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12. Voorbereidingsbesluit krachtens de Wet op de ruimtelijke ordening 

 

De voorzitter  

Dames en heren, wij gaan zonder geluidsinstallatie met elkaar spreken. Dat heeft er alles mee te maken 

dat wij op dit moment de installatie niet kunnen ontkoppelen van de andere zalen. Dus ik zal wat luider 

spreken, maar het vergt ook van u allen dat u niet door degene die spreekt heen spreekt en dat wij de rust 

bewaren. Dan kunnen wij dit goed met elkaar doen. Ik wil voorstellen dat wij beginnen, dat is formeel wat 

wij moeten doen nadat de deuren zijn dichtgegaan, met het vastleggen van de beslotenheid van deze 

vergadering. Dus ik wil u heel simpel voorleggen of u het ermee eens bent, stemt u in, met het in beslo-

tenheid bespreken van dit agendapunt en het in beslotenheid discussiëren hierover? De heer Hazen. 

 

De heer Hazen, Stadspartij  

Voorzitter, ik ben het daar wel mee eens. Wij hebben het er aan het begin van de vergadering al even over 

gehad. Er is vanmiddag een mail rondgestuurd. Er is gevraagd om daar prudent mee om te gaan, maar er 

is geen geheimhouding opgelegd. Fractievoorzitters zouden dat best al met de eigen fractiemedewerkers 

hebben kunnen bespreken. Hoe kunnen wij daar nu geheimhouding op leggen? 

 

De voorzitter  

Ik snap het. Een terechte vraag. Ik wil nu wel even voor de orde van deze vergadering vragen, ik begrijp 

dat u moet plassen of andere dingen moet doen, maar het is nu in beslotenheid. Althans, daar gaan wij nu 

definitief over besluiten. Dus als wij overal naar binnen en naar buiten blijven lopen, dan wordt het erg 

ingewikkeld. Laten wij de deuren gesloten houden. Dat even tussendoor. Meneer Hazen, uw vragen zijn 

volstrekt terecht. Ik zou daarom dadelijk van het college willen weten hoe dit precies zit. Maar dat kunnen 

wij pas doen nadat wij formeel hebben vastgesteld dat deze vergadering in beslotenheid plaatsvindt. 

Het kan zo zijn dat wij daarna als raad, bijvoorbeeld op voorstel van het college, besluiten tot het opleggen 

van geheimhouding. Dat is zomaar een theoretische mogelijkheid die ik hier wil noemen om een beetje 

tegemoet te komen aan de vragen die u stelt. Wij kunnen ook in beslotenheid vergaderen zonder geheim-

houding. Dat kan. Dus eerst beslotenheid op deze vergadering. Dat is de formele situatie. En dan gaan wij 

aan het college vragen hoe het nu precies zit. Dan horen wij daar of er een voorstel komt voor geheim-

houding of niet. Dan sta ik ook toe dat u daar eventueel vragen over stelt. Is dat voldoende voor nu? De 

heer Leers. 

 

De heer Leers, Hart-Leers  

Dank u wel, meneer de voorzitter. Onze partij staat voor openbaar bestuur en de minst mogelijke vorm 

van geheimhouding. Mede gelet op hetgeen hier vanmiddag heeft plaatsgevonden. Wij zitten hier nu in 

beslotenheid bij elkaar. Ik denk dat alleen het presidium is ingelicht over het toevoegen van het punt. Daar 

verder niets van geheimhouding op lag en noem maar op. Dan zou ik graag van het college willen weten 

wat zich in de tussentijd allemaal heeft voorgedaan, waardoor nu wel voor geheimhouding wordt gekozen. 

Ik zou willen weten of voor het sluiten van de balies van het gemeentehuis wellicht deze of gene een stuk 

heeft aangereikt wat betrekking heeft op dit agendapunt. Want daaruit zou de conclusie kunnen worden 

getrokken dat de stukken die vanmiddag bij deze of gene bekend zouden zijn ook bij anderen bekend zijn, 

waardoor acties zijn ondernomen. Hoe gaan wij daar dan mee om? Dank u wel. 

