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Apeldoorn staat er financieel slecht 
voor. Toch koos het college in de 
Voorjaarsnota voor lagere én andere 
bezuinigingen dan was afgesproken. 
Dat leidde tot stevige kritiek van de 
raad. Ook van de SGP: ,,Het is nodig 
om nu in te grijpen.”

Het ziet er somber uit voor Apeldoorn. De 
financiële situatie is ronduit zorgelijk. „We 
hebben er nog nooit zo slecht voorge-
staan”, verklaarde wethouder Spoelstra 
(Financiën) medio mei bij de presentatie 
van de Voorjaarsnota van het college, die 
de opmaat vormt voor de komende begro-
ting. Eind november moet de raad de de-
finitieve begroting voor 2012 vaststellen.
Apeldoorn moet –zoals bekend– structu-
reel 30 miljoen euro bezuinigen. Bij de 
collegevorming in 2010 is afgesproken 
hoe dit wordt aangepakt: 17 miljoen euro 
bij de gemeente zelf en 13 miljoen op 
zaken buiten het stadhuis zoals subsidies 
voor organisaties en verenigingen. 

Kaasschaaf

De raad heeft begin dit jaar na intensieve 
discussies met inwoners, organisaties en 
instellingen over de kerntaken van de ge-
meente in een raadsopdracht aangegeven 
hoe het college 13 miljoen euro moet be-
zuinigen: „Niet via de kaasschaaf, maar bij 
taken die de raad minder belangrijk vindt, 
moet het kapmes worden gehanteerd.”
De werkelijkheid blijkt anders. „Het merk-
waardige is dat het college nog steeds 
aan het kaasschaven is”, concluderen de 
SGP-raadsleden Henk van den Berge en 

Evert Mulder. „Het college blijft bovendien 
bij de bezuinigingen steken op 25,5 mil-
joen euro. Een deel daarvan wordt over 
alle gemeentelijke diensten verdeeld, ter-
wijl er juist was afgesproken dat niet te 
doen. Bovendien is een flink deel van de 
bezuinigingen nog niet concreet ingevuld.”
De SGP’ers noemen deze aanpak „onver-

standig, onevenwichtig en ontoereikend.” 
Vooral ook omdat er zich nóg meer don-
kere wolken boven de gemeente samen-
pakken. „Het wordt nog moeilijker.”
Apeldoorn stevent namelijk dit jaar af op 
een tekort van 8 miljoen euro in de socia-
le zorg, Orpheus heeft weer eens 8 ton 
extra nodig op een jaarlijkse bijdrage van 
3,7 miljoen, terwijl de decentralisatie van 
rijkstaken naar de gemeente weleens het 
nodige geld kan kosten.
Geld hiervoor is er nauwelijks. Van een 
gemeente met de omvang van Apeldoorn 
mag worden verwacht dat het beschikt 
over een spaarpot, een algemene reser-
ve, van minimaal 20 miljoen euro. „In het 
spaarpotje van Apeldoorn zit echter maar 
2 miljoen euro. Dat is veel te weinig”, con-
stateert Van den Berge. „Veel geld is 
overgeheveld om het miljoenenverlies bij 
het grondbedrijf op te vangen.”
Het ziet er „erg somber” en „zorgelijk” uit, 
benadrukken Van den Berge en Mulder. 
„Wij hebben de afgelopen jaren steeds 
gewaarschuwd voor de magere reserves. 
Helaas heeft de gemeente niet tijdig de 
tering naar de nering gezet.” 
In de raadsvergadering van medio juni 
leverden bijna alle fracties stevige kritiek 
op de Voorjaarsnota. Het verbaasde de 

SGP –evenals veel andere partijen– nog 
het meest dat het college en de ambtelij-
ke top de concrete bezuinigingsopdracht 
die de raad begin dit jaar vaststelde voor 
een belangrijk deel naast zich heeft neer-
gelegd. 
Daarmee is de Voorjaarsnota „een fikse 
teleurstelling”, aldus Van den Berge. „Een 
koude douche”, zegt Mulder. De SGP pleit 
voor een koerswijziging. „We moeten meer 
bezuinigen dan 25,5 miljoen euro. Beter 
in één keer pijn lijden, dan dat we het 
straks weer moeten doen.” 
Het college kiest niet alleen voor wat 
betreft het te bezuinigen bedrag voor een 
andere koers, maar ook bij nogal wat 
andere zaken wordt „zonder duidelijke 
onderbouwing” afgeweken van de raads-
opdracht. Van den Berge wijst bijvoorbeeld 
op cultuur. „De raad heeft voorgesteld om 
te bezuinigen op het Coda-museum en 
minder op de bibliotheekfilialen. Het colle-
ge kiest er echter voor om Coda te ontzien 
en de biebs te saneren.”
Mulder noemt de dorps- en wijkraden. 
„Het college wil daarop bezuinigen. De 
gemeente beklaagt zich altijd als ze meer 
taken van het Rijk krijgt, terwijl daar vaak 
nog een pot geld bij hoort. De dorps- en 
wijkraden krijgen echter méér taken voor 
minder geld.” Mulder heeft er  geen goed 
woord voor. „Slecht signaal.”

Kinderboerderij

Eind juni was de finale van de 
Voorjaarsnota. Tijdens een marathonzit-
ting tot twee uur ’s nachts werd de nota 
behandeld. Door de fracties werden ruim 
zestig moties en amendementen inge-
diend om wijzigingen aan te brengen.
Op een aantal belangrijke onderdelen 
lukte dat. Zo wordt er drie miljoen extra 
bezuinigd via een boekhoudkundige con-
structie. ,,Niet fraai, maar het heeft voor-
lopig wel effect”, vindt Van den Berge.
Ook de bezuiniging bij Coda is weer ver-
anderd. De raad besloot met instemming 
van de SGP dat vooral bij het museum-
deel moet worden ingegrepen en dat de 
bibliotheekfilialen en boekenbus overeind 
moeten blijven. 
De SGP is ook blij dat de sluiting van de 
kinderboerderij in De Maten door de raad 
ongedaan is gemaakt. 
Ook de stevige bezuiniging bij Markant 
(cultuureducatie) is verminderd. ,,Wij vin-
den het belangrijk dat we de muziekont-
wikkeling van onze eigen jeugd stimule-
ren”, aldus Mulder. Daarom had hij een 
voorstel gemaakt om de subsidies voor 
orkesten als Ereprijs, het Nederlands 
Jeugdorkest en Isma over te hevelen naar 
Markant.  Dat haalde het niet, maar door 
andere amendementen werd de subsidie 
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De raad vindt dat Coda vooral moet bezuinigen op het museum-deel. Momenteel is 
daar een tentoonstelling van Tom Claassen met beelden van dieren. Het voorstel van 
het college om kinderboerderij De Maten te sluiten werd teruggedraaid (voorpagina).
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TER
KENNISNAME

Het credo ”tijd is geld” wordt zelden in 
positieve zin in verband met de overheid 
gebracht. Ook de ambtelijke organisatie 
van de gemeente Apeldoorn heeft niet 
bepaald het imago van snel en flitsend. 
Als raadslid zie je van nabij hoe lang-
zaam soms bepaalde processen lopen. 
Een goede tijdsplanning is voor het amb-
telijk apparaat vaak moeilijk. Wanneer 
een stuk uit de ambtelijke pijplijn komt, 
blijft meestal vaag. Als het klaar is, zie 
je het wel. Wat dat betreft kan de over-
heid nog veel leren. Hopelijk gebeurt dat 
ook. 
Het zou echter onterecht zijn om ambte-
naren af te spiegelen als schildpadden 
die de Matterhorn aan het beklimmen 
zijn. Mij valt vaak hun grote betrokken-
heid en inzet op. Ze gaan ervoor. Maar 
ze hebben daarbij wel te maken met een 
ambtelijke cultuur. Werken bij de over-
heid is anders. Hetgeen wat wordt 
gedaan, moet breed verantwoord kun-
nen worden. Nota’s moeten passen bin-
nen wetten, verordeningen en andere 
regels. Processen moeten zorgvuldig 
verlopen, want alle betrokkenen in en 
buiten het stadhuis moeten worden 
geraadpleegd. En noem maar op.
Dus laten we voorzichtig zijn om bij het 
beoordelen van het werk van mensen de 
tijdsfactor als belangrijkste en enige cri-
terium te nemen. Wij als westerlingen 
moeten dat ons zeker ter harte nemen, 
want in vele andere landen wordt het 
begrip ”tijd” sowieso meer gerelativeerd.
En het Bijbelboek Prediker voegt er nog 
een diepere dimensie aan toe. In hoofd-
stuk 3 wordt erop gewezen dat er een 
tijd is om geboren te worden, te sterven, 
af te breken, te bouwen, te lachen, te 
wenen, en zo meer. 
Wordt dat gewoon ter kennisname ver-
meld zoals je als raadslid veel stukken 
ter informatie krijgt? Nee: in vers 14 
wordt dit gezet in het perspectief dat de 
mens als schepsel niets in eigen hand 
heeft, maar dat de Schepper van hemel 
en aarde alles bestuurt: ,,Ik weet, dat al 
wat God doet, dat zal in der eeuwigheid 
zijn, en er is niet toe te doen, noch is er 
af te doen; en God doet dat, opdat men 
vreze voor Zijn aangezicht.”
Wie ziet zijn tijd in dat perspectief? Een 
tekst om over na te denken, ook tij-
dens de ‘vrije’ tijd in de 
vakantie.

