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NOTULEN
van het verhandelde in de besluitvormende raadsvergadering d.d. 19 maart 2020
AANWEZIG:
Voorzitter: dhr. R.T. Metz
Griffier: dhr. M. van Vliet
De leden:
dhr. J. Boks (LAS)
mevr. Y.P. Bonouvrié (GGS)
mevr. R.T. Coppes (GL)
dhr. R.A. Corbeij (VVD)
dhr. H.T. Diemers (GGS)
mevr. T. Flinterman (D66)
mevr. Y.C.M. Gastelaars (DSN)
dhr. B.R. Groothuis (Soest2002)
dhr. F. Heidinga (VVD)
dhr. R.P.O. Kramer (CDA)

dhr. P. Lucas (CDA)
dhr. J.A. Paauw (GGS)
mevr. M. Roose-Verdam (CU-SGP)
dhr. R.J. Sielcken (D66)
dhr. G.H.E.J. Stormbroek (POS)
mevr. M.M. Walraven-van Dam (CU-SGP)
mevr. A. Weith-Plomp (GGS)
dhr. E. de Wilde (VVD)
dhr. T. de Wolf (GGS)

De wethouders:
dhr. H.E. Dijkhuizen, mevr. N. Kundić en mevr. A. Treep-van Hoeckel
AFWEZIG:
dhr. M. Adriani (D66)
dhr. J.A. Baks (BBS)
dhr. K. Gündüz (PvdA)
dhr. C.A. Paul (GGS)
dhr. T. de Ruijter (GL)
mevr. E.F. van Aalst-Veldman, wethouder

mevr. K.L. Scholten (Soest2002)
dhr. P.A. van der Torre (VVD)
mevr. H.A. Treffers (Soest2002)
dhr. A.H.T. Witlox (PvdA)
dhr. R.S.F. van Zutphen (VVD)