 

De voorzitter  

Ik herhaal niet nog eens wat ik net al tegen de heer Hazen zei. Dit gaat over het besluiten over de beslo-

tenheid. Daarna kunt u vragen stellen aan het college en gaan wij het over de inhoud hebben. Dus ik wil 

dit even uit elkaar halen. Hoe ingewikkeld dat ook is. Ik begrijp ook dat u dat ingewikkeld vindt. Dat is het 

namelijk ook. Maar ik stel voor dat wij het nu eerst over de beslotenheid hebben. Dat is een formele 

noodzakelijkheid in dit geval. Daarna kunnen wij het hebben over wat een eventueel gevolg is van het wel 

of niet opleggen van geheimhouding. Bovendien ben ik benieuwd of het college daar überhaupt mee komt. 
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Is er iemand anders die het over de beslotenheid wil hebben? Als dat niet zo is, dan vraag ik u of u kunt 

instemmen met beslotenheid. Wie is daar voor? Wie is daar tegen? Daarmee hebben wij ingestemd met de 

beslotenheid op de fractie van Hart-Leers na. (31 stemmen voor en 3 stemmen tegen). Dan kijk ik naar de 

heer Van Zutphen over hoe wij nu precies verder gaan. 

 

Wethouder Van Zutphen  

Voorzitter, uiteraard is iedereen hier voor zoveel mogelijk openbaarheid en transparantie. Maar als het gaat 

over dit soort besluiten, dan denk ik toch dat je soms tijdelijk heel voorzichtig moet zijn. Dan verwijs ik 

eigenlijk naar de situatie rond de supermarkt op de grens tussen Heerlen en Kerkrade. Daar was ook een 

voorbereidend besluit aan de orde. Dat is destijds in openbaarheid gegaan, door de commissie en raad 

beslist. In de tussentijd dat dit speelde heeft iemand gebruik gemaakt van de kennis die hij daardoor heeft 

gekregen, door alsnog heel gauw een vergunning aan te vragen. 

Wat blijkt nu? Op het moment dat deze raad dit voorstel van het college overneemt, dan wordt dit besluit 

digitaal geplaatst op de plek waar dat soort dingen digitaal worden geplaatst. Vanaf dat moment is het 

openbaar. Dan is er ook geen enkele reden meer om geheimhouding op te leggen. Maar in theorie zou het 

kunnen dat tussen het besluit en het verwerken door de computers van dat soort dingen er een aanvraag 

binnenkomt. Volgens mij heeft deze raad in zeer grote meerderheid gezegd dat de Mijnsteenberg behouden 

moet blijven. Dit is een instrument om dat nog eens extra zeker te stellen. Ik denk dat wij daarvoor op de 

koop toe moeten nemen dat wij een paar uur geheim doen. 

 

De voorzitter  

Interruptie van de heer Leers. 

 

De heer Leers, Hart-Leers (interruptie)  

Meneer de voorzitter, het is toch zo dat de balies van deze gemeente na vijf uur gesloten zijn? Kan de 

wethouder dat bevestigen? 

 

Wethouder Van Zutphen  

Ja, maar kennelijk kunnen dit soort aanvragen ook digitaal worden ingediend. 

 

De heer Leers, Hart-Leers (interruptie)  

En kan dat ook buiten die uren? 

 

Wethouder Van Zutphen  

Ja. 

 

De heer Leers, Hart-Leers  

Voorzitter, is dat de reden waarom het college nu alsnog kiest voor deze geheimhouding en er vanmiddag 

wellicht iets anders in zat? Om derden in ieder geval die mogelijkheid te blokkeren? En dan mijn andere 

vraag die ik reeds stelde. Kunt u verifiëren of tussen het moment dat het presidium werd ingelicht en het 

moment van publicatie iets in deze heeft plaatsgevonden c.q. de gemeente Heerlen heeft bereikt? U hoeft 

dat niet meteen te doen, maar ik neem aan dat het morgenvroeg mogelijk moet zijn. 

