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Beknopt verslag gezamenlijke commissie Wonen & Ruimte, Samenleving en Bestuur, Middelen & Economie van de gemeenteraad Emmen op maandag 11 februari 2019 vanaf 19.30 uur
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1.
Opening en vaststelling agenda
Voorzitter Huttinga opent de vergadering om 19.30 uur en heet de aanwezigen welkom. De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.
2.
Actuele mededelingen college/presidium
Wethouder Otter deelt de start mee van de bouw van de Hondsrugtoren, die een jaar gaat duren.
De ‘creatieve broedplaats’ in het Rensenpark wordt nader ingevuld met de opening van het pas verbouwde Aziëhuis op 5 maart plus een informatiebijeenkomst over de vestiging van Loods 13. De
uitvoering van de vernieuwde Horecavisie is helaas vertraagd, maar wordt volop opgepakt met een
C-discussie (of anderszins) in april en daarna overleggen met alle stakeholders. De nieuwe conceptvisie staat voor september gepland, die na de inspraakronde eind 2019 definitief moet worden.
Wethouder Van der Weide meldt dat voor de aansluiting N34-ringweg de bomenkap gestart is,
gevolgd door het archeologisch onderzoek. De planprocedure is gestart, zodat de aanleg in het najaar loskan met een bouwtijd van ongeveer twee jaar. De aansluiting (rotonde) rondweg-Emmerweg
bij Emmerschans wordt een ongelijkvloerse kruising. De realisatie start nog dit jaar en het knooppunt wordt naar verwachting in 2020 opgeleverd.
Wethouder Wanders haalt het vandaag door de kerngroep gepresenteerde regioplan aan voor ziekenhuiszorg in Drenthe en Zuidoost-Groningen. De vertraging heeft te maken met de te betrachten
zorgvuldigheid: veel stakeholders zijn geïnterviewd, o.a. de gemeente Emmen die enkele eigen
overwegingen herkent in het plan, zoals de bereikbaarheid binnen wettelijke aanrijtijden. Ziekenhuiszorg blijft behouden voor Zuidoost-Drenthe, met een belangrijke rol voor de drie Treantlocaties. Hoogeveen en Stadskanaal focussen op planbare en minder complexe zorg, op onderdelen
te ontwikkelen tot expertisecentra. Daardoor verdwijnt de SEH naar Assen, Scheemda en Emmen,
waar een capaciteitsuitbreiding nodig lijkt. De bouw van een centraal inventiecentrum voor acute en
complexe zorg is onderzocht, maar niet haalbaar gebleken. Komende maanden spreekt de kerngroep
inwoners, patiënten, zorgaanbieders, ambulancediensten, overheden e.a. om de verdere uitvoeringsdetails in te vullen. Na de zomer worden de eerste stappen gezet, de uitvoering zal over zo’n 2 jaar
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gereed zijn. Het college gaat in gesprek met Treant en huisartsen over wat het plan betekent voor
het hele zorglandschap in Emmen. Zoals het nu lijkt, wordt op 18 maart een informatiebijeenkomst
in BOCE-verband gehouden – de uitnodiging volgt nog.
3.

Presentatie: n.v.t.

4.

Spreekrecht: n.v.t.