Met vriendelijke groeten, 

Henk van den Berge
SGP-fractievoorzitter

voor Ereprijs wel geschrapt en hoeft 
Markant twee ton minder te bezuinigen. 
Gelukkig is ook de voorgenomen bezuini-
ging op de dorps- en wijkraden terugge-
draaid door de raad, vindt Mulder. Dat 
gebeurde op basis van een door de SGP 
ingediend amendement.

TopsporT

Maar bij sommige onderwerpen liep het 
anders dan de SGP wilde. Opvallend was 
dat Leefbaar Apeldoorn, VVD en PSA 
(afsplitsing van de SP) met een voorstel 
kwamen om de eigen bijdrage voor het 
leerlingenvervoer voor het bijzonder 
onderwijs tot 2015 jaarlijks te verhogen 

met 10 procent. Volgens deze partijen is 
schoolkeuze weliswaar een grondrecht, 
maar zij vinden het niet reëel dat de kos-
ten hiervan op anderen worden afgewen-
teld. 
Het voorstel kreeg jammer genoeg de 
steun van een meerderheid, stelt Van den 
Berge. ,,Erg teleurstellend. Wethouder 
Wegman van Onderwijs gaf aan dat in 

Apeldoorn al de maximale bijdrage wordt 
gevraagd, maar de partijen hebben toch 
doorgezet. Wij zijn benieuwd of het nu 
wel of niet mag.”
Eveneens opvallend was dat de raad 
besloot om de ton subsidie voor topsport-
evenementen te handhaven. „Via een 
SGP-amendement is dit voorjaar uitge-
sproken dat dit geen kerntaak is”, stelt 
Mulder. Het college wilde de subsidie toch 
handhaven. Helaas steunde de raad een 
nieuw, mede door de SGP ingediend 
amendement niet om opnieuw een stokje 

te steken voor deze ton aan de topsport.
Tijdens de discussie over de Voorjaars-
nota werd verschillende keren geopperd 
om toch nadrukkelijker te gaan nadenken 
over belastingverhogingen. Dat geldt 
zeker als er opnieuw zal moeten worden 
bezuinigd. 
De SGP is tegen een verhoging van de 
ozb. Van den Berge: „Wij willen de proble-
men van de gemeente niet bij de inwo-
ners neerleggen. Burgers krijgen het door 
de rijksbezuinigingen toch al moeilijker.”

flinK dubben

Toen de stemmingen over de moties en 
amendementen rond half twee ’s nachts 
waren afgerond, kon de balans worden 
opgemaakt. Een flinke meerderheid van 
de raad stemde in met de aangepaste 
Voorjaarsnota. 
Na flink dubben heeft ook de SGP dat 
gedaan. Per saldo waren er veranderin-
gen in de goede richting en we wilden het 
college in deze moeilijke tijd toch steu-
nen, maar enthousiast zijn we niet, stelt 
Van den Berge. ,,Daarom hebben wij het 
college meegegeven om bij het opstellen 
van de meerjarenbegroting de komende 
maanden nadrukkelijker keuzes te maken 
die in lijn liggen met de raadsopdracht.”
Maar bij de behandeling van de 
Voorjaarsnota heeft de SGP ook bena-
drukt dat de gemeente zich moet richten 
op haar kerntaken. ,,Voor ons zijn dat 

openbare orde en veiligheid, zorg voor de 
zwakkeren en natuur en duurzaamheid, 
aldus de fractievoorzitter.
,,Maar het belangrijkste is dat de 
gemeente vanuit Bijbelse uitgangspunten 
inhoud geeft aan het beleid. Dat mag en 
moet als goed rentmeester. God geeft in 
de Bijbel handvatten die ook in 2011 zeer 
actueel zijn. Daarom is het van groot 
belang om de Bijbelse beginselen als 
richtsnoer te hanteren. Dat wil de Heere 
zegenen.”

Gerard ten Voorde

Raad kritiseert aanpak bezuinigingen  college 

Raad wil hogere bijdrage 
voor schoolvervoer 
bijzonder onderwijs

De gemeenteraad 
heeft bij de behan-
deling van de 
Voorjaarsnota 
besloten dat de 
bibliotheekfilialen 
in verschillende 
wijken niet dicht 
mogen.
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SGP nu akkoord met nota grondexploitaties
Er is weer een nieuwe nota MPG (Meer-
jaren Perspectief Grondexploitaties) 
verschenen. Vanwege de grote verlie-
zen die zichtbaar worden gemaakt, is 
het geen nota om blij van te worden. 
Aan de andere kant wel verheugend 
dat nu alle gronden die de gemeente in 
bezit heeft daadwerkelijk in beeld zijn 
gebracht. Dat geeft een realistischer 
beeld. Daarom is onze fractie deze keer 
wel akkoord gegaan met de nota, ter-
wijl we dat vorig jaar niet deden.

In de nota MPG wordt jaarlijks een over-
zicht gegeven van de huidige waarde van 
alle gronden die we als gemeente in 
eigendom hebben. Tevens wordt het pers-
pectief geschetst voor de komende jaren. 
In welke richting denken we dat het zich 
ontwikkelt. Dat is van groot belang, 
gezien de vele eigendommen die we heb-
ben. 
Uit de nota blijkt dat we als gemeente 
veel grond in bezit hebben. De gezamen-
lijke waarde is rond de 260 miljoen euro. 
Aangekocht om het bouwrijp te maken en 
het dan weer zo snel mogelijk te verko-
pen. Aan woningbouwverenigingen en 
particulieren ten behoeve van woning-
bouw en aan bedrijven voor de bouw van 
fabriekshallen en kantoren. Echter, de 
afzet loopt niet meer zo hard de afgelo-
pen twee jaar. Vanwege de crisis in de 
financiële sector en de bouwwereld is de 
animo om te investeren aanzienlijk afge-
nomen. We blijven dus met onze grond 
zitten. En dat kost ons wel ieder jaar tien 
miljoen aan rente. 

ZuidbroeK

De meeste gronden zijn zogenaamde ”in 
exploitatie genomen gronden”. Dit zijn 
projecten zoals Zuidbroek, Zonnehoeve 
en Ecofactorij waar al wordt gebouwd. 
Daarvoor is vooraf in een exploitatieplan 
aangegeven hoeveel er in geïnvesteerd 
moest worden, in hoeveel jaren de kavels 
verkocht zouden kunnen worden en tegen 
welke prijs. Zo’n exploitatieplan liet toen 
we er aan begonnen steevast een positief 
bedrag onder de streep zien, dus een 
winst. Meestal een forse winst zelfs. 
Deze plannen moeten nu echter flink wor-
den bijgesteld, omdat we een deel van de 
grond pas later zullen kunnen verkopen 
en dus langer rente over het geïnvesteer-
de vermogen moeten betalen. Dat leidt op 
dit moment in veel gevallen tot een nega-
tief bedrag onder de streep. En voor die 
plannen waarvoor dit verlies niet meer 
kan worden weggewerkt door hetzij een 
kostenbesparing, hetzij extra inkomsten, 
moest dit verlies in de jaarrekening van 
2010 worden genomen. Zo moest er 

voor Zuidbroek en de Ecofactorij II een 
verlies worden genomen van bijna 23 
miljoen euro. 

bedrijvenTerrein

Dit jaar zijn op aandringen van de SGP 
voor het eerst ook de nog niet in exploita-
tie genomen gronden in kaart gebracht. 
Dan hebben we het voornamelijk over 
toekomstige bedrijventerreinen zoals de 
Zuid-West Poort (Europaweg) en het regi-
onaal bedrijventerrein Apeldoorn Zuid 
(langs de A1). Omdat de plannen daar-
voor nog niet concreet genoeg zijn, zijn 

die gronden nog niet in exploitatie 
genomen.
Echter, ook de niet-concrete plannen 
moesten dit jaar fors worden bijgesteld, 
omdat het naar verwachting nog heel lang 
duurt voordat we die grond zullen kunnen 
verkopen. En dus moeten we nog vele 
jaren rente betalen. De toekomstige waar-
de komt daarmee lager te liggen dan de 
huidige waarde. Daarom moet volgens de 
boekhoudregels ook daarvoor een verlies 
worden genomen. Althans, voor zover dat 
verlies niet meer beïnvloedbaar is, bij-
voorbeeld door de plannen te wijzigen of 
helemaal niet uit te voeren. Omdat een 
deel nog wel beïnvloedbaar is, ”beperkt” 
het verlies op de niet in exploitatie geno-
men gronden zich tot 19 miljoen euro (in 
plaats van 42 miljoen). 
Daarnaast kwam nog aan het licht dat we 
ook gronden in bezit hebben waarvoor we 
inmiddels helemaal geen concrete plan-
nen meer hebben. Dit betreft een deel 
van de gronden die we aangekocht had-
den voor het regionale bedrijventerrein. 