 

Wethouder Van Zutphen  

Ik heb geen enkele reden om dat aan te nemen, maar ik kan het uiteraard ook niet uitsluiten. En achteraf 

gezien hadden we natuurlijk beter meteen vanuit het college geheimhouding kunnen opleggen. Tegelijker-

tijd is het natuurlijk ook zo dat u allemaal weet dat als u moet begrijpen dat iets geheim is, iedereen 

natuurlijk evenzeer gebonden is aan geheimhouding zonder dat die geheimhouding als zodanig is opgelegd. 

 

De voorzitter  
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De heer Leers. 

 

De heer Leers, Hart-Leers  

Voorzitter, qua procedure. Het presidium heeft kennis kunnen nemen van het stuk. Ik ga er vanuit dat de 

overige leden van deze gemeenteraad dat nog niet hebben gekund. Of is dat wel op de een of andere 

manier gebeurd? Anders denk ik dat wij iets weten waar collega’s nu naar gissen. Of zit ik dan helemaal 

fout? 

 

Wethouder Van Zutphen  

Voorzitter, volgens mij wordt het stuk dadelijk uitgedeeld. 

 

De heer Leers, Hart-Leers  

Krijgen wij een schorsing van vijf minuten? 

 

De voorzitter  

Bijvoorbeeld. Dat lijkt mij een zeer redelijk voorstel. Mag ik als plaatsvervangend voorzitter van uw raad 

nog eens herhalen wat de heer Van Zutphen zei, voordat ik de heer Hazen het woord geef? Als je er vanuit 

mag gaan dat iets geheim is, dat je dan ook onder opgelegde geheimhouding valt. Zelfs als dat nadien is. 

Ik wil u dat toch nog eens even ter harte geven. Niet omdat ik denk dat iemand van u dat niet zou begrijpen, 

maar beter dubbel genaaid, dan…nou ja, u begrijpt wat ik bedoel. De heer Hazen. 

 

De heer Hazen, Stadspartij  

Voorzitter, ik heb dan toch even een ordevoorstel. Wij zullen straks gaan praten over het voorstel. Ik neem 

aan, zoals de wethouder dat zegt, dat wij de reactie zien in de raad over dit onderwerp. Dat is geen enkel 

probleem. Maar waar wellicht meer discussie over ontstaat is het proces van hoe wij tot dit voorstel zijn 

gekomen. Waarom nu pas? Hoe is dat zo gegaan? Die discussie zou ik graag in de openbaarheid kunnen 

voeren, bijvoorbeeld bij de volgende gelegenheid. Zodat wij straks alleen maar hoeven te stemmen over 

dat voorstel. Zo snel mogelijk publiceren en dan de deur dicht. Dan kunnen wij er de volgende keer over 

praten hoe het kan dat dit nu op deze manier is gegaan.  

 

De voorzitter  

Dan stel ik het volgende voor. Volgens mij kun je dit proces altijd evalueren en analyseren. Daar lijkt mij 

niets mis mee. Ik stel voor dat dit eerst op de agenda van het presidium komt. Het presidium gaat immers 

over de vaststelling van de conceptagenda. Dan kan het presidium bekijken of dit daadwerkelijk een agen-

dapunt wordt. 

 

De heer Hazen, Stadspartij  

Voorzitter, ik begon ermee om dat nu niet te gaan doen, want dat lijkt mij gewoon niet zinvol. 

 

De voorzitter  

Dat lijkt mij een zinnig voorstel. Wij kijken zo meteen of de rest van de raad dat ook vindt. De heer Leers. 

 

De heer Leers, Hart-Leers  

Voorzitter, u maakte een opmerking over het verstrekken van stukken en dat leden van het presidium daar 

samen een bepaalde conclusie uit moeten trekken. Nu wil het feit dat het college enigszins op de vingers 

is getikt door een hogere macht als het gaat om het opleggen van geheimhouding of het omgaan met 

geheime stukken. Er zou een gedragslijn komen. Er zouden stukken komen over hoe daar op een goede 

manier mee om te gaan. Ik moet tot de conclusie komen dat dit kennelijk nog steeds niet goed gaat. Ik 

zou in ieder geval via u het college willen meegeven om dat graag zo spoedig mogelijk goed in orde te 
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brengen. Tot aan de dag van vandaag is het kennelijk nog steeds niet in orde. De conclusie die ik hieruit 

trek is geen goede conclusie, want dat kan raadsleden en anderen door merg en been gaan. Dank u wel. 