5.
Rondvraag
D66 heeft drie vragen. 1) Aansprekend dat met de vijf grote aanbieders wordt gekeken hoe de aanbesteding van de jeugdhulp goedkoper kan. B&W gaan ook in gesprek met de kleine aanbieders,
maar die uiten schriftelijk hun zorgen. Op wat voor termijn worden zij betrokken en wat hebben ze
in te brengen? 2) Plaatselijk Belang Nieuw-Weerdinge maakt zich druk over de stagnatie in de
Woon- en Leefvisie, waaraan de vereniging al sinds 2017 meehelpt. Volgens de projectleider is er
geen geld meer, volgens de wethouder wel. Wat is de status? 3) De bijna 100 nieuwe laadpalen in
Emmen propageerde de wethouder medio 2018 vooral als faciliterend en stimulerend. Begin 2019
zouden ze geplaatst worden. Eigenaren van elektrische auto’s die 57 laadpalen zouden krijgen, hebben contact opgenomen met de gemeente. Zij worden niet teruggebeld, maar krijgen bij opnieuw
contact opnemen alleen te horen dat de aanbesteding loopt. Hoe staat het met dit hele project?
Wethouder Kleine is blij met de reacties van de kleinere jeugdhulpaanbieders die betrokken willen
worden, die ook een belangrijke rol vertolken in het transformatieproces. Er zijn nog geen concrete
overlegdata bekend. Elke aanbieder kan wellicht dezelfde producten aanbieden, maar het college
wil vooral insteken op welke hulp maximaal nodig is, i.p.v. meteen door te stromen naar de complexe hulp. Wethouder Otter betreurt de zorgen van EOP Nieuw-Weerdinge via een brief te vernemen; hij had die liever mondeling vernomen. De inventarisatie van bewonerswensen rond de inrichting van het binnengebied is in volle gang. Het project is groter gemaakt omdat de infrastructuur
eromheen er ook niet goed uitziet. Dit wordt op geld gezet en dan worden de dekking en fasering
bekeken. Dat er geen geld zou zijn, was miscommunicatie: dat geld is er dus wel. Wethouder Van
der Weide weet dat de laadpalen in de aanvragende provincies en gemeenten worden uitgerold en
zal de stand van zaken rond zijn toezegging hieromtrent nagaan.
VVD heeft twee vragen. 1) Op de recente A37-bijeenkomst werd het spanningsveld duidelijk tussen
investeringswensen (van sportverenigingen) qua zonne-energie en de capaciteitstekorten op het net.
Is er contact met TenneT of de staatssecretaris hierover? 2) De passage Noorderstraat-Westerstraat
in Emmen was enkele weken afgesloten. Is het college al bezig om dit op te lossen?
Wethouder Van der Weide bevestigt de contacten met Enexis, TenneT, de provincie en de Drentse Energietafel. Het net loopt ook in Zuidoost-Drenthe vol omdat de netwerkpartijen de landelijke
uitrol qua capaciteit niet kunnen bijbenen. Aan fasering c.q. temporisering over minimaal 5-7 jaar
lijkt niet te worden ontkomen, dit moet worden uitgewerkt in de Regionale Energiestrategie. Het
college bespreekt 12 februari de brief over de stand van zaken inzake de windopgave. Wethouder
Otter beaamt dat B&W werken aan een oplossing voor bedoelde passage in Emmen. De afspraken
dateren al van 20 jaar geleden en zijn in 2015 mondeling herbevestigd; door omstandigheden was
dit niet notarieel vast te leggen. Al vijf weken lang wordt overlegd om tot nieuwe afspraken te komen, maar wat B&W betreft niet tot elke prijs en ook de medewerking van de wederpartij is nodig.
CDA herinnert aan zijn rondvraag van 17 januari over sluiting van enkele stembureaus, o.a. die van
MFC Schoonebeek, aangekondigd door B&W in hun brief van 25 januari. De fractie heeft die brief
niet gezien, maar is die tevens bedoeld als terugkoppeling naar de raad? De indruk bestond dat het
college de kwestie overall zou heroverwegen, o.a. in relatie tot suggesties uit de raad als de inrichting van MBO- en HBO-scholen tot stembureau en de ‘Stembus-bus’.
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Wethouder Otter zegt dat het besluit tot sluiting van ’t Aole Gemientehoes definitief is, vanwege
de drie stembureaus dicht op elkaar, het feit dat twee bureaus meer dan voldoende zijn en dat het
lastig is om nieuwe stembureauleden te werven. De wethouder zegt toe, de commissiewens af
stemmen binnen B&W, met als uitkomst een schriftelijke beschouwing over de hele problematiek.
ChristenUnie noemt de verschillende rechtszaken en procedures van de FNV namens inwoners tegen de gemeentebeschikkingen inzake huishoudelijke ondersteuning. Alle zaken zouden zijn gewonnen; de rechter vordert nu dwangsommen van de gemeente. Om hoeveel zaken gaat het tot nu
toe en wat waren c.q. zijn de totale kosten voor de gemeente?
Wethouder Wanders antwoordt dat het om 23 ingediende bezwaren ging van de in totaal 4.800
inwoners met schoonmaakondersteuning. Dertien zijn ingediend via de FNV, twee moeten nog
worden afgehandeld. Het aantal beroepschriften in 2018 was vijftien, waarvan nog elf van de FNV
in behandeling. De uitkomst moet worden afgewacht. De totale proceskosten in 2018 bedragen ruim
28.000 euro, maar dit betreft alle Wmo-voorzieningen; voor de bedoelde zaken is verdere uitzoekwerk nodig. Over 2018 zijn aan de FNV-jurist 2.000 euro proceskosten en 4.000 euro aan dwangsommen betaald, maar ook die zijn zo niet een-op-een aan de bedoelde FNV-casussen te herleiden.
Over heel 2018 zijn in totaal 112 bezwaarschriften ingediend tegen alle Wmo-beschikkingen.
LEF! heeft twee vragen. 1) De gemeente belt anoniem terug, maar mensen nemen steeds minder op
omdat het zeer vaak opdringerige telemarketeers betreft. Uit eigen onderzoek blijkt het mogelijk het
centrale gemeentenummer op de telefoon te laten zien, zodat mensen sneller gaan terugbellen – wat
klantvriendelijker is. Is dat ook in Emmen te regelen? 2) Over de samenwerking van Stichting Snel
Internet Buitengebied Emmen (SIBE) met de gemeente: hoeveel grijze adressen blijven achter en
kunnen die ergens aanhaken? Immers, ‘digitale bereikbaarheid’ is prominent PS-verkiezingsthema.
Wethouder Otter weet niet of het laten zien van het centrale gemeentenummer technisch mogelijk
is, maar hier wordt wel aan gewerkt: het was een goede aanbeveling uit recent onderzoek. Wethouder Van der Weide geeft aan dat SIBE als particulier initiatief er zelf voor koos om snel internet
hoofdzakelijk voor witte adressen uit te rollen. Het aantal grijze adressen is onbekend. De wethouder zegt toe dit na te vragen, maar, maar er zijn weinig mogelijkheden voor dat soort ‘extra’s’.
6.