Inmiddels is echter besloten dat het 
bedrijventerrein aanzienlijk kleiner zal 
worden dan ooit gedacht. Die gronden 
hebben dus ineens niet meer waarde dan 
die van landbouwgrond. Deze gronden 
moesten daarom worden afgewaardeerd. 
Dit levert een verlies op van 12 miljoen. 

arTiKel-12 sTaTus

Al met al dus ‘plotseling’ een totaal verlies 
van 23 + 19 + 12 = 54 miljoen euro. 
Aanvankelijk zou het om bijna zeventig 
miljoen gaan, maar door mogelijke aan-
passingen van de plannen zou het nu 

lager uitkomen. 
Een belangrijke vraag is: Hadden we die 
grote verliezen niet eerder kunnen weten? 
Toen ondergetekende vorig jaar vroeg 
naar mogelijke verliezen, kregen we nog 
een ontkennend antwoord. Dat is de 
belangrijkste reden waarom de raad een 
onderzoekscommissie aan het werk heeft 
gezet, onder leiding van Henk van den 
Berge. Deze moet uitzoeken wat er nu 
precies is gebeurd.
De andere vraag is: Hoe gaan we die ver-
liezen dekken? Het college kwam met het 
voorstel om zo ongeveer alle reserves 
van de gemeente aan te spreken, met als 
gevolg dat we nu nog maar een reserve 
hebben van rond de tien miljoen euro, ter-
wijl we eigenlijk zeker het dubbele beho-
ren te hebben. Nu maar hopen dat we 
volgend jaar niet weer een verlies hoeven 
te nemen. Anders dreigt de Artikel-12 sta-
tus, ofwel onder censuur plaatsing door 
de provincie.

Evert Mulder

De uitgifte van bedrijventerreinen gaat moeizaam. Ook de Ecofactorij is nog niet vol. 
Hier wordt het Infocentrum in de vorm van het logo van de gemeente gebouwd (foto).



Apeldoorn lijdt een miljoenenstrop op 
het grondbedrijf. De raad is een onder-
zoek gestart naar dit megaverlies, 
onder leiding van SGP-fractievoorzitter 
Henk van den Berge. „Het is belangrijk 
dat we de inwoners en de gemeente 
laten zien wat er aan de hand is.”

Het grondbedrijf van Apeldoorn zit diep in 
de problemen. In de loop der jaren heeft 
het grote stukken grond aangekocht voor 
onder meer een nieuwe woonwijk 
(Zuidbroek) en een nieuw groot regionaal 
bedrijventerrein bij Apeldoorn-Zuid (het 
zogenaamde RBAZ, ten zuiden van de A1). 
Het grondbedrijf is daarmee eigenlijk een 
soort projectontwikkelaar. Het koopt veelal 
agrarische grond en verkoopt dat weer 
voor woningbouw en bedrijventerreinen. 
Hier is niets mis mee. Veel gemeenten 
proberen op deze manier geld te verdie-
nen. Jarenlang ging dat goed, ook in 
Apeldoorn. Het grondbedrijf boekte mil-
joenen winst en daar konden allerlei pro-
jecten in onze gemeente van worden 
betaald.
De tijden zijn echter veranderd. De 
uitgifte van grond verloopt vooral door 
de economische problemen al ruim twee 
jaar veel trager dan verwacht. In plaats 
van dikke winsten, kampt het grondbe-
drijf met zware verliezen. Tot grote schrik 
van de gemeenteraad. Begin dit jaar 
werd een strop gemeld van bijna 70 mil-
joen euro. 

Zeer onTsTemd

De gemeenteraad reageerde zeer ont-
stemd op de problemen. Daar kwam bij 
dat de raad vond dat het college niet tijdig 
goede informatie had verstrekt over de 
financiële problemen bij RBAZ. 
Verantwoordelijk wethouder Rob Metz 
(VVD) kreeg hiervoor in februari een 
motie van treurnis aan zijn broek. De raad 

bepaalde verder dat de gang van zaken 
bij het grondbedrijf grondig tegen het licht 
moest worden gehouden via een officieel 
raadsonderzoek, net als bij de affaire-
Reesink.
De onderzoekcommissie heeft opdracht 
„een gedegen beeld” te geven van het 

functioneren van het grondbedrijf tussen 
2001 en 2010. De commissie moet verder 
aanbevelingen doen voor de toekomst 
van het grondbedrijf.  Het onderzoek richt 
zich ook op de problemen in Zuidbroek en 
RBAZ.
Commissievoorzitter Van den Berge kan 
én wil niet vooruitlopen op mogelijke uit-
komsten. „We moeten eerst gedegen 
onderzoek doen. We moeten op een rij 
zetten hoe het grondbedrijf in al die jaren 
heeft gewerkt, maar ook bijvoorbeeld hoe 
de raad over de gang van zaken is geïn-
formeerd. Vervolgens moeten we de fei-
ten analyseren en kijken of we tot conclu-
sies en aanbevelingen kunnen komen. Als 
wij het rapport klaar hebben, gaat het 
naar de gemeenteraad.”
Het onderzoek kost 200.000 euro. „Veel 
geld”, erkent Van den Berge. „Je ontkomt 

daar echter niet aan. Een groot deel van 
het geld is voor de inhuur van externe 
deskundigen die vooral het uitzoeken van 
de vele dossiers voor hun rekening 
nemen. De commissieleden krijgen overi-
gens geen vergoeding.”
Er worden geen ambtenaren van de 
gemeente bij het doen van onderzoek 
ingeschakeld, aldus Van den Berge. „De 
commissie moet volstrekt onafhankelijk 
zijn en elke schijn van belangenverstren-
geling voorkomen.”
Bovendien is het geen weggegooid geld, 
legt hij uit. „Als het werk van de commis-
sie leidt tot aanbevelingen waarmee de 
gang van zaken rond het grondbedrijf 
structureel kan worden verbeterd, dan 
weegt dat zeker op tegen de kosten. Zo 
heeft bijvoorbeeld Apeldoorn heeft ook 
z’n voordeel gedaan met de aanbeve-
lingen van het onderzoek-Reesink in 
2006.” 

borduurwerK

Het onderzoekswerk doet Van den Berge 
graag. „Heel interessant. Je ziet hoe iets 
is gelopen, wie wat wel en niet heeft 
gedaan en waarom. Je krijgt beter inzicht 
in de dossiers. Normaal gesproken zie je 
alleen een eindrapport, maar nu zie je 
hoe de hazen lopen. Je ziet de achterkant 
van het borduurwerk.”
Sommige wethouders en ambtenaren 
wachten de uitkomsten met meer dan 
gemiddelde spanning af. Wat komt er 
naar boven? Van den Berge: „Wij moeten 
een inhoudelijk sterk en evenwichtig rap-
port opleveren, zodat de raad goed inzicht 
krijgt wat er nu aan de hand is geweest. 
Wat er verder mee gebeurt is niet aan de 
commissie, maar aan de raad. Voor ons 
is belangrijk dat wij de waarheid boven 
tafel proberen te krijgen.”

Gerard ten Voorde
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Grondbedrijf grondig tegen het licht

Van onderzoek naar rapport
Apeldoorn doet onderzoek naar de 
grote problemen bij het grondbedrijf. 
Zo’n raadsonderzoek is qua aanpak 
vergelijkbaar met een parlementaire 
enquête in de Tweede Kamer.

De raadscommissie ”grondbedrijf” moet 
met name uitzoeken hoe het grondbedrijf 
heeft gefunctioneerd, hoe de grondver-
werving verliep en of het grondbedrijf ”in 
control” was. Bovendien moet de com-
missie nagaan of de raad tijdig en juist is 
geïnformeerd. 
De onderzoekscommissie bestaat uit de 

raadsleden Henk van den Berge (SGP), 
Gerhard Bos (CDA), Johan Kruithof 
(PvdA), Mark Sandmann (D66) en Henk 
Schutte (Leefbaar Apeldoorn). Voorzitter 
is Van den Berge, vice-voorzitter Kruithof. 
In 2005/2006 leidde de SGP-fractie-
voorzitter een vergelijkbaar raadsonder-
zoek, toen naar het slepende conflict 
tussen de gemeente en Reesink.
De commissie heeft voor het onderzoek 
eerst een plan van aanpak opgesteld dat 
unaniem door de raad is goedgekeurd. 
De commissieleden moeten vervolgens, 
met hulp van een extern onderzoeksbu-

reau, meters dossier over kwesties in en 
rond het grondbedrijf doorspitten. 
Beleidsnota’s, notities, brieven en emails, 
maar ook tussenrapportages of concept-
rapporten kunnen bruikbare informatie 
opleveren.
Verder interviewt de commissie betrokken 
wethouders, raadsleden, ambtenaren en 
eventueel ondernemers om een duidelij-
ker beeld van de situatie te krijgen. 
Mocht het nodig zijn, dan kunnen betrok-
kenen onder ede worden verhoord. Het 
onderzoek moet voor het eind van het 
jaar zijn afgerond.