 

De voorzitter  

Mag ik het voorstel van de heer Hazen als ordevoorstel beschouwen? Namelijk dat wij de analyse en de 

evaluatie van dit proces, waarvan ik hier alvast durf te stellen dat dit absoluut niet de koninklijke weg is, 

dat het ook allesbehalve sjiek is. Volgens mij kunnen wij dat met zijn allen constateren, zonder dat wij dan 

heel veel subjectiviteit uitspreken. Maar het ordevoorstel om het proces en de evaluatie daarvan niet nu te 

bespreken, daar ook niet straks bij de inhoud op terug te komen, maar om dat op een later ogenblik te 

doen. Om te beginnen in het presidium, waar het presidium gaat over eventuele vaststelling van de con-

ceptagenda. Kunnen wij instemmen met het ordevoorstel van de heer Hazen? De heer Damen, over dit 

ordevoorstel. 

 

De heer Damen, Ouderenpartij Heerlen  

Dat betekent dus in de praktijk dat wij geen stuk uitgereikt krijgen, maar wel het proces met het college 

kunnen bespreken. 

 

De voorzitter  

Nee, andersom. Je krijgt nu het inhoudelijke stuk uitgereikt. Meneer Van Zutphen doet een voorstel, om 

het echt helemaal scherp te krijgen, tot oplegging van geheimhouding op het besprokene. Daar gaan wij 

het zo meteen eerst over hebben. Dan wordt het stuk uitgereikt. Dan gaan wij de inhoud bespreken. Het 

proces en de analyse daarvan gaan wij buiten de orde van deze vergadering doen. Is dat helder? Kunnen 

wij instemmen met het ordevoorstel van de heer Hazen om het proces nu niet te bespreken? Oké, ik 

beschouw dat als instemming. Dan gaan wij terug naar de heer Van Zutphen, want die was nog niet klaar. 

 

Wethouder Van Zutphen  

Nee, ik was klaar. 

 

De voorzitter  

U hebt een voorstel gedaan tot geheimhouding over de discussie die zo meteen gaat plaatsvinden en het 

stuk dat wordt uitgereikt. Daar moeten wij toe besluiten. 

 

Wethouder Van Zutphen  

Dat is juist. 

 

De voorzitter  

De heer Leers. 

 

De heer Leers, Hart-Leers  

Voorzitter, nog een korte vraag. Komt het stuk dat wij krijgen voort uit het collegebesluit? 

 

Wethouder Van Zutphen  

Ja zeker. Het is een raadsvoorstel. Het is een collegebesluit om dit aan de raad voor te stellen. 

 

De heer Leers, Hart-Leers  

Als ik dan mag een vervolgvraag. Heeft het college op dat collegebesluit geheimhouding gelegd? 

 

Wethouder Van Zutphen  



Pagina 6/11 

 

Nee. Dat hadden wij beter meteen wel kunnen doen. Maar dat is een kwestie van evaluatie achteraf. Ik 

denk dat het zonder meer terecht is, iedereen begrijpt dat ook, dat je zoiets niet van tevoren in de krant 

zet. Maar het proces had anders gemoeten. 

 

De voorzitter  

Over het proces hebben wij zo juist besloten, zeg ik even als uw strenge doch rechtvaardige voorzitter. 

Daar hebben wij van besloten dat wij dat later gaan doen. Niet nu. Ik wil nu aan u voorleggen, want dat is 

namelijk wat het college bij monde van de heer Van Zutphen voorstelt, om geheimhouding op te leggen 

op het besprokene en het stuk dat wordt uitgereikt. Ik vraag u wie het daarmee eens is. Laten wij daar 

over stemmen. Wie is het daar niet mee eens? Een unanieme raad heeft ingestemd met geheimhouding 

op het besprokene en het stuk dat wordt uitgereikt. Dan stel ik nu voor dat wij het stuk uitreiken en dat 

wij een leespauze van vijf minuten inlassen. En dat wij hier binnen blijven. Tenzij u enorme hoge nood 

heeft, maar dan komt u eerst naar mij. (gelach) Anders kunnen wij over twintig minuten weer opnieuw 

gaan beginnen. Ik zou graag snel door willen gaan. Vijf minuten. 