VOORZITTER: Dames en heren, welkom op de besluitvormende raadsvergadering in hele bijzondere
omstandigheden. Ik doe nou ongeveer een jaar of 30 lokale politiek en ik heb dit nog nooit
meegemaakt en niemand van ons in Nederland. Er zijn vele raden die vanavond in dit soort vormen bij
elkaar komen. De systemen die er gehanteerd worden lijken allemaal een beetje op wat wij achter de
schermen met elkaar hebben afgesproken. Grote afstand en het systeem, dank meneer Lucas voor de
suggestie om ongeveer evenveel mensen van de oppositie en coalitie die er niet zijn, zodat de
getalsverhoudingen toch nog een beetje weergeven wat de verkiezingen gedaan hebben. Het quorum,
voor de luisteraars dat zullen er meer zijn dan gebruikelijk, met excuus aan Radio Soest, omdat ook de
ambtelijke tribune leeg is en de publieke tribune zelfs gesloten is, is het minimale aantal dat nodig is
om besluiten te kunnen nemen, is met 15, de helft + 1, ruim aanwezig. Een hele bijzondere
omstandigheid. Ik zei dat al bij de opening. Ik wil daar toch kort iets langer bij stil staan als u dat goed
vindt, want het is echt heel erg raar om zo bij elkaar te zitten. Ik weet niet hoe u dat voelt. Ik ben hier
wel eens in mijn eentje overdag, dan klinkt het ook zo, maar je hebt niet het gevoel dat de raad in
bedrijf is nou. En dat is het wel, want ik wil u eigenlijk allemaal enorm bedanken voor het feit dat u hier
bent, want het raadslidmaatschap is best een zware verantwoordelijkheid en u neemt die
verantwoordelijkheid. Overigens ook degenen die er niet zijn nemen die verantwoordelijkheid omdat ze
ziek zijn of omdat ze mensen thuis hebben die wellicht kwetsbaar zijn of soms om andere redenen,
namelijk dat het gewoon verstandig is om er ook voor te zorgen dat als het langer duurt er altijd weer
mensen zijn die uiteindelijk de besluiten kunnen nemen waarvoor u bent aangesteld als
volksvertegenwoordigers in het belangrijke democratische orgaan van de gemeenteraad. Dus ik ben u
buitengewoon dankbaar dat u hier bent, dat u wil bijdragen aan de noodzakelijke besluitvorming die er
is. En het is een beetje raar, het is allemaal een beetje arbitrair tot stand gekomen. Ik ben de eerste
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die dat zal toegeven, dat is omdat we dit echt nog nooit hebben meegemaakt en we dus onze weg nog
zullen moeten vinden over hoe we dat in de toekomst zullen gaan doen. Daar ga ik fractievoorzitters
volgende week via een video conference, ik denk nu op dit moment aan dinsdag, voor uitnodigen,
zodat we kunnen kijken, want het reglement van orde voorziet hier niet zo heel erg in, in meer
consensus hoe we de raadsagenda voor de komende periode zullen vullen. Want mijn persoonlijke
verwachting is niet dat op 6 april alles weer als altijd zal zijn, en ik denk dat niemand in deze zaal noch
een van de luisteraars dat gelooft. En dat betekent dat we dus arrangementen zullen moeten maken
omdat een aantal dingen wel gewoon doorgaat en ook belangrijke dingen gewoon doorgaan. En als de
overheid helemaal zou stoppen met functioneren, dan heeft dat ook een geweldige impact op de
economie. Want als u geen bestemmingsplannen vaststelt kan er geen omgevingsvergunning worden
afgegeven en kan er niet gebouwd worden. En om maar een willekeurig voorbeeld te pakken
veroorzaken wij nog meer ellende dan die deze virusepidemie veroorzaakt.
Dus nogmaals ik wil u danken voor uw aanwezigheid en uw afwegingen en ook voor uw steun die ik de
afgelopen week heb mogen ervaren. Want eigenlijk is het pas een week geleden dat ons de mededeling
bereikte dat we eigenlijk zoveel mogelijk thuis gingen werken. Het is bijna niet te geloven dat we in een
week tijd zoveel maatregelen hebben kunnen nemen, organisatie naar huis hebben gestuurd, de
scholen inmiddels ook gesloten zijn, iedereen weer moest wennen aan het feit dat je met z’n allen, ik
weet niet of u het gezien heeft, één van onze ambtenaren stond vandaag in het Algemeen Dagblad,
met z’n vieren één keukentafel het werk moet doen, met alle beperkingen. Ik heb ook fantastische
video conferences meegemaakt waar kinderen door het beeld lopen, zich bemoeien met de
vergadering. U kunt zich voorstellen dat is sub-optimaal en toch lukt het iedere keer weer om dat voor
elkaar te krijgen. In ieder geval wil ik u als raad, ook de niet aanwezigen danken voor de steun die ik
heb mogen ontvangen. We hebben ook soms de wat magere communicatie, laat ik het zo noemen, of
beperkt democratisch vermogen van de communicatie, want soms moet in crisistijd ook gewoon even
doorgepakt worden. Dus ik verexcuseer me dat ik daar zelf een wat prominente rol in genomen heb en
ik beloof u dat we dat zo goed mogelijk gaan herstellen in de aanloop naar een wat langere periode
kennelijk die nodig is om toch tot goede democratisch gelegitimeerde besluiten te komen, want dat zal
nodig blijven.
Ik wil vanaf deze plek in ieder geval ook de organisatie bedanken. U kunt zich voorstellen dat waar je in
een tredmolen zit en dit één van de drukste periodes is van het jaar, ter voorbereiding van heel veel
documenten in de Planning & Control cyclus, u kunt zich voorstellen de rekening, de Kadernota die al in
voorbereiding genomen moet worden. Er zijn tal van dingen die ook moeten gebeuren. Dat moet dan in
één keer op totaal andere wijze, terwijl daar wel allerlei fatale data aan zitten. En ik wil echt de
complimenten geven aan onze organisatie die dat voor elkaar gekregen heeft. Ik heb een tweetal
fractievoorzitters gevraagd om even met mij mee te denken over de procedure en de voorstellen die we
volgende week gaan doen. Daar komen we volgende week op terug, maar ik hoop dat u ook begrip