Henk van den Berge is voorzitter van het 
raadsonderzoek naar het grondbedrijf.
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Het college stelt voor het aantal koop-
zondagen niet uit te breiden. Maar 
Apeldoornse ondernemers willen dat 
wel. Er is de mogelijkheid van schrifte-
lijke inspraak. De SGP hoopt dat velen 
vragen om behoud van de zondagsrust.

Door de op 1 januari 2011 gewijzigde 
Winkeltijdenwet moeten gemeenten met 
toeristische koopzondagen nu motiveren 
waarom ze dit doen. Ook Apeldoorn heeft 
deze koopzondagen en daarom heeft het 
college dit opgepakt. 
Voor de binnenstad gelden er twee. Deze 
zijn ingevoerd als aanvulling op de twaalf 
reguliere koopzondagen. Rond de feest-
dagen in december wilde men namelijk 
twee extra zondagen hebben om te win-
kelen. Om aan veertien koopzondagen te 
kunnen komen, is toen als trucje gebruik 
gemaakt van de invoering van twee toe-
ristische koopzondagen. Daarnaast geldt 
dat de winkels in de dorpen en op recrea-
tieterreinen elke zondag van april tot en 
met oktober open mogen.

drie varianTen

Het college heeft de verandering van de 
wet aangegrepen om te bezien of het be-
leid rond de koopzondagen moet worden 
aangepast. Daarbij is ook overleg gevoerd 

met de Federatie van Apeldoornse 
Ondernemers, het Veluws Bureau voor 
Toerisme en de Vereniging Apeldoornse 
Recreatieondernemers. Hun invloed is dui-
delijk terug te zien in het collegevoorstel. 
In dit voorstel staan drie varianten. De 
eerste is om het beleid niet te wijzigen. 
Aangezien dit ook in het bestuursakkoord 
van de coalitiepartijen staat, kiest het col-
lege hier gelukkig ,,in principe” voor. De 
SGP hoopt dat dit zo blijft.
Maar er is wel druk om het beleid te ver-
anderen. In de meest vergaande variant 
wordt de zondagsopenstelling helemaal 
vrijgegeven. In dat geval wordt heel te 
gemeente aangewezen als toeristisch 
gebied. Deze mogelijkheid wordt gelukkig 
niet gekozen, maar uit de stukken blijkt 
dat de ondernemers deze optie zeker niet 
afwijzen. Zij willen verdergaan dan het 
huidige beleid. 
Dat blijkt wel bij de derde variant. Deze 
gaat er vanuit dat het aantal koopzonda-
gen in de binnenstad gelijk wordt getrok-
ken met het buitengebied. Dat zou bete-
kenen dat in het toeristenseizoen van 
april tot en met oktober de winkels in het 
centrum elke zondag open mogen. Deze 
variant is in het overleg met de belangen-
verenigingen als ,,zeer wenselijk” naar 
voren gekomen. 

Gelukkig kiest het college voor geen ver-
dere uitbreiding, maar het is wel duidelijk 
dat de druk op een ruimere zondagsopen-
stelling toeneemt.

KerKen

Het voorstel ligt nu in de inspraak. Uitein-
delijk moet de gemeenteraad de verorde-
ning vaststellen. Wettelijk is vereist dat uit 
het collegevoorstel moet blijken dat de 
belangen van werkgelegenheid en econo-
mische bedrijvigheid, de zondagsrust en 
de leefbaarheid, veiligheid en openbare 
orde goed zijn afgewogen.
Hierbij wordt ook zondagsrust genoemd. 
Dat biedt aanknopingspunten voor een 
reactie vanuit christelijke kring. Reageren 
heeft zin. Bij de kwestie van de openstel-
ling van supermarkten op zondag werd 
regelmatig aangehaald dat duizenden 
consumenten hadden aangegeven dat de 
supers vaker open moesten.
Het is belangrijk dat er wordt gereageerd. 
De inspraak moet wel binnen zes weken. 
Laten ondernemers, consumenten, kerken 
en anderen die moeite hebben met de 
koopzondagen dat melden. Het principe 
van de zondagsrust waar de Heere in het 
vierde gebod zo nadrukkelijk op wijst, is 
het zeker waard.

Henk van den Berge

Weer druk op uitbreiding koopzondagen

Voortbestaan vliegveld Teuge onzeker
Vliegveld Teuge is uitgebreid met een 
langere landingsbaan (van 700 naar 
1199 meter), een nieuw luchthavenge-
bouw en een groter bedrijventerrein. 
Desondanks blijft het financieel zorge-
lijk rond het vliegveld. 

Door de vier aandeelhouders (gemeenten 
Apeldoorn, Voorst, Deventer en Zutphen) 
is tot eind 2011 een nieuwe, marktconfor-
me lening van 1,4 miljoen euro verstrekt 
om een dreigend faillissement van de NV 
luchthaven Teuge af te wenden. Gevraagd 
is een bedrag van 4,4 miljoen euro, mede 
om aanvullende investeringen mogelijk te 
maken (infrastructuur en baanverlichting). 
Een dit najaar uit te voeren onderzoek 
moet uitwijzen of er voldoende basis is 
voor het financieel zelfstandig voortbe-
staan van deze NV. Tot op heden ont-
breekt een actueel en deugdelijk bedrijfs- 
en businessplan. Op basis van dit plan 
kan definitieve besluitvorming plaatsvin-
den over een benodigd leningbedrag. 
De SGP vindt dat de NV in eerste instan-
tie de lening bij een bank moet afsluiten 
die de kredietwaardigheid van het bedrijf 
zakelijk kan toetsen. De raad moet niet 

de rol van bankier gaan vervullen. Doel 
van de uitbreiding was immers de exploi-
tatie van het vliegveld te verbeteren door 
meer zakelijke vluchten mogelijk te 
maken en het aantal recreatieve vluchten 
te beperken, zonder nieuwe overlast voor 

de omwonenden. 
De Apeldoornse raad beoordeelt als 
meerderheidsaandeelhouder (54 procent) 
op basis van het onderzoek dit najaar of 
de luchthaven financieel zelfstandig kan 
draaien, voordat besloten wordt tot het 
verstrekken van een nieuwe lening. Juist 
in een tijd van ingrijpende bezuinigingen 

moeten we zeer kritisch zijn hoe we met 
gemeenschapsgeld omgaan. Daarom 
moet breed worden gekeken welke 
mogelijkheden en risico’s er zijn rond de 
vastgoedontwikkeling en de vooruitzich-
ten van commerciële vluchten.
De SGP blijft kritisch hoe de luchthaven 
de spelregels naleeft ter beperking van 
de geluidsoverlast. Er geldt een quotum 
van maximaal 80.000 vliegbewegingen 
per jaar voor de verschillende vliegtuigty-
pen. Dat quotum wordt nu niet overschre-
den. De toekomstige activiteiten moeten 
binnen de afgesproken geluidsruimte en 
voorwaarden blijven die zijn opgenomen 
in de vergunningen van het ministerie 
van Verkeer en Waterstaat, provincie 
Gelderland en gemeente Voorst. 
Daarnaast wil de SGP respectering van 
de zondagsrust.
Teuge heeft een belangrijke economische 
en maatschappelijke functie voor Apel-
doorn en de regio. Het is een toeristische 
trekpleister. De SGP staat al met al ge-
matigd positief tegenover een ‘Ingetogen 
Teuge’, maar dat moet financieel wel op 
eigen benen staan. 

David van As

De toekomst van Teuge is ongewis van-
wege financiële problemen.         foto: GtV



Een bijzondere titel. Je vraagt je af 
waar het over zal gaan. Het betreft een 
soort beleidsnotitie over hoe we om 
willen gaan met het buitengebied (het 
landschap). Maar toch ook weer niet. 
Althans geen echte beleidsnotitie, 
maar een handreiking, met suggesties 
en ideeën hoe het landschap verfraaid 
en versterkt zou kunnen worden. Maar 
we schrijven het niet meer gedetail-
leerd voor.

In het ”Groot Apeldoorns landschapskook-
boek” staat de koers hoe Apeldoorn het 
landelijk gebied aantrekkelijk wil houden, 
of zelfs nog aantrekkelijker wil maken. 
Deze koers is niet meer zoals voorheen 
een verplichtend beleidskader, maar een 
ambitie, een handreiking aan allen die in 
het landelijk gebied aan de slag gaan. De 
gemeente realiseert zich dat dit zeker niet 
alleen de gemeente zelf zal zijn, gelet op 
onze zwakke financiële positie. 
Om andere partijen te stimuleren wel in 
het landschap van Apeldoorn te investe-
ren, is nu geen strak kader neergezet, 
maar is door middel van kaartmateriaal 
en foto’s uitgebeeld hoe het er uit zou 
kunnen zien. In veel gevallen worden 
foto’s van de huidige (soms ongewenste) 

situatie gezet naast gemonteerde foto’s 
van de gewenste situatie. 
Tijdens een excursie van raadsleden is 
ons geleerd hoe we het landschap moe-
ten lezen en hoe we verschillende land-
schapstypen kunnen onderscheiden. Dat 
wordt in het kookboek ook gedaan aan de 

hand van foto’s. Per landschapstype (bij-
voorbeeld Beekdalen, Enken, 
Broeklanden) wordt aangegeven hoe het 
is ontstaan, hoe het er oorspronkelijk uit 
zag, wat er met name de laatste honderd 
jaar is veranderd en wat het streefbeeld is 
voor de toekomst. 
Dat levert suggesties op om bijvoorbeeld 
langs beekdalen en enken wel bomen te 
planten, maar op de enken en in de 
broeklanden niet. Of om, als er huizen 

moeten worden toegevoegd, dat te doen 
na een knik in de weg (in het zicht), en 
niet per definitie haaks op de weg. 