 

De voorzitter schorst de vergadering gedurende enkele minuten. 

 

De voorzitter  

Dames en heren, wij kunnen door. Allereerst heeft het college nog een toelichting. Meneer Van Zutphen. 

 

Wethouder Van Zutphen  

Voorzitter, het stuk spreekt volgens mij voor zich. Door de raad te vragen dit voorbereidingsbesluit vast te 

stellen, betekent dit dat de Mijnsteenberg voor een jaar op slot gaat. Daar moet eerlijkheidshalve wel bij 

verteld worden dat als in de tussentijd oftewel niets met het bestemmingsplan gebeurt, oftewel anderszins 

geen afspraken worden gemaakt. Zoals u weet is de provincie in gesprek met Sibelco, dat het daar wordt 

geregeld. Na afloop van dat jaar is dat voorbereidingsbesluit er af. Dit is dus geen garantie voor onbepaalde 

tijd dat de Mijnsteenberg onaantastbaar is, maar in ieder geval voor een jaar is de Mijnsteenberg op slot. 

Volgens mij is dat ook de wens van de raad. Via dit voorstel van het college proberen wij die wens zo goed 

mogelijk te vervullen. 

 

De voorzitter  

Oké, dan kijk ik naar de raad. Ik geef het woord aan de heer Leers. 

 

Eerste termijn 

 

De heer Leers, Hart-Leers  

Voorzitter, nog niet zolang geleden hebben wij in beslotenheid iets besproken wat wij ter vergadering 

uitgereikt kregen. Op dat moment stonden op al die 37 stukken, 37 verschillende namen. Dat waren de 

namen van de raadsleden. Dus ik kan mij voorstellen dat dit óf toen overbodig was, óf nu is vergeten. 

 

De voorzitter  

Meneer Leers, ik herhaal dat wij het proces later gaan bespreken. 

 

De heer Leers, Hart-Leers  

Ik maak die opmerking. Nu heb ik dat stuk. Dat wordt straks ingenomen. Dan valt niet meer te verifiëren 

of dat juist of onjuist was. Dus dat in deze. 

 

De voorzitter  

Meneer Leers, nog een opmerking van de griffier. 
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De griffier 

Dank, voorzitter. Daar wil ik wel graag even iets over zeggen. Wij wisten natuurlijk niet dat het geheim 

was, dus is het ook niet op naam en op nummer gezet. Dat is pas nu aan de orde. Dus wij kunnen niet 

anders. Of wij kunnen het niet uitdelen, maar dan kunnen wij geen besluit nemen. Dus het is even prag-

matisch opgelost. 

 

De voorzitter  

De heer Leers gaat door. 

 

De heer Leers, Hart-Leers  

Dank u wel. Ik heb die opmerking gemaakt over de inhoud. Nog niet zo lang geleden hebben wij hier in de 

raad met de meerderheid een besluit genomen over de toekomst van dit gebied. Ik zou willen vragen of 

dit voorstel ook maar op enigerlei wijze aan dat besluit tekort doet, er iets aan af doet, iets onmogelijk 

maakt. Heeft dit invloed op het besluit dat wij nog niet zo lang geleden hebben genomen? Is dat niet zo, 

dan is dat een logisch voortvloeisel van hetgeen wij hier hebben besproken. 

 

De voorzitter 

De heer Verreck en dan de heer Butink. 

 

De heer Verreck, PvdA  

Ik heb een vraag. Als wij dit gaan afspreken, spreken wij dit voor een jaar af. Hoe vaak kunnen wij zo’n 

voorbereidingsbesluit verlengen? Wij kunnen dat elk jaar opnieuw doen, wij kunnen dat elke vijf jaar op-

nieuw doen. Daar ben ik heel benieuwd naar. 