kunt opbrengen voor het feit dat het niet lukt om iedere keer twaalf fractievoorzitters te bellen, a. om
ze te bereiken, want iedereen heeft zijn eigen agenda, voor iedereen is zijn leven op z’n kop gezet. En
dat synchroniseert natuurlijk ook niet altijd met de mijne. En b. omdat het ook wel heel veel is. En in
mijn bevoegdheid als burgemeester er ook heel veel andere dingen van mij gevraagd worden, en ik op
dit moment ook dag en nacht daarmee bezig ben. En ik moet mijn aandacht dan heel erg verdelen. Dus
ik ga proberen dat op een andere manier in te zetten, omdat ik ook heel goed begrijp dat juist u als
raad en als volksvertegenwoordiger vol zit met tal van vragen die u eigenlijk beantwoord wil hebben en
waarvan de beantwoording heel vaak van mij af moet komen en dat is nou net één van de meest
moeilijk te bereiken vogeltjes in dit huis. Dus daar gaan wij het ook met elkaar over hebben.
Ik wil tot slot nog een tweetal andere dingen zeggen. In de samenleving, ik laat met regelmaat me
bijpraten over wat de beelden zijn die er op straat zijn en ik maak deel uit van de appgroep van alle
Utrechtse burgemeesters en ik moet eerlijk zeggen dat mij opvalt hoe een overgroot gedeelte van de
samenleving zich eigenlijk zonder morren voegt in alle aanvullende aanwijzingen die er gesteld zijn. Dat
is echt fantastisch om mee te maken, het is schitterend om te zien hoe in Soesterberg en in Soest ook
onze eigen samenleving men voor elkaar klaar staat. Ik heb ook voorbeelden gezien van raadsleden en
fractieassistenten die ik in één adem wil noemen want die zijn ook bij ons gelijkgesteld maar buiten wat
mij betreft ook, die nemen echt het voorbeeld ook om te zien hoe je ook als raadslid in de directe zorg
voor de samenleving je rol kan spelen. Dus ik wil de samenleving maar ook de raadsleden die daarbij
betrokken zijn daar absoluut voor bedanken. Er is natuurlijk ook een groep die dat altijd wat
ingewikkelder vindt. Dat is een beeld dat overigens ook breed leeft, en dat is de opgroeiende jeugd, zeg
maar de 12-plussers, die na het lange weekend nu echt niet meer binnen wil blijven zitten en elkaar
buiten ontmoet, ook uit eigen waarneming toen ik het eten voor vanavond in huis ging halen. Je ziet
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dat die in clusters bij elkaar blijven en die denken dat ze onkwetsbaar zijn, ook omdat in eerste
instantie is gecommuniceerd dat zij geen drager of verspreider van het virus zouden kunnen zijn. Dat is
een dubbele misvatting. Volgens mij uit niet persoonlijke ervaring, maar wat ik inmiddels in de media
ook vernomen heb, en ik zou via deze weg alle luisteraars willen oproepen, de ouders, om de kinderen
daarop aan te spreken dat vooral niet te doen. Want het is ook voor de ordehandhavers erg
ingewikkeld om op een goede manier deze groep aan te spreken. Ze veroorzaken deels overlast uit
verveling, en dat snap ik ook wel, en tegelijkertijd bezorgen ze groot risico. Een risico dat ze via elkaar
de families weer besmetten en op die manier dat we toch deze epidemie niet zo snel onder de knie
kunnen krijgen als we willen. Dus ik doe een dringend appel op de jongeren zelf, daar zal ik ook nog
andere communicatiemiddelen voor zoeken, maar ook via de ouderen met name hun
verantwoordelijkheid te nemen daarin.
Goed, dat gezegd hebbende wil ik eigenlijk aan het begin van deze vergadering u vooral oproepen om
toch ook politici te blijven. Maar ik zou u ook willen oproepen om politici te blijven die met enige
terughoudendheid het college belaagt met van alles en nog wat. Want ik ben niet alleen druk met van
alles en nog wat, maar u kunt zich voorstellen dat dat voor alle collegeleden geldt want we zijn er
allemaal op alle mogelijke manieren bij betrokken en ook onze organisatie die ons moet adviseren, die
krijgen we natuurlijk wel allemaal netjes in beeld, maar het duurt eventjes wat langer dan u gemiddeld
gewend bent. Maar ik vind wel dat u allemaal politici bent, dit is een democratisch orgaan. Ik vind ook
dat u uw opvatting moet kenbaar maken hier. Het is niet zo dat u hier een veredelde stemfabriek bent,
dat is beslist niet aan de orde. Zeker niet als het wat langer gaat duren. Dan moeten we ook met elkaar
kunnen beraadslagen. Dat zullen we dan waarschijnlijk wel via videoverbinding gaan doen. Maar de
besluitvorming moet nou eenmaal van de Wet hier fysiek plaatsvinden. Maar ik vind wel dat u politici
moeten zijn en ik zou u willen vragen om als er op- of aanmerkingen zijn ten aanzien van Corona, om
die zoveel mogelijk per mail te kanaliseren. Dan kan ik daar ook wat makkelijker en gerichter op
antwoorden. En als er andere vragen zijn, om even begrip te hebben voor het feit dat de organisatie en
de wethouders wat meer tijd nodig hebben dan anders. Maar dat u hier in deze zaal gewoon uw
boodschap uitdraagt, dat lijkt mij waarvoor u met elkaar gekozen bent. U bent hier de
volksvertegenwoordiger en u bent het hoogste orgaan van deze gemeente en moet dat ook kenbaar
kunnen maken. En dat wil ik ook gezegd hebben.
Dan wil ik voor de orde van de vergadering als u mij toestaat in ieder geval afmelden, want dat heb ik
hier doorgekregen en ik word aangevuld door de griffier, de heren Adriani, Paul, Van der Torre, Van
Zutphen, Baks, Gündüz, Witlox en De Ruijter en mevrouw Scholten en mevrouw Treffers. Ik denk dat ik
dan alle afmeldingen ongeveer gehad heb en ik stel wel vast dat daarmee oppositie-coalitie niet
helemaal in evenwicht is. Maar goed, dit is ook maar de eerste oefeningen daartoe. Klopt het dat dat de
afwezigen zijn? En nogmaals, ook alle respect voor de argumenten om wel of niet aanwezig te zijn. En
ik zou u willen vragen om dat met mij te delen.
1.

