkwater en bodem, onnodige risico’s nemen? De raadsleden zitten niet in de 
raad voor eigen gewin, maar zitten daar ook voor toekomstige generaties. Daarom hoopt de 
PvdA dat de raad de PvdA-motie tegen boring naar schaliegas alsnog wil ondersteunen. 
De heer Ammerlaan brengt in dat Leefbaar Dronten in 2013 de motie heeft ondersteund. 
Voor de fractie is die motie voldoende. 
De voorzitter vraagt de PvdA of zij haar motie van 19 juni 2014 handhaaft. 
Mevrouw Van der Meulen antwoordt dat de PvdA de motie handhaaft omdat er sinds vorig 
jaar november iets veranderd is. Toen hield minister Kamp de mogelijkheid dat er eventueel 
geboord zou worden nog open. Daarop heeft de SP de motie ondertekend. Inmiddels heeft 
minister Kamp Dronten aangewezen als proefboringgebied. Ze denkt dat Dronten er wijs aan 
doet, in navolging van de provincie, te zeggen dat de raad van Dronten expliciet tegen boring 
naar schaliegas is.  
De heer Ammerlaan interrumpeert de raad van Dronten ook gezegd heeft tegen schaliegas 
te zijn, tenzij … Er is duidelijk gesteld dat Dronten tegen boring naar schaliegas is als niet 
bewezen is dat dit schadevrij kan. In feite is dat hetzelfde als de PvdA zegt. 
Mevrouw Van der Meulen antwoordt dat Dronten heeft gezegd tegen proefboringen te zijn. 
De PvdA stelt voor nu duidelijk te zeggen dat de raad überhaupt tegen boring naar 
schaliegas is. Daarmee geeft de raad een krachtig statement af. 
Wethouder Van Amerongen antwoordt dat hij op 19 juni al iets heeft gezegd over de 
informatievoorziening. Hij zal de suggesties van de heer Oosterveld hierbij meenemen. 
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Vorige week heeft hij verteld wat de kernpunten zijn van de zienswijze die het college gaat 
indienen. Volgende week dinsdag ligt die voor in het college. Zodra het college daar een 
besluit over neemt, gaat die brief weg naar het ministerie en wordt hij in de leeskamer ter 
inzage gelegd voor alle raadsleden.  
Provinciale Staten van Flevoland hebben inderdaad een motie aangenomen waarin zij 
unaniem nee zeggen tegen schaliegas. Natuurlijk is de gemeente autonoom waar het gaat 
om haar grondgebied. Wethouder Van Amerongen verwijst naar de motie die de raad vorig 
jaar aangenomen heeft en waarin staat dat eerst de risico’s, voor zover die er zijn, in kaart 
moeten worden gebracht en verder een analyse van nut en noodzaak. Dat zijn precies de 
zaken die het ministerie nu in kaart brengt. In die motie stond dat de raad daarna een besluit 
zou nemen over wel of niet tegen schaliegas zijn. Zolang die motie uit 2013 nog voorligt, 
voert het college die ook uit. 
2e termijn 
Mevrouw Van der Meulen vraagt of de wethouder zich realiseert dat als minister Kamp zegt 
dat hij het veilig genoeg vindt, hij gewoon kan gaan boren. Het is een hogere overheid. 
Wethouder Van Amerongen antwoordt dat de minister daarin autonoom is. De gemeente 
kan nee zeggen, maar de minister kan dat overrulen. De raad en het college willen wel kijken 
naar de effecten van boring en de minister gaat die (milieu)effecten en nut en noodzaak nu in 
kaart brengen. Dat doet de gemeente zelf ook via de bestuurlijke stuurgroep waaraan de 
heer Vermast refereerde, waarin gemeenten en provincies zitten. Er worden dus ook 
tegenanalyses ingebracht. Als de uitkomst van het onderzoek van de minister niet past op 
dat wat de gemeente heeft onderzocht, volgt er weer een discussie met de minister. Het 
verhaal is dus nog lang niet over.  
Mevrouw Van der Meulen denkt dat de raad nu alleen een duidelijke boodschap aan de 
minister kan afgeven dat Dronten dat gewoon niet wil. 
De heer Oosterveld verzoekt de voorzitter kort te schorsen voor afstemming. 
De voorzitter schorst de vergadering. 
 
De voorzitter heropent de vergadering. 
De heer Oosterveld geeft aan dat de ChristenUnie vindt dat de motie van de PvdA op zich 
scherper is dan de motie die was ingediend door ChristenUnie, GroenLinks en SP. De fractie 
was daar voorstander van. Het draagvlak is echter veel geringer. Het is een tegenstrijdig 
signaal dat de situatie niet verscherpt. Het lijkt de fractie beter als de PvdA haar motie intrekt, 
al gaat ze er niet van uit dat de PvdA dat ook zal doen.  
De voorzitter brengt de motie van de PvdA in stemming. Voor zijn de fracties PvdA, SP, 
ChristenUnie en GroenLinks. Tegen zijn de fracties VVD, D66, CDA en Leefbaar Dronten. 
Daarmee is de motie verworpen. 
 
7.  Sluiting 
De voorzitter sluit de vergadering. 
 
Aldus vastgesteld in de vergadering van 
 
 
voorzitter, 
 
 
griffier, 
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