 

De heer Butink, Stadspartij  

Het voorbereidingsbesluit spreekt voor zich. Wij gaan er vanuit dat dit morgen wordt gepubliceerd. Is er 

een beroepsmogelijkheid? 

 

De voorzitter  

Die vraag wordt zo meteen beantwoord. Meneer Simons. 

 

De heer Simons, Ouderenpartij Heerlen  

Dank u wel, voorzitter. Een voorbereidingsbesluit wordt normaal gesproken genomen voor het voorberei-

den van een bestemmingsplan. Kunnen wij als fractie dan de conclusie trekken dat het bestemmingsplan 

waar nu de Mijnsteenberg onder valt in het komend jaar opnieuw wordt geactualiseerd? Vanwege het feit 

dat het bestemmingsplan nu nog niet geactualiseerd is. Onze tweede vraag is: aanvragen die nu worden 

ingediend, worden in principe in de ijskast gezet. Daar wordt op dit moment niet op gereageerd. Na een 

jaar vervallen die en worden die aanvragen omgevingsvergunning bekeken en getoetst. Dan is onze vraag 

of die aanvragen dan aan het oude of aan het nieuwe bestemmingsplan worden getoetst. Als ze namelijk 

aan het oude bestemmingsplan worden getoetst, dan is het in principe alleen maar uitstel van executie. 

 

De voorzitter  

Mevrouw Winkens. 

 

Mevrouw Winkens, VVD  

Voorzitter, ik heb geen aanvullende vragen. Ik wil alleen straks bij de stemming een stemverklaring afge-

ven. 

 

De voorzitter  

Dat kan. De heer Claessens. 
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De heer Claessens, CDA  

Voorzitter, een korte vraag. De uitleg van de wethouder was duidelijk. Houdt dit hele verhaal ook juridisch? 

Of lopen wij hier enige risico’s in juridische zin? 

 

De voorzitter  

Duidelijk. Mevrouw Claessens. 

 

Mevrouw Claessens-Schepers, SP  

Het is helder waarom het college met het voorstel komt voor het nemen van een voorbereidingsbesluit. De 

rol van de provincie. De provincie gaat over de vergunningen. Gaat dit voorbereidingsbesluit daar een rem 

op zetten mocht Sibelco toch een aanvraag bij de provincie doen voor het afgraven van de berg? 

 

De voorzitter  

Duidelijk. Dan kijk ik naar het college. Meneer Van Zutphen. 

 

Wethouder Van Zutphen  

Voorzitter, de heer Leers vraagt of dit op enigerlei wijze tekort doet aan het eerdere raadsbesluit rond het 

behoud van de Mijnsteenberg. In tegendeel. Dit is juist bedoeld om dat raadsbesluit kracht bij te zetten. 

Over de vraag of dit voorbereidingsbesluit verlengd kan worden. Kennelijk kan dat een keer. Dus daarna 

nog een jaar. In totaal maximaal twee jaar. In de tussentijd moeten wij oftewel een nieuw bestemmings-

plan vaststellen, oftewel een aangepaste beheersverordening. Het ziet er naar uit dat wij dan koersen op 

een aangepaste beheersverordening. Dat zou dan oftewel binnen die twee jaar moeten, oftewel anderszins 

in het overleg tussen de provincie en Sibelco. Waar wij natuurlijk als gemeente ook zoveel mogelijk bij 

aanhaken. Dan moet de zaak anderszins geregeld zijn. Dan is het natuurlijk ook goed. 

Overigens moet dan wel dat hele proces rond die aangepaste beheersverordening binnen twee jaar worden 

afgerond, want anders gelden na die twee jaar nog de oude regels. Dan lopen wij daar dus wel een risico. 

Wij lopen geen juridisch risico met het vaststellen van dit voorbereidingsbesluit als zodanig. Daar is ook 

geen bezwaar of beroep tegen mogelijk. De provincie gaat natuurlijk over de ontgrondingsvergunningen. 