Bespreken C-stukken: n.v.t.

7.

Bespreken B-stukken: n.v.t.

8.
Bespreken A-stukken: n.v.t.
8A.
Bestemmingsplan ‘Erica, Pannekoekendijk (woningbouwlocatie tussen 1a en 3)’
Wakker Emmen keurt deze planaanpassing goed, die de herontwikkeling van deze locatie voor
maximaal twee vrijstaande woningen mogelijk maakt. Is de casus te gebruiken bij het beleid rond
de nieuwe Omgevingswet? Want de conclusies van de i.c. uitgevoerde dure (geluids)onderzoeken
waren: óf positief, óf niet-geldend voor voorliggend plan. Dit kan veel goedkoper en eenvoudiger:
immers, aan de rechterzijde zijn enkele woningen vergund gebouwd met dezelfde geluidsbelasting.
50PLUS wil ondanks dit goede plan vanwege gezondheidsrisico’s nader onderzoek. Sigma Bouw
& Milieu stelde een verhoogd gehalte zware metalen in bodemmonsters vast plus een kapotte afvoerbuis, waarschijnlijk van asbest(delen), maar vindt toch vervolgonderzoek niet nodig. Bovendien is Sigma niet aansprakelijk voor vervolgschade als later de grond toch verontreinigd blijkt.
Reactie college
Wethouder Van der Weide constateert dat de logische invulling voor dit braakliggende terrein sec
geen discussie oproept. Het plan kent inderdaad veel onderzoeken, maar die zijn wettelijk verplicht
en geluidsonderzoeken kennen een beperkte geldigheid zodat die kostentechnisch op individuele lo-
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caties plaats moeten vinden. De verantwoordelijkheid i.c. ligt bij de initiatiefnemer en het biedt ook
voor de omgeving bepaalde rechten, dus dit vraagt om zorgvuldigheid qua onderzoeken. Dit plan
biedt dus weinig aanknopingspunten voor de nieuwe Omgevingswet. De bodemonderzoeken wijzen
geen beperkingen voor woningbouw uit; dat kan wel het geval zijn bij verder afgraven van de kavel.
In dat geval ligt het risico te allen tijde bij de initiatiefnemer.
Voorzitter Huttinga stelt vast dat dit raadsvoorstel als A-stuk naar de raad gaat.
8B.
Onderzoeksrapport Rekenkamercommissie Emmen (RKE) ‘Zoekt en gij zult vinden’
ChristenUnie heeft inhoudelijk weinig toe te voegen aan de bespreking in de vorige commissie
BM&E. De fractie kan zich met B&W vinden in de RKE-bevindingen en de voorstellen tot verbetering van de vindbaarheid van projectinformatie. Zij verzoekt als toevoeging in het raadsbesluit dat
de raad het college tevens verzoekt om haar hierover uiterlijk eind 2019 nader te informeren.
Reactie college
Wethouder Otter zegt toe, de gevraagde tekstuele passage toe te voegen aan het raadsbesluit.
Voorzitter Huttinga stelt vast dat dit raadsvoorstel als A-stuk naar de raad gaat.
9.

Onderwerpen ter bespreking: n.v.t.

10.
Vaststellen verslagen vorige vergaderingen
10A. Vaststellen notulen raadscommissie Wonen & Ruimte van 14 januari 2019
PvdA geeft aan dat het bij haar rondvraag over de toezegging van B&W rond EOP BargerCompascuum (realisatie beplanting Zonnepark Runde) om meerdere vragen ging. Die zijn beantwoord, de PvdA zal de tekstuele toevoeging naar de griffie sturen voor opname in het verslag.
Voorzitter Huttinga wijst erop dat commissieverslagen (beknopt) samenvattend van aard zijn en
dus afwijken van de verslaglegging van raadsvergaderingen, die woordelijk (‘handelingen’) is.
Voorzitter Huttinga stelt vast dat de notulen van de commissie W&R van 14 januari 2019 met deze aanvulling worden goedgekeurd, onder dankzegging aan de notulist.
10B. Vaststellen notulen raadscommissie Samenleving van 15 januari 2019
Voorzitter Huttinga stelt vast dat de notulen van de commissie Samenleving van 15 januari 2019
ongewijzigd worden goedgekeurd, onder dankzegging aan de notulist.
10C. Vaststellen notulen raadscommissie Bestuur, Middelen & Economie van 17 januari 2019
Deze notulen zijn nog niet beschikbaar en worden geagendeerd voor de volgende vergadering.
11.
Ingekomen stukken vanuit het college/presidium
Geen opmerkingen.
12.

Overige ingekomen stukken: n.v.t.

13.
Sluiting
Voorzitter Huttinga sluit de vergadering om 20.11 uur onder dankzegging.
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