Vaststelling agenda

VOORZITTER: Dan hebben wij natuurlijk onder het eerste agendapunt de vaststelling van de agenda.
Met elkaar hebben we afgesproken dat wij de agendapunten 12 en 13 vanavond niet behandelen, in
dier voege dat we bij het Masterplan Wonen wel ervan uitgaan dat we kunnen overgaan tot het
uitwerken van de instrumenten die daarin genoemd zijn.
Heer SIELCKEN (D66): De heer Witlox is er niet, maar hij had een motie ingediend en ik ga toch even
de geest daarvan even hier neerleggen, dit gaat over het Masterplan Wonen.
VOORZITTER: Hij wilde een motie indienen maar dat kan eigenlijk niet, maar u wil dat wel kenbaar
maken.
Heer SIELCKEN (D66): Ja, de motie had als strekking om te vragen aan het college om bij de
uitwerking van het stuk te berekenen en een getal te noemen van de kosten die verband houden met
het operationeel maken van de instrumenten zodat we die bij de Voorjaarsnota kunnen betrekken,
hopelijk.
VOORZITTER: Ik zoek even oogcontact met de wethouder. Die knikt dat dat kan worden toegezegd,
dus ik stel vast voor de notulen dat onder agendapunt 1 de raad akkoord gaat met de aangepaste
agenda, met de mededeling dat daar waar het Masterplan Wonen is geschrapt de instrumenten wel
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worden uitgewerkt en dat de toezegging van het college komt dat dat zal worden uitgewerkt en de
kosten voor het operationeel maken van die instrumenten inzichtelijk wordt gemaakt voor de raad.
Iedereen daar tevreden over? Dan doen we dat zo.
2.

Mededelingen van de voorzitter

Geen.
3.

Overzicht ingekomen stukken en stukken ter kennisneming

4.

Overzicht toezeggingen

5.

Planningkalender 2020 per beleidsveld

6.

Verslaglegging van:
- Raadhuisplein 2020-1 van 22, 23 en 30 januari en 6 februari 2020.

7.

RV 20-17: Bestemmingsplan Wieksloterweg OZ 73

De agendapunten 3 t/m 7 worden als hamerstuk afgehandeld.
8.