Volgens mij heb ik daarmee alle vragen beantwoord. 

 

De voorzitter  

Is er een noodzaak voor de tweede termijn? Die is er. De heer Leers. 

 

De heer Leers, Hart-Leers  

Meneer de voorzitter, ik heb begrepen dat als een meerderheid van de raad instemt met dit besluit, dit op 

heel korte termijn wordt gepubliceerd. Wellicht vanavond of morgen. Op heel korte termijn. Maar betekent 

dit dan ook als het besluit openbaar wordt, ook al hetgeen wij nu in beslotenheid hebben besproken de 

volgende keer als openbare informatie aan de stukken wordt toegevoegd? Dat is een vraag die ik heb. 

Voor mijn tweede termijn, dat gaat hier niet over. Dat is puur procedureel. Ik zou u als voorzitter van deze 

raad nog een vraag willen stellen, voordat u dadelijk deze vergadering afhamert. Ik weet niet precies in 

wat voor een stramien ik dat moet gieten. U hoeft niet te schrikken. Het is niets schokkends. Ik vraag u 

om mij dadelijk de kans te geven op de manier die dat mogelijk maakt. Dank u wel. 

 

De voorzitter  

Even, zodat ik dat goed begrijp. Dit gaat even door dit agendapunt heen. U bedoelt dan een persoonlijke 

mededeling of noot of hoe moet ik dat zien? 

 

De heer Leers, Hart-Leers  
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Een algemene vraag die de raad aangaat en waarvan ik het belangrijk acht om die vanavond nog even te 

stellen. Het is niet wereldschokkend. 

 

De voorzitter  

Ik zal er even over nadenken. De heer Simons. 

 

De heer Simons, Ouderenpartij Heerlen  

Voorzitter, nog een vraag. Onze fractie is benieuwd waarom het college nu op stel en sprong met dit 

raadsbesluit komt. Zijn er aanwijzingen? 

 

De voorzitter  

Wie nog meer? Ja, het zit allemaal op de rand van het proces. Ik weet het. Ik wijs erop dat wij dat later 

gaan doen. Maar laten wij kijken of het college een kort en krachtig antwoord kan geven. De heer Hazen. 

 

De heer Hazen, Stadspartij  

Voorzitter, ik ben het met de heer Simons eens dat ik dat heel graag zou willen weten. Die discussie zou 

ik graag in het openbaar willen voeren en niet vandaag. Dat behelst mijn voorstel. 

 

De voorzitter  

Dat voorstel is aangenomen. Wie nog verder? Niemand? Meneer Van Zutphen. 

 

Wethouder Van Zutphen  

Voorzitter, ik word weliswaar op wonderbaarlijke wijze voortdurend ingefluisterd als het gaat over de tech-

nische details. Als waarnemend portefeuillehouder kan ik niet onmiddellijk op alle vragen voor wat betreft 

de techniek antwoord geven. Volgens mij is het nu op dit moment ook helemaal niet zo belangrijk wat wij 

in het vervolgproces gaan doen. 

In ieder geval door nu dit besluit te nemen, bevriezen wij de zaak voor een jaar. Eventueel te verlengen 

tot twee jaar. Na dit besluit wordt dit straks door een druk op de knop digitaal gepubliceerd. Dan gaat er 

nog een aantal uur overheen voordat blijkbaar computers waar ik geen verstand van heb dat verwerkt 

hebben en het daadwerkelijk ook naar buiten komt. Daarna hebben wij de zaak in ieder geval vastgelegd 

en is er volgens mij de mogelijkheid om ook alle technische details gewoon in openbaarheid te bespreken. 

 

De voorzitter  

Mag ik daarmee concluderen, als voorzitter van de raad, dat zodra er sprake is van publicatie. Wij hebben 

geheimhouding opgelegd. De vraag is tot wanneer die geheimhouding loopt. Dat is ook van belang voor u 

allen als wij straks weg gaan. Met andere woorden, is dat vanaf de publicatie of heeft het college daar een 

andere interpretatie aan gegeven? 