Bloemkool
Het kookboek maakt duidelijk dat in een 
bepaald type landschap bij voorkeur 
iedereen hetzelfde gerecht zou moeten 
koken (bijvoorbeeld bloemkool of bami) 
en dus niet de één bloemkool en de 
ander bami; dat smaakt niet samen. Maar 
de bloemkool van de één hoeft niet het-
zelfde te smaken als de bloemkool van de 
ander. Dat is de persoonlijke smaak van 
de kok. Als het maar wel bloemkool is. 
Zo moet het kookboek gaan functioneren. 
Dus in het Kampenlandschap moet niet 
het recept worden gekookt van de 
Broeklanden en andersom. Maar alle 
plannen mogen best een persoonlijke 
smaak hebben. Het Groot Apeldoorns 
landschaps kookboek geeft de recepten 
per landschapstype en wijst de ingrediën-
ten aan. De initiatiefnemer is de kok.
Als SGP-fractie hebben we dit experiment 
van harte gesteund. Het legt niets dwin-
gend op, maar geeft wel richting aan. 
Vrijheid in gebondenheid dus. 

Evert Mulder

Het groot Apeldoorns landschapskookboek 
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Dagelijks is hij in de weer voor 
zijn vrouw en zijn kinderen, voor 
zijn partij en zijn school. 
Ontspanning vindt hij in zijn 
grote moestuin.

Pim Esveld (63), vutter, oud-Rabo-
bankdirecteur, is voorzitter van de 
Kiesvereniging Beekbergen en 
sinds kort voorzitter van de 
Gemeentelijke Kiesvereniging Apeldoorn. 
,,Medebestuursleden hebben me erin 
geloodst.” Ook is hij bestuurslid van de 
Jacobus Fruytierscholengemeenschap.

Wat is uw stijl van leidinggeven?
,,Ik wil graag dienen, mezelf overbodig 
maken. Stimuleren, waarderen, motiveren.”

Waarom SGP?
,,De SGP beoogt om Gods Woord, dat 
heilzaam is voor ons allen, tot meerdere 
erkenning te brengen. We moeten op 
gepaste tijden een getuigenis afleggen, 
met woorden. Constructief en deskundig, 
in de lijn van Gods Woord, politiek bedrij-
ven. Maar vooral ons leven moet een 
getuigenis zijn. We moeten in alle een-
voud, in onze eigen kleine kring, ambas-
sadeur zijn van de Heere en de SGP.”

Wat kan de SGP goed gebruiken?
,,De SGP heeft vooral een bidden-
de achterban nodig. Een achterban 
die de Heere zoekt voor de 
gemeente, voor de burgemeester, 
de provincie, de regering. Maar ook 
voor hen die pal willen staan voor 
Gods Woord.”

Wat kan er beter?
,,De partij moet haar imago verbe-
teren. De samenleving maakt een 
karikatuur van ons vrouwenstand-
punt. De SGP kijkt juist positief 
tegen de vrouw aan.”

Voor welke SGP’er hebt u waarde-
ring?
,,Ik ben blij met onze huidige 
Kamerleden. Zeer goed opgeleid, 
principieel doorwrocht. Maar ook 
onze raadsleden Henk en Evert 
verdienen waardering. Evenals 
Nico, David, Jan en Frank.”

Wat zou u als burgemeester als 
eerste doen?
,,We hebben een voortreffelijke bur-
gemeester, ook al is het een 
VVD’er. Een burgemeester kan niet 
in zijn eentje zomaar het beleid ver-
anderen. Toch zou ik eraan werken 
de prostitutie te laten verdwijnen, 

de naaktrecreatie op Bussloo te verbie-
den en de homo-ontmoetingsplaatsen te 
sluiten. Verschrikkelijke zonden. En de 
koopzondagen afschaffen natuurlijk.”

Welke portefeuille zou u als wethouder 
willen oppakken?
,,Economie en financiën. Of ruimtelijke 
ordening. Dorpen als Beekbergen moeten 
minimaal een geldautomaat, een bakker, 
slager en supermarkt houden. Laten we 
wel nuchter zijn. Voorzieningen moeten 
natuurlijk wel economisch rendabel zijn.” 

Welke minister verdient respect?
,,Donner. Hij is wel niet van onze partij, 
maar staat wel dicht bij ons. Opstelten 
vind ik ook zeer capabel.”

Wilders een optie?
,,Ik ben blij dat Wilders er is. ‘k Vind het 
een goede zaak dat hij het kabinet 

gedoogt. De islam is een groot 
gevaar voor onze joods-christelijke 
samenleving. Daar heeft de PVV 
een punt, al keur ik zijn methodiek 
en stijl nadrukkelijk af. De SGP 
heeft dit waarschijnlijk te veel laten 
liggen.”

Moet de SGP gedoogpartner wor-
den? 

,,Uitstekende zaak. We hebben dit recht-
se kabinet hard nodig. Als de SGP de 
kans krijgt regeringsverantwoordelijkheid 
te dragen, moeten we dat zeker doen, 
waarbij we ons vrij moeten maken van 
onbijbelse zaken in een regeerakkoord.”

Wat pikt u uit de stapel reclamefolders?
,,Ik haal het plastic eraf en leg de folders 
op de bank voor de kinderen. Blijven ze 
een beetje op de hoogte. Bovenmatig 
bloot gooi ik direct in de container. De vol-
gende ochtend volgt de rest.”

Hobby's?
,,Ik heb een grote moestuin. Het werken 
in de tuin is echt een gezond stuk
ontspanning voor me."

Top 3 van websites?
,,Refdag.nl, nu.nl, jfsg.nl, sgp.nl en klik-

safe.nl.”

Mooiste plek in Apeldoorn?
,,Apeldoorn én de dorpen zijn prach-
tig. De Engelanderweg en de Enken 
scoren hoog bij mij. Ook het gebied 
richting de IJssel is mooi. Ik kom 
zelf oorspronkelijk uit het westen, 
maar de Veluwe heeft m´n hart.”

Welke Bijbelse persoon spreekt u 
aan?
,,Het Woord is zo rijk. Neem 
Mozes, of David, of Jozef, 
Stefanus, de drie jongelingen in de 
vurige oven, die pal bleven staan. 
De Bijbel heeft voor elke situatie in 
ons leven veel Bijbels onderwijs.”

Waar zou u een meditatie in De 
Banier mee vullen?
,,Ik zou een meditatie schrijven die 
te maken heeft met het maatschap-
pelijke en politieke leven. Na de uit-
leg zou ik direct doorgaan naar het: 
“O, land, land, land, hoor des 
Heeren woord”. We hebben tegen 
God gezondigd en hebben bekering 
nodig. Ik zou ook wijzen op het 
geluk van Gods volk en het heilza-
me van Zijn geboden.”

Gerard ten Voorde

AAN DE TAND
GEVOELD

Pim
Esveld

,,De SGP heeft 
een biddende 

achterban nodig’’



In het kader van de bezuinigingsdis-
cussie kwamen ook de zwembaden 
aan bod. Het college legde twee opties 
aan de raad voor, waarbij in beide 
gevallen twee baden zouden moeten 
sluiten. De raad besloot om alleen het 
Sportfondsenbad te sluiten.

In de raadsopdracht aan het college gaf 
de gemeenteraad aan dat het wel een 
gemeentelijke (kern)taak is om te zorgen 
voor voldoende zwemwater. Wel zou er 

ook op de zwembaden bezuinigd mogen 
worden. Het college kwam met het voor-
stel om daar rond de 1 miljoen euro per 
jaar op te bezuinigen (van de 2,8 miljoen 
die ze nu gezamenlijk per jaar kosten). 
De vraag was echter hoe. 
Het college had berekeningen uitgevoerd 
en kwam tot de conclusie dat er dan mini-

maal twee baden zouden moeten sluiten: 
het Sportfondsenbad en óf het zwembad 
in Loenen, óf het Boschbad (het vroegere 
Kristalbad). Bij deze baden moet de 

gemeente het meeste bijleggen per 
bezoeker, terwijl het Sportfondsenbad oud 
is. Het was aan de raad om daar een 
keuze uit te maken.
Dat was echter niet zo eenvoudig. Tijdens 
de bespreking op de politieke markt kwa-
men beheerders van alle baden inspre-
ken. Uit Loenen kwam zelfs een hele bus 
kinderen met spandoeken duidelijk maken 
dat hun zwembad toch echt open moest 
blijven. Zeg dan maar eens dat juist dat 
bad dicht moet. De SGP vond dat te ver 
gaan, evenals de meeste andere politici. 
En natuurlijk kan ook het Boschbad niet 
dicht. Dat bad is het oudste openlucht-
zwembad van Nederland en helemaal 
verweven met de geschiedenis van 
Apeldoorn. Wie heeft daar in z’n jeugd nu 
niet gezwommen? Dat kunnen we onze 
kinderen niet afnemen. 
De raad besloot daarom in meerderheid 
om alleen het Sportfondsenbad te sluiten, 
en als SGP waren we het daarmee eens. 
Dat levert een bezuiniging op van 0,5 mil-
joen euro. De andere baden moeten alle-
maal een bijdrage leveren om de reste-
rende 0,5 miljoen bij elkaar te schrapen. 
Men zal meer met vrijwilligers moeten 
gaan werken om zo de personeelskosten 
te drukken. 
Het Boschbad krijgt meer ruimte om nieu-
we activiteiten te ontplooien op eigen ter-
rein, die geld opleveren. En als het niet 
anders kan, moeten misschien de toe-
gangsprijzen maar wat omhoog.                                                        

Evert Mulder

De Apeldoornse inwoners gaan zorg-
vuldiger om met hun afval. GFT, 
papier, kunststoffen, textiel en glas 
worden steeds meer uit gesorteerd, en 
dat is een goede zaak. Een goed rent-
meester rekent met de inhoud van zijn 
container.