RV 20-12: Correctie APV 2020 m.b.t. geluidsnormen en meting Cabrio

Mevrouw GASTELAARS (DSN): Voorzitter wij kunnen niet instemmen met dit voorstel. En wel om de
volgende reden. De geluidsnorm van Cabrio wordt weer een stukje opgerekt. Ik weet hoezeer Cabrio
hier bij iedereen in het hart zit, ook bij ons. Wij vinden het ook een heel belangrijk theater en een hele
mooie plek, maar voor de omwonenden betekenen die extra paar dB dat zij vanaf het voorseizoen tot
aan november met een paar extra dB-geluidsbelasting zitten die vergelijkbaar is met categorie 2 en 3
evenementen. En dan kan je denken aan de kermis, circus, de oude ambachtenmarkt, braderie,
kerstmarkt, sportevenementen, maar het betekent wel dat die evenementen overal in Soest zijn en
voor de omwonenden van Cabrio is het elke keer maar weer beperkt tot die ruimte en zij hebben er dus
het hele jaar last van. Elk feest in Cabrio betekent een geluidsbelasting van 60 dB of meer, waardoor
de buren tijdens wat bezoekers een prachtige voorstelling noemen, niet in alle stilte buiten kunnen
zitten en ook niet met de ramen open kunnen gaan slapen in alle vroegte vanaf het moment tot
opbouwen tot en met de after party en het vertrek van de gasten. Dat vraagt heel veel, teveel wat ons
betreft. En het is om die reden, ik zei het al, dat wij niet kunnen instemmen. Dank u wel.
Heer DIEMERS (GGS): Voorzitter GGS is geen voorstander van overmatig veel geluid in de bosrijke
omgeving. Echter de activiteiten die openluchttheater Cabrio aanbiedt zijn een belangrijke culturele
bijdrage waar onze inwoners veel plezier aan beleven. Nu blijkt dat de laatste wijzigingen in de APV
betreffende de geluidsnormen en de meetmethoden hiervan niet werkbaar zijn. Dit moet dan ook
hersteld worden. De fractie van GGS zal daarom instemmen met dit voorstel en gaat ervan uit dat
Cabrio rekening houdt met de omgeving, de programmering en het lawaai. Dank u voorzitter.
VOORZITTER: Dank u wel. Zijn er nog anderen die een stemverklaring willen afleggen? Zo niet, mag ik
dan vaststellen dat met inachtneming van de tegenstem van DSN deze is aangenomen. Aldus besloten.
9.