 

Wethouder Van Zutphen  

Nee, vanaf publicatie. Als ik me goed heb laten informeren dan zou dit rond 1.00 uur vannacht zijn. Ik heb 

hier alleen maar verstandige opmerkingen gehoord. Ik zie geen reden om het besprokene dan ook nog 

geheim te houden. 

 

De voorzitter  

Dus concreet zodat iedereen het gehoord heeft, want er werd even doorheen gepraat. Zodra er gepubli-

ceerd is, is de geheimhouding op het stuk en op het besprokene er vanaf. Dat wij dat scherp hebben. Dat 

wordt genotuleerd. Dan is dat duidelijk. Er ligt geheimhouding op tot het moment dat er gepubliceerd 

wordt. Daarna vanzelfsprekend niet meer. U hoeft niet tot diep in de nacht wakker te blijven, dames en 

heren. Het college zal u morgen vroeg informeren over of er al gepubliceerd is en de geheimhouding er 

vanaf is, of dat dit nog niet het geval is. 
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Wethouder Van Zutphen  

Dat lijkt mij het beste. Want als het nu bij wijze van spreken in plaats van 1.00 uur, 1.15 uur is, dan gaan 

wij de mist in. 

 

De voorzitter  

Zo is dat. U kunt gewoon rustig gaan slapen. Volgens mij kunnen wij overgaan tot besluitvorming over dit 

stuk. Meneer Simons. 

 

De heer Simons, Ouderenpartij Heerlen  

Ik heb nog geen antwoord gekregen van de heer Van Zutphen. 

 

De voorzitter  

U hebt gelijk. Meneer Van Zutphen. 

 

Wethouder Van Zutphen  

U vroeg of er een speciale aanleiding was. 

 

De heer Simons, Ouderenpartij Heerlen  

Nee, ik vroeg in de eerste termijn of de omgevingsvergunning die nu in de koelkast wordt gezet, wordt 

getoetst aan het nieuwe of aan het oude bestemmingsplan. 

 

Wethouder Van Zutphen  

Voorzitter, dat gaat mij nu qua techniek boven de pet. Voordat ik iets ga roepen dat niet klopt. Daar hebt 

u ook niets aan. Volgens mij willen wij allemaal hetzelfde. Ik heb niemand iets anders horen roepen. Over 

de techniek wordt u later in het openbaar bij gepraat. U vroeg ook nog of wij aanleiding hebben om te 

veronderstellen dat iemand iets gaat doen. Die aanleiding hebben wij niet, maar je moet ook niets uitslui-

ten. Hiermee versterken wij de positie die de raad in november heeft besloten. 

 

De voorzitter  

Dank u wel. Excuus, meneer Simons, dat wij die vraag tot twee keer toe lieten liggen. Dan kunnen wij 

overgaan tot besluitvorming. Mevrouw Winkens, u wil nog een stemverklaring afleggen. Mevrouw Winkens. 

 

Mevrouw Winkens, VVD  

Het is natuurlijk niet vreemd als ik zeg, ik zeg dat niet alleen namens de VVD maar ook namens D66, dat 

wij in lijn met ons eerder genomen besluit tegen dit voorstel zullen stemmen. 

 

De voorzitter  

Oké, iemand anders nog een stemverklaring? Niemand? Wie kan instemmen met dit stuk? Wie stemt tegen? 

33 voor en 2 tegen. (De juiste stemverhouding is 32 voor en 2 tegen. De VVD en D66 stemmen tegen). 

Daarmee is het stuk aangenomen. Ik stel voor dat het stuk wordt ingenomen. Voordat u opstaat en weg-

loopt, gaan wij eerst nog de beslotenheid van de vergadering afhalen, omdat wij formeel in openbaarheid 

iedere vergadering moeten eindigen. Dus blijft u nog even zitten. Dan halen wij nu de beslotenheid van 

deze vergadering af. 

 

De voorzitter sluit het besloten gedeelte van de vergadering om 20.10 uur. 
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Aldus vastgesteld tijdens de openbare vergadering van de gemeenteraad van Heerlen van 28 febru-

ari 2018, 

 

griffier, voorzitter, 