In plaats van 13.658 ton GFT-afval werd 
er in 2009 maar liefst 18.285 ton hiervan 
ingezameld. In 2009 werd er per inwoner 
6 kilo plastic ingeleverd, in 2010 al 9 kilo. 
Stijgende getallen met als doel een ver-
dere daling van het restafval. In 2012 
streven we naar 150 kilo restafval per 
inwoner per jaar. In 2006 was dit nog 206 
kilo. 

In het voortgangsrapport ”Afval in 
Apeldoorn” werden prima prestaties 
gepresenteerd. Veel doelstellingen wor-
den of zijn ruimschoots gehaald. Op weg 

naar de doelstellingen in 2012 liggen we 
goed op schema. Het doel van 53 pro-
cent bronscheiding is ruimschoots 
gehaald met een percentage van 59 pro-
cent. Alleen Maastricht streeft ons qua 
prestaties nog voorbij.
De verschillende maatregelen die in 2008 
zijn ingevoerd, hebben dus in minder 
restafval geresulteerd, met lagere verwer-
kingskosten als gevolg. Inmiddels heeft 
de Apeldoornse burger hier ook een 
teruggave van ontvangen. De meeste 
winst die nu nog gehaald kan worden 
betreft het inzamelen van plastic. In het 
restafval zit nog teveel plastic.

Dit jaar wordt onderzocht of het zoge-
naamde ‘gespiegeld inzamelen’ een pilot 
waard is. Bij gespiegeld inzamelen brengt 
de burger het restafval weg en verzamelt 
hij thuis plastic, GFT-afval en oud papier 
in drie aparte containers. Vanuit de raad 

zijn hier veel vragen bij gesteld. De prak-
tische haalbaarheid en wenselijkheid van 
deze manier van afval verzamelen roept 
veel bedenkingen op. De wethouder 
heeft toegezegd vooraf met een verder 
uitgewerkt plan te komen. 

Een goed rentmeester gaat op een ver-
antwoorde manier met afval om. Vanuit 
onze fractie is dit ook aangegeven. Een 
verantwoord en goed gebruik van de 
schepping betreft zowel het gebruik van 
grondstoffen als het goed verwerken van 
ons afval. We blijven het rendement en 
de inspanningen die van burgers 
gevraagd worden positief kritisch volgen. 
We hopen van harte dat de doelstellingen 
in 2012 gehaald worden. De verwachtin-
gen zijn hoog gespannen. Een beter 
milieu begint bij de burger(s).

Jan Kloosterman

Apeldoorn gaat zorgvuldiger met afval om
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Meeste zwembaden blijven open

Apeldoorn bezuinigt op de zwembaden. Het Sportfondsenbad gaat dicht. De 
Sprenkelaar in Zevenhuizen blijft en wordt gerenoveerd (foto).  Foto: GtV
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Schouwburg Orpheus zit wederom in 
grote financiële problemen en heeft 
extra geld van de gemeente nodig. De 
gemeente moet opdraaien voor de te-
korten. De SGP stoort zich hier erg aan.

Orpheus zit diep in de rode cijfers. Vorig 
jaar werd er een verlies geboekt van 
636.000 euro en dit jaar zal de schouw-
burg naar verwachting een negatief resul-
taat van 825.000 euro halen. Door de 
economische problemen zijn er minder 
bezoekers en congressen.
Voor wat betreft 2010 deed het college 
het voorstel om de schouwburg een extra 
subsidie te geven van 250.000 euro. De 
rest van het tekort van 636.000 euro komt 
uit het eigen vermogen van Orpheus, 
maar dat geld is nu op.
De SGP had scherpe kritiek op het voor-
stel. Allereerst op het late moment van 
behandeling. Pas in april kwam het colle-
ge ermee, terwijl al in het najaar van 2010 
duidelijk was dat Orpheus flink in de pro-
blemen zat. De raad kan nu niets anders 
doen betalen, want de gemeente is eige-
naar van de schouwburg. 
Het is niet de eerste keer dat de raad ten 
aanzien van Orpheus voor een voldongen 
feit wordt gesteld. Ook in 2008 moesten we 
flink de buidel trekken. Omdat het toen ook 
slecht ging, moest de subsidie met ruim 
1,1 miljoen omhoog naar 3,7 miljoen euro. 
Het stoort de SGP dat het college en de 

raad voor Orpheus steeds een uitzonde-
ring maken. Als het weer niet goed gaat, 
klinkt er wel wat kritiek, maar per saldo 
worden de tekorten structureel aangevuld. 
Voor andere instellingen en organisaties 
in Apeldoorn gelden wat dat betreft 
–gelukkig- betere afspraken. 
De huidige extra subsidie is des te opval-
lender daar in deze tijd van bezuinigingen 
anderen juist minder geld krijgen. Dat is 
wrang. Bij een vorige bezuinigingsronde 
werd voor Orpheus ook al een uitzonde-
ring gemaakt. De schouwburg heeft blijk-

baar een ‘status aparte’.
Voor 2011 is nog niets afgesproken over 
een extra geldinjectie. Er komt een onder-
zoek naar mogelijke toekomstscenario’s 

van Orpheus. De bedoeling is om daar-
over eind dit jaar een besluit te nemen. In 
ieder geval zal de gemeente wel het 
tekort over dit jaar moeten bijleggen.
De SGP heeft aangegeven dat er ten 
aanzien van Orpheus een andere koers 
nodig is. De instelling is nu veel te afhan-
kelijk van de gemeente. Een ombuiging 
zal echter moeilijk zijn. Het overgrote deel 
van de raad ziet Orpheus als een kern-
taak van de gemeente. De SGP denkt 
daar heel anders over. Daarbij speelt ook 
een belangrijke rol dat veel voorstellingen 

en uitvoeringen principieel niet verant-
woord zijn.

Henk van den Berge

Orpheus heeft weer extra geld nodig

Al een aantal jaren wordt er gewerkt 
aan een plan voor totale nieuwbouw 
van het winkelcentrum Anklaar. Nu de 
plannen concreet genoeg zijn, moest 
het bestemmingsplan worden vastge-
steld. Wel jammer dat daarbij ook een 
onteigeningsprocedure in gang moest 
worden gezet, omdat nog niet met alle 
huidige eigenaren en huurders afspra-
ken gemaakt konden worden.

Aan de ene kant is het bijzonder dat het 
in deze tijd van financiële crisis is gelukt 
om alle handtekeningen onder een mil-
joenenplan te krijgen voor de totale 
nieuwbouw van Anklaar. Aan de andere 
kant is het ook noodzakelijk nu Zuidbroek 
vorm begint te krijgen, want ook die inwo-
ners zijn aangewezen op Anklaar. 
De nu ontwikkelde plannen zien er goed 
uit. Er komen een parkeerkelder, twee 
supermarkten, een woonzorgcentrum, 
een multifunctioneel centrum, een 
gezondheidscentrum en een fors aantal 
appartementen boven deze voorzienin-

gen. Echter, omdat er een parkeerkelder 
gebouwd moet worden, moet alles plat. 
Er is daarom ook een tijdelijk winkelcen-
trum nodig. 
Het nieuwe winkelcentrum wordt ontwik-
keld en gebouwd door een private ont-
wikkelaar, MAB. De gemeente heeft 
daarvoor niet (meer) het benodigde geld. 
MAB heeft geprobeerd om alle panden 
aan te kopen en tevens afspraken te 
maken met zowel de huidige eigenaren 
als de huurders over tijdelijke huisvesting 
en terugkeer in het nieuwe centrum. Het 
is echter (nog) niet gelukt om met ieder-
een overeenstemming te bereiken. 
Er is nu echter een moment aangebro-
ken, waarop de gemeenteraad beslissin-
gen moet nemen. Onder andere over het 
bestemmingsplan dat moet worden aan-
gepast. Dat moet klaar zijn voordat er 
gebouwd kan worden. Tevens moet de 
ontwikkelaar over alle panden en gron-
den beschikken voordat er gesloopt kan 
worden. Daarom heeft de gemeenteraad 
het bestemmingsplan vastgesteld en 

tevens de basis gelegd voor een onteige-
ningsprocedure. Dat laatste doet de raad, 
en zeker de SGP-fractie, met pijn in het 
hart. We houden er niet van om mensen 
via de rechter te dwingen. We moeten 
het ijzer echter smeden, nu het heet is. 
Teveel vertraging zou de ontwikkelaar 
kunnen doen besluiten om maar van het 
hele plan af te zien. En dat willen we 
voorkomen. 
Daarnaast was er in de politieke markt 
discussie over de aan- en afvoerroute 
van de vrachtwagens die het winkelcen-
trum moeten bevoorraden. Die is nu 
gedacht rechtstreeks vanaf de Laan van 
Zevenhuizen. Dat is verkeerskundig 
gezien niet gewenst. Maar alle alternatie-
ve routes lopen door de woonwijk en dat 
is weer niet bevorderlijk voor de leefbaar-
heid. Als SGP kiezen we daarom toch voor 
de Laan van Zevenhuizen, maar dan wel 
met zorgvuldig ingepaste afslag- en oprij-
stroken, met het oog op de fietsers.