RV 20-13: Bestemmingsplan Houtsnip

Mevrouw GASTELAARS (DSN): Voorzitter de Raad van State heeft 2 jaar geleden het bestemmingsplan
Houtsnip vernietigd omdat er onvoldoende was nagedacht over het groen houden van de omgeving. En
er werden zelfs volgens de Raad van State onvoldoende garanties gegeven dat het groen en de groene
uitstraling van het gebied behouden zou worden. Maar omdat het dit college niet lukt om aan de eisen
van de Raad van State te voldoen met een wijzigingsbevoegdheid die er in het bestemmingsplan ligt is
er nu een oplossing bedacht, of misschien kan je het ook een trucje noemen, een nieuw
bestemmingsplan, en dat gaat nog steeds uit van de bouw van vijf woningen, maar dan inclusief de
omkadering van de houtwallen uit de visie Bosstraat. En dat zou het groene karakter van het gebied
moeten garanderen. Probleem is dat als je kijkt naar hoe de visie Bosstraat vorm krijgt en wordt
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uitgevoerd, en wat er terechtkomt van de robuuste houtwallen waar we in 2009 ons hard voor hebben
gemaakt, die zouden minimaal 12 m zijn, en bij voorkeur zelfs 18 m, dan zie je nu dat er geen enkele
garantie is voor het groen houden van de omgeving rond de nieuwbouw. Want de houtwallen zijn kaal.
De heer Brendeke, de inspreker van vorige week, gaf dat al aan en de schriftelijke beantwoording deze
week, vandaag, van wethouder Dijkhuizen van de vraag over de bescherming van de bomen in het
nieuwe bestemmingsplan, laat er ook geen twijfel over mogelijk. De aanwezige bomen zouden volgens
de wethouder voldoende worden beschermd door het huidige beleid en er hoeven geen extra regels te
worden opgenomen. Wat ons betreft denken wij niet, ook niet met de houtwallen en het kapbeleid
zoals dat er nu is, dat er voldoende bescherming is en om die reden kunnen wij hier ook niet blij van
worden en stemmen we ook tegen.
Heer STORMBROEK (POS): Voorzitter wij hebben vorige week bewust ervoor gekozen om op een aantal
onderwerpen achterover te leunen en niet bij voorbaat al ons standpunt in te nemen. Dat betekent dat
wij ons in dit geval mede hebben laten overtuigen door de inspreker en een aantal collega’s in deze
raad. De tegenargumenten van het college vonden wij minder overtuigend. Daarnaast zijn wij niet zo’n
fan van nieuwe woningbouwplannen in bosgebieden nadat de Raad van State er eerder een streep
doorheen heeft getrokken. Er zou dan ook serieuzer gekeken moeten worden naar de gronden van
afwijzing van het collegebesluit en niet een nieuw instrument worden gezocht in de vorm van een
bestemmingsplan om alsnog dit plan erdoor heen te krijgen. Zorgen over de bescherming van de
bomen die terecht zijn ingebracht door GGS en GroenLinks delen wij ook, zeker ook omdat in de
gewijzigde APV de bescherming van bomen sterk is verminderd. Iets waar wij ons overigens eerder
tegen hebben verzet met een amendement, een amendement dat helaas niet is aangenomen.
Voorzitter wij stemmen tegen dit plan. Dank u wel.
Heer PAAUW (GGS): Voorzitter vorige week is uitvoerig over de bescherming van bomen gesproken.
We hebben deze week herhaaldelijk antwoord gekregen van het college en ik ben blij met de
antwoorden dat in ieder geval het bestemmingsplan eerst wordt geëffectueerd voordat er wordt
gekeken naar een Omgevingsvisie waarin de kap wordt geregeld. Wij denken wel dat er een intentie is
om zoveel mogelijk bomen te beschermen en wij zullen dan ook instemmen met dit voorstel. Dank u
wel.
Heer KRAMER (CDA): Voorzitter ik hoor een hoop argumenten die volgens mij helaas bij een
planologische behandeling eigenlijk niet thuishoren. Wij vinden het plan planologisch mooi passen, ook
als daar helaas wat bomen voor moeten worden gekapt. Wij kunnen instemmen met het plan.
VOORZITTER: Zijn er nog anderen die het woord wensen? Nee? Mag ik dan vaststellen dat met de
stemmen van DSN en POS tegen dit voorstel is aangenomen? Aldus besloten.
10. RV 20-19: Bestemmingsplan Amersfoortsestraat 124
Dit voorstel wordt zonder behandeling unaniem aangenomen.
11. RV 20-15: Landschaps- en natuurontwikkelingsplan 2019-2024
Heer DE WOLF (GGS): Voorzitter GGS is enthousiast over het LOP. Het is samengesteld in hechte
samenwerking met de betrokkenen die er ook graag mee aan de gang willen. Wij zullen dan ook
instemmen met dit voorstel. Dank u wel.
Heer BOKS (LAS): Voorzitter ik heb nog even behoefte aan een verduidelijking, toelichting, misschien
wel een hele kleine toezegging van de wethouder over dit plan. Ik was van plan eerst om een
amendement in te dienen maar dat lijkt niet nodig. Ik zou de wethouder willen vragen om nog even
een toelichting te geven op de relatie tussen het LOP en het zijn van een bouwsteen richting de
Omgevingsvisie. Tot nu toe zijn alle plannen die benoemd zijn als bouwstenen in het dictum ook als
zodanig benoemd, in dit voorstel is dat niet het geval. Ik zou aan de wethouder nog even een
toelichting erop willen vragen. Dank u wel.
VOORZITTER: Ik zie het maar even als een punt van orde in het reglement van orde, want daar
moeten alle andere dingen voor wijken. Ik geef wethouder Treep het woord.
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Wethouder TREEP: Dank u wel voor uw vraag. Onder argument 2.b in het raadsvoorstel, pag. 2 staat
als laatste zin genoemd ‘daarnaast dient het LOP als input voor de Omgevingsvisie’. Dat is in andere
woorden wat u bedoelt. Het LOP is als bouwsteen bedoeld voor de Omgevingsvisie.
VOORZITTER: Meneer Boks heeft u met dit antwoord nog behoefte aan aanvullende stemverklaringen?
Heer BOKS (LAS): Nee, die behoefte heb ik niet.
Heer GROOTHUIS (Soest2002): Voorzitter in dit herziene Landschaps- en ontwikkelingsplan wordt het
oude LOP geactualiseerd. In vele in dit plan genoemde kernwaarden en parels kan de fractie van
Soest2002 zich vinden. Over natuurwaarde van de polder denken wij wat genuanceerder. Het is net
wat je onder polder verstaat. Wij gaan akkoord met het herziene LOP en nemen kennis van het
uitvoeringsprogramma. Dank u.
Heer KRAMER (CDA): Dank voor de vragen van collega Boks en ik ben blij met de onderstreping van
mevrouw Treep van deze zin uit het raadsvoorstel. Daarom kunnen we ook instemmen met het
voorliggende LOP.
Mevrouw GASTELAARS (DSN): Dan doe ik natuurlijk mee met het rondje om in te stemmen met het
LOP.
VOORZITTER: Mag ik dan vaststellen dat met algemene stemmen dit voorstel is aangenomen? Aldus
besloten.
12. RV 20-05: Startnotitie Cultuurvisie 2021- 2025
Dit agendapunt is komen te vervallen.
13. RV 20-18: Masterplan Wonen
Dit agendapunt is komen te vervallen.
14. RV 20-14: Besteding restbudget VERDER
Heer GROOTHUIS (Soest2002): In principe gaan wij akkoord met besteding van het restbudget
VERDER. We hadden enigszins aarzeling met de oversteek die gerealiseerd moet worden op de
Koningsweg/Jachthuislaan omdat dat helaas niet optimaal is. Dit probleem wordt nog niet helemaal
weggenomen. Maar ik heb begrepen van aanwezige ambtenaren dat aankoop van grond onmogelijk
was. Dus er wordt wel wat opgelost daar, maar niet volledig. Dank u.
VOORZITTER: Als niemand het woord wenst dan stel ik vast dat dit ook met algemene stemmen is
aangenomen.
15. RV 20-20: Plan van Aanpak Transitiefase Omgevingsplan
Dit voorstel wordt zonder behandeling unaniem aangenomen.
16. Vragenkwartier
Hiervoor zijn geen aanmeldingen binnengekomen.
17. Sluiting
VOORZITTER: Ik wil nog één opmerking maken die mij gevraagd was te maken. Dat heeft te maken
met communicatie vanuit de gemeentelijke overheid richting de samenleving over aspecten rondom het
coronavirus. Op onze website staat zoveel mogelijk informatie. Dus op onze website kunt u heel erg
veel vinden. Verder is de afspraak gemaakt met de Soester Courant en Soesterberg Nu om als
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verzamelplekken te dienen voor informatie en maak ik en maakt het college met enige regelmaat of
moet ik eigenlijk zeggen met enige onregelmaat filmpjes om een aantal dingen nader te duiden. Dat
kunt u tegemoet blijven zien. Die staan op Facebook, en zullen ook op de website, voor een deel staan
ze er al op, terug te vinden zijn. Ook daarin zijn we stukjes bij beetjes aan het opbouwen. Ik heb mij
voorgenomen om met een grotere regelmaat, we krijgen dingen van alle kanten aangereikt, maar dat
vind ik dan kwalitatief lang niet altijd even goed om u als raadsleden aan te reiken. Ik ga proberen om
te kijken of we iets van tijd kunnen vrijmaken om met regelmaat, ik stel me voor op dinsdag en vrijdag
met een soort vast formatje, een nieuwsbriefje, u even als raadsleden te informeren hoe de stand der
dingen in de gemeente Soest is. Dat ten aanzien van communicatie wat ik vergeten was bij mijn
inleiding, waardoor ik net even moest schrijven want ik wilde het niet nog een keer vergeten. Want het
is te belangrijk om niet genoemd te hebben. Dat gezegd hebbende wil ik u nogmaals danken voor uw
aanwezigheid, de voorbereiding, uw improvisatietalent om in deze bijna absurdistische vorm te
vergaderen. Ik zie u graag spoedig weer in deze zaal. Ik sluit de vergadering.
Vastgesteld in de openbare vergadering van de raad van de gemeente Soest van 19 mei 2020,
de griffier,

de voorzitter,

M. van Vliet MPM AA

R.T. Metz
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