Evert Mulder

Anklaar – een mooi plan met een zwart randje 

Schouwburg 
Orpheus zit 
opnieuw in de 
rode cijfers en 
heeft opnieuw 
aangeklopt bij de 
gemeente om 
extra subsidie.

Foto: GtV
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Winst en verlies liggen dicht bij elkaar. 
Dat bleek wel bij de Provinciale 
Statenverkiezingen van 2 maart. 
Hoewel de SGP in Gelderland meer 
stemmen haalde –ook in Apeldoorn- 
verloor zij in de staten toch een zetel.

De Statenverkiezingen stonden sterk in 
het teken van de landelijke politiek. Vooral 
de vraag of de regeringspartijen VVD en 
CDA en ‘gedoger’ PVV in de Eerste 
Kamer een meerderheid zouden halen 
stond centraal. 
Dat zorgde in vergelijking met de vorige 
Statenverkiezingen van 2007 voor een 
flink hogere opkomst. Ook in Apeldoorn 
gingen veel meer mensen naar de stem-
bus. Het opkomstpercentage steeg in 
onze gemeente met 9 procent tot 57,3 
procent.
In Apeldoorn boekte de SGP gelukkig 
winst. Ten opzichte van de 
Statenverkiezingen van 2007 nam het 
aantal stemmen op onze partij toe met 
301 tot 2589. Dit was ook meer dan de 
2496 stemmen die onze partij haalde bij 
de Tweede Kamerverkiezingen vorig jaar 
juni, terwijl toen de opkomst veel hoger 
lag (74 procent). We zeggen onze kiezers 
hartelijk dank.
Bij de Statenverkiezingen kregen CDA en 
ChristenUnie in Apeldoorn een flinke klap. 
Net als elders in het land haalden zij ook 
in onze gemeente veel minder stemmen. 
Per saldo trokken de drie christelijke par-
tijen dus minder kiezers. Teleurstellend.

In Apeldoorn kreeg de VVD de meeste 
stemmen, gevolgd door de PvdA en het 
CDA. De PVV werd de vierde partij. 
Daarna kwamen D66, SP, GroenLinks, 
CU en SGP.

Gelderland

Het aantal SGP-stemmen in Gelderland 
nam in vergelijking met de 
Statenverkiezingen van 2010 met 5010 
fors toe tot 40.640. Onze partij haalde ook 
meer stemmen dan bij de Tweede 
Kamerverkiezingen van 2010. Maar 

ondanks de stijging verloren we jammer 
genoeg wel een zetel, zodat we nu maar 
twee vertegenwoordigers in de Gelderse 
Staten hebben.
Ook de ChristenUnie ging achteruit. Eerst 
was er sprake van een daling van vier 

naar twee zetels, maar een paar dagen 
later bleek dat de partij dankzij de lijstver-
binding met de SGP nog een restzetel 
kreeg, zodat de achteruitgang beperkt 
bleef tot één zetel. 

holdijK

Op 23 mei hebben de Provinciale 
Statenleden de Eerste Kamer gekozen. 
Jammer genoeg verloor onze partij een 
zetel, zodat onze plaatsgenoot mr. G. 
Holdijk de enige SGP’er is in de Senaat. 
Ook hij heeft net als onze statenleden 

Gods steun nodig bij dit belangrijke en 
verantwoordelijke werk. Laten wij al onze 
vertegenwoordigers en het geheel van de 
overheid opdragen in ons gebed.

Henk van den Berge

Gemengde gevoelens bij Statenverkiezingen

Burgemeester mr. G.J. de Graaf gaat 
weg. Door zijn benoeming als voorzit-
ter van de Eerste Kamer vertrekt hij 
over een aantal maanden als burge-
meester van Apeldoorn. Beide functies 
zijn volgens hem niet te combineren. 

De 61-jarige De Graaf (VVD) ziet het 
voorzitterschap van de Senaat als een 
mooie afsluiting van zijn carrière. Sinds 
1999 is hij burgemeester van Apeldoorn. 
Daarvoor bekleedde hij dit ambt in 
Leersum en Vught.
Op zich is het jammer dat De Graaf stopt, 
maar anderzijds is hem zijn nieuwe func-
tie zeker gegund. Hij heeft zich twaalf 
jaar met een enorme ijver voor onze 
gemeente ingezet. De Graaf is hartelijk 
en betrokken en heeft veel kennis van 
zaken. Hij laat zich niet snel overtuigen. 
Met kritiek heeft hij moeite.
De Graaf heeft leiderschapskwaliteiten. 

Dat bleek heel duidelijk na de aanslag op 
de Koninklijke familie tijdens 
Koninginnedag 2009 in Apeldoorn. Hij 

nam gelijk de touwtjes in handen en 
zorgde ondanks de chaos en vele emo-
ties dat de zaak evenwichtig werd afge-
wikkeld. Hierbij had hij veel oog voor de 
emoties van slachtoffers en nabestaan-
den. 
In het college heeft hij de portefeuille 

openbare orde en veiligheid. Hij koos 
gelukkig steeds voor een duidelijke en 
stevige aanpak.  
De burgemeester is protestant en groeide 
op in het Brabantse Roosendaal. Op prin-
cipieel gebied is soms duidelijk te merken 
dat hij liberaal is, maar hij toont respect 
voor andere meningen. 
Bekend is ook dat De Graaf goede con-
tacten heeft met het Koninklijk Huis. Ook 
in zijn nieuwe functie zal hem dat van 
pas komen. 
Apeldoorn moet nu op zoek naar een 
nieuwe burgemeester. Hiervoor zal na de 
zomer door de gemeenteraad een ver-
trouwenscommissie worden ingesteld. 
Een benoeming wordt niet eerder dan 
begin volgend jaar verwacht. In de tus-
senliggende tijd zal de Gelderse 
Commissaris van de Koningin, Cornielje, 
waarschijnlijk een waarnemend burge-
meester benoemen.

De Graaf stopt als burgemeester 

Holdijk is nu de 
enige SGP-
senator. Hij speelt 
wel een belangrij-
ke rol omdat het 
kabinet naar ver-
wachting zijn 
steun regelmatig 
nodig heeft om 
aan een meerder-
heid te komen.
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Verzekeraar Achmea heeft verschil-
lende vestigingen in Nederland, maar 
straks moeten alle klanten voor het 
hoofdkantoor 'even Apeldoorn bellen'. 

Achmea concentreert haar hoofdkantoor 
op één plaats in Nederland. Het komt in 
Apeldoorn aan de Laan van 

Malkenschoten. Het aantal arbeidsplaat-
sen bij Achmea groeit daarmee van 
1700 naar 4800. Hierdoor neemt het 
autoverkeer fors toe en daarom is er 
een flinke uitbreiding en aanpassing van 
de wegen bij deze locatie nodig. Deze 
moeten nu gerealiseerd worden. 
Ondanks de slechte financiële situatie 
kan de gemeenteraad niet veel anders 
doen dan instemmen.
Al in 2008 is er een samenwerkingsover-

eenkomst getekend tussen Achmea en het 
Apeldoornse college van burgemeester 
en wethouders. Er zijn namelijk ingrijpende 
aanpassingen nodig. De uitbreiding van 
Achmea zorgt voor heel wat extra auto’s op 
de Laan van Malkenschoten. Er is door 
de gemeente een uitgebreide verkeers-
analyse gemaakt over de aanpassingen 

die nodig zijn tot circa 2020. Hieruit volgt 
dat de volgende aanpak nodig is:

1. De capaciteit van de kruispunten/ 
 rotondes van de Laan van Malkenscho- 
 ten met de Arnhemseweg, de Oude 
 Apeldoornseweg en de Kayersdijk moet 
 worden vergroot (door de gemeente).

2. De Laan van Malkenschoten moet wor- 
 den verdubbeld (naar twee keer twee  

 rijbanen), eveneens door de gemeente.

3.Achmea realiseert een derde uitrit voor 
 haar perceel op de Arnhemseweg. 
 Deze is alleen voor uitgaand verkeer  
 richting het centrum van Apeldoorn.

In de samenwerkingsovereenkomst is 
afgesproken dat de veranderingen van de 
kruisingen al in september 2012 klaar zul-
len zijn. De voorbereidingen hebben lan-
ger geduurd dan gewenst. Daarom moet 
er nu snel gehandeld worden. 
Er is gekozen voor een aanpak in twee 
fasen. In fase 1 worden de rotondes ver-
anderd in kruisingen met verkeerslichten. 
Daarna wordt gekeken naar de aanpak/
verdubbeling van de Laan van Malken-
schoten. Weliswaar betaalt Achmea mee, 
maar ook de gemeente moet fors investe-
ren in deze infrastructurele maatregelen.
Tijdens de politieke markt bleek dat 
eigenlijk alle partijen moeite hebben met 
deze forse investering op dit moment. 
Daarbij is met name Leefbaar Apeldoorn 
van mening dat de rotonde 
Arnhemseweg-Laan van Malkenschoten 
moet blijven. Deze rotonde is pas in 2003 
aangelegd en vermoedelijk kan door 
ombouw tot superrotonde de capaciteit 
ook flink worden verhoogd. Volgens de 
wethouder zou ook dan in de toekomst de 
capaciteit onvoldoende zijn, mede vanwe-
ge het extra verkeer van het ziekenhuis 
en de Politie Academie. 
De SGP is van mening dat nu er ”A” is 
gezegd, we ook ”B” moeten zeggen. Wel 
zijn we het met Leefbaar Apeldoorn eens 
dat als een goedkopere aanpassing van 
de rotonde ook voldoet, we geen geld moe-
ten weggooien door er weer een kruispunt 
van te maken.

Nico van den Broek 
en Evert Mulder

Aanpassing van Laan van Malkenschoten

Verzekeraar Achmea (onder andere Centraal Beheer) vestigt zijn hoofdkantoor bij 
het kruispunt Laan van Malkenschoten/ Arnhemseweg. Hierdoor neemt het autover-
keer fors toe en daarom wordt de rotonde vervangen door verkeerslichten.  Foto: GtV
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JONG 
GELEERD

Kinderboerderij De Maten is gered van 
de ondergang. Het college stelde eerst 
voor om de subsidie stop te zetten. Er 
moet bezuinigd worden en niet zo’n klein 
beetje ook. En daarom moesten er keu-
zes gemaakt worden. Jammer voor de 
sinds 1980 bestaande kinderboerderij De 
Maten, maar daar zou geen geld meer 
voor zijn. 
Dat de raad eerder helder uitgesproken 
had dat de kinderboerderij een kerntaak 
van de gemeente is, was even vergeten. 
Ook zou de gemeente niet meer aan de 
wettelijke verplichting voldoen om opvang 
voor knaagdieren te regelen. Die opvang 
wordt op de kinderboerderij met vrijwilli-
gers er gewoon bij gedaan, maar dat was 
over het hoofd gezien. Wat wil je, als  je 
zoveel moet bezuinigen, dan zie je soms 
door de bomen het bos niet meer. 
Natuurlijk werd tijdens de inspraakavond 
op het stadhuis het massaal opgekomen 
publiek van kinderen en andere betrok-
kenen netjes te woord gestaan en 
mochten de ruim 5200 gewone en ruim 
2300 digitale handtekeningen overhan-
digd worden. Maar of het indruk 
maakte? Er moet bezuinigd worden en 
daarvoor moeten keuzes gemaakt wor-
den…
Gelukkig heeft de raad de bezuiniging op 
de kinderboerderij teruggedraaid. Maar 
eigenlijk had de kinderboerderij het zelf 
ook anders aan kunnen pakken. Zij had 
met het plan moeten komen voor een 
‘Omni-kinderboerderij’ met nieuwe 
activiteiten, een nieuwe uitstraling en 
duidelijk moeten aangeven dat wat er 
wordt gedaan goed is voor héél 
Apeldoorn! 
De kinderboerderij had te rade moeten 
gaan bij het Omnisportcentrum. Daar 
leer je het lesje hoe je in Apeldoorn in 
financiële moeilijke tijden toch miljoenen 
euro’s kan blijven ontvangen. Het moet 
iets grootschaligs, ambitieus en voor álle 
Apeldoorners zijn. En wat nog belangrij-
ker is; het moet Apeldoorn op de kaart 
zetten! En daar kan Omni-kinderboerderij 
aan voldoen en krijgen ze terecht subsi-
die! 
En de Apeldoornse bevolking? Dat vindt 
zo’n voorstel prima! Op Omni-kinderboer-
derij zit de bevolking echt te wachten… 
Hebben ze graag de biebbus, het zwem-
bad, stopzetting verenigingssubsidie, 
verhoging OZB en nog veel meer voor 
over… Apeldoorn staat in 
ieder geval op de kaart! 

Gerrit Stufken
voorzitter
SGP-Jongeren 
Apeldoorn e.o.

Op de late avond van dinsdag 12 april 
werden we opgeschrikt door de aan-
grijpende mededeling dat die avond 
onze vriend en broeder Tom van de Pol 
na een langdurige ziekte was over-
leden. Tom laat een grote en voelbaar 
lege plaats achter.

In de eerste plaats geldt dit voor zijn 
vrouw Geertje, de kinderen en kleinkinde-
ren en familie. Zij merkten al tijdens zijn 
ziekte op welke intense manier hij hen 
altijd met raad en daad had bijgestaan. 
Wij willen hen van harte condoleren met 
dit grote verlies en wensen hen toe dat zij 
met hun verdriet mogen schuilen bij de 
Heere God.  
Maar ook de SGP in Apeldoorn treft dit 
verlies. Tom was altijd zeer actief en 
inventief betrokken bij het werk voor de 
politiek. Het had zijn hart. Het is aangrij-
pend dat iemand met wie je zo lang inten-
sief en op een fijne manier hebt samen-
gewerkt niet meer in ons midden is.

erG acTief

Vorig jaar juli openbaarde zich een ernstige 
ziekte bij Tom. Menselijkerwijs gesproken 
mocht er door een nieuw soort medicijnen 
onder de zegen des Heeren sprake zijn 
van een verlenging van zijn leven.  
De band met de SGP kwam bij Tom voort 
uit de diepe overtuiging dat ook in het 
politieke en maatschappelijke leven mag 
en moet worden aangegeven dat de 
Heere regeert. Dat Zijn geboden heilzaam 
zijn voor de samenleving. Hij had het 
Woord lief. Dat bleek bijvoorbeeld uit zijn 
betrokkenheid bij de GBS-afdeling 
Apeldoorn, van wie wij als bestuur door 
zijn bemiddeling een Bijbel kregen ten 
dienste van onze vergaderingen. Zijn 
opgeruimd karakter ging samen met een 
diepe ernst voor dat Woord.
Tom heeft zich op een buitengewone 
wijze ingezet voor de behartiging van de 
belangen van de plaatselijke politiek. 
Daarbij was hij een samenbinder. Hij had 
overal zijn contacten en voor allerlei 

problemen wist hij een oplossing te beden-
ken.
Gedurende de ruim 15 jaren van zijn 
bestuurslidmaatschap was hij vele malen 
afgevaardigde naar de Partijdag en ook 
bezocht hij frequent de ledenvergaderin-
gen van onze zuster-kiesverenigingen 
van Beekbergen en Uddel. Hij had con-
tact met de fractie en was betrokken bij 
de verzending van SGPost. Tijdens de 
verkiezingen was hij erg actief en nam hij 
zitting in de propagandacommissie. 
Niet in de laatste plaats valt te denken 
aan de creatieve manier waarop hij de 
jaarlijkse SGP-reisjes afwisselend naar 
Brus-sel en Straatsburg -in combinatie 
met plaatsen als Genève en Parijs- wist 
op te zetten. Elf keer heeft hij deze door 
velen gewaardeerde uitgaansdagen 
mogen organiseren.  

jonGeren

Het werk voor en van de jongeren had 
zijn speciale belangstelling. Hen droeg hij 
een warm hart toe. Al bij de oprichting 
van de SGP-jongeren in Apeldoorn was 
hij betrokken als contactpersoon vanuit 
de kiesvereniging Apeldoorn. Voor de jon-
geren was hij echter veel meer dan een 
contactpersoon omdat hij hen met raad 
en daad ondersteunde. Bij veel bestuurs-
vergaderingen en activiteiten van de 
SGP-jongeren was Tom aanwezig en 
organiseerde hij mee.
Zo werd Tom’ s leven gekenmerkt door 
veel organisatorische activiteiten. Had hij 
geen fouten en tekortkomingen? Hij zou 
de eerste zijn om dit toe te geven. Bij een 
herverkiezing merkte hij wel eens op dat 
anderen toch meer gaven hadden dan hij. 
Zo dacht hij altijd klein van zichzelf, maar 
groot van God.
Op maandag 18 april is hij onder grote 
belangstelling begraven op de gemeente-
lijke begraafplaats in Beekbergen.
Heilige God deze roepstem aan ons hart.

Bestuur KV Apeldoorn en 
SGP-jongeren Apeldoorn

IN 
MEMORIAM

Tom van de Pol
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