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Nog meer koopzondagen?

Donkere lucht boven Apeldoorn 
door minder grondverkopen

Mark Gerritsen
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De donkere wolken boven Apeldoorn 
maken plaats voor een gitzwarte lucht. 
Een bijstelling van het aantal nieuw te 
bouwen woningen veroorzaakt een 
tekort van 75 tot 135 miljoen euro. 
Apeldoorn duikt steeds dieper in de 
rode cijfers.

De financiële tegenvallers voor Apeldoorn 
stapelen zich op. Het gemeentebestuur 
heeft net een bezuinigingsoperatie van 30 
miljoen per jaar achter de rug. Begin dit 
jaar maakte het college bekend dat er 68 
miljoen euro moet worden afgewaardeerd 
op grond voor bedrijventerreinen. Vorige 
maand werd bekend dat de strop kan 
oplopen richting de 200 miljoen, omdat de 
gemeente fors moet afschrijven op grond 
voor woningbouw.

De oorzaak hiervan is het verdampen van 
inkomsten door een vermindering van het 
aantal nieuw te bouwen woningen, legt 
SGP-raadslid Evert Mulder uit.
Apeldoorn heeft volgens berekeningen 
van een extern bureau tot 2020 behoefte 
aan zo’n 2900 tot 4900 nieuwe woningen. 
Voor de periode tot 2030 ligt de –ruwe– 

schatting van de behoefte tussen de 0 en 
4000 woningen. Het gemeentebestuur 
houdt voorzichtigheidshalve het midden 
van de schattingen aan: 3900 woningen 
tot 2020 en 2000 tot 2030.
Met deze prognoses moet Apeldoorn 
1475 woningen schrappen ten opzichte 
van eerdere ramingen. De nieuwbouwwijk 
Zuidbroek krijgt bijvoorbeeld geen 3250 
woningen, maar 2400. Ook rond het 
Kanaal komen waarschijnlijk minder 

woningen dan gepland.
De bijstelling van de woningbouwplannen 
bezorgt Apeldoorn een tekort van 75 tot 
135 miljoen euro. Daarvan moet 55 tot 80 
miljoen euro als direct verlies worden 
genomen. De overige 20 tot 55 miljoen 
euro gelden als lange termijn-risico.
Apeldoorn komt hierdoor met een groot 
tekort te zitten en moet een forse lening 
afsluiten. De aflossing hiervan zorgt 
ervoor dat de gemeente nu tot en met 
2018 nog eens 17 miljoen euro per jaar 
moet bezuinigen om haar huishoudboekje 
op orde te krijgen. ,,Een fors bedrag”, 
aldus Mulder.
De vraag is of Apeldoorn deze financiële 
klap zelf kan opvangen. De gemeente 
heeft daarbij twee mogelijkheden: of meer 
bezuinigen of meer belasting heffen. ,,Het 
college zou best wel eens kunnen zoeken 
in de richting van een belastingverhoging. 
In dat geval is een verhoging van 40 pro-
cent van de onroerende zaakbelasting 
niet uitgesloten”, waarschuwt Mulder.

Artikel 12-stAtus

Een andere route is het aanvragen van 
een zogenaamde artikel 12-status. Daarbij 
stelt het Rijk de gemeente onder curatele 
en neemt het financiële beheer over. 
Sommige fracties in de gemeenteraad 
pleiten daar voor. Het rijk en de provincie 
Gelderland voeren de komende maanden 
een zogenaamde begrotingsscan uit in 
Apeldoorn, waarbij alle uitgaven tegen het 
licht worden gehouden.
Geeft Apeldoorn meer uit aan bijvoorbeeld 
minimabeleid, openbare ruimte, sport of 
cultuur dan een vergelijkbare gemeente, 
dan krijgt het gemeentebestuur bij een 
artikel 12-status dringende adviezen voor 
bezuinigingen op dat vlak.
Mulder is huiverig voor dit scenario. ,,Apel-
doorn besteedt bovengemiddeld veel aan 
minima. De SGP is daar, vanuit zorg voor 

Apeldoorn duikt dieper in rode cijfers

In de nieuwe woonwijk Zuidbroek in Apeldoorn komen geen 3250, maar slechts 
2400 woningen. Apeldoorn moet de prognoses voor nieuwbouwwoningen fors naar 
beneden bijstellen. Foto: GtV

Vooral de minima hebben veel last van 
de opeenstapeling van bezuinigings-
maatregelen van de regering en de 
gemeente. Begin december vroeg de 
SGP daar in de raad extra aandacht 
voor bij de bespreking van het minima-
beleid.

In Apeldoorn zijn relatief veel mensen die 
behoren tot de minima. Het gaat om bijna 
10.000 huishoudens (circa 20.000 perso-
nen, waarvan ongeveer 3200 kinderen). 
Deze huishoudens hebben een inkomen 
tot 125 procent van de bijstandsnorm 

(1320 euro per maand voor gehuwden). 
Voor het minimabeleid is 5 miljoen euro 
beschikbaar, waarvan de helft van het rijk 
komt. Het geld is voor bijvoorbeeld de 
strippenkaart (waarmee korting wordt ver-
kregen op onder andere het lidmaatschap 
van de bibliotheek en verenigingen of een 
krantenabonnement) en een collectieve 
korting op de zorgverzekering.
Het kabinet wil het beleid aanscherpen, 
zodat gemeenten alleen nog een minima-
beleid mogen voeren voor mensen tot 110 
procent van de bijstandsnorm. De Tweede 
Kamer is hiermee al akkoord en nog deze 

maand zou de Eerste Kamer het voorstel 
behandelen. 
Het gevolg van de maatregel in Apeldoorn 
zou zijn dat circa duizend huishoudens 
geen recht meer hebben op het minima-
beleid. De doelgroep wordt echter ook 
getroffen door een stapeling van maatre-
gelen, waardoor het inkomen van de mini-
ma tientallen procenten kan dalen. 
Eind vorig jaar bezuinigde de raad ook al 
op het minimabeleid. De SGP was daar 
tegen. Zeker in deze moeilijke tijd moet je 
de steun aan zwakkeren overeind zien te 
houden. Deze maand boog de raad zich 

SGP maakt zich hard voor Apeldoornse minima
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Oog hebben voor de naaste valt niet 
mee in deze tijd van grote bezuinigingen. 
De gemeenteraad moet forse ingrepen 
doen en die raken vele mensen. 
Bij het doen van keuzes is het echter wel 
belangrijk dat we zeker in deze crisistijd 
de belangen van vooral de zorgbehoe-
vende naaste niet vergeten. Het is daar-
om een goed idee van het wetenschap-
pelijk bureau van de SGP om in 2012 
partijbreed nadrukkelijk aandacht te vra-
gen voor deze thematiek.
De SGP heeft voor het eerst een jaarthe-
ma gekozen en dat luidt: ”Oog voor 
elkaar. Christelijke saamhorigheid in cri-
sistijd”. Een belangrijk onderwerp, dat 
nauw samenhangt met de kern van het 
christen-zijn. De Heere Jezus gaf 
immers aan dat we God lief moeten heb-
ben boven alles en onze naaste als ons-
zelf. Dit is een duidelijke boodschap, 
waar we inhoud aan kunnen en moeten 
geven als persoon, fractie, gemeentelijke 
overheid of in welk verband dan ook.
De praktijk is echter vaak anders. De 
verlating van de Heere heeft grote gevol-
gen gehad. Dat is duidelijk te zien aan 
de vele zonden en de gebrokenheid van 
de samenleving. Toch hebben we een 
opdracht. De Heere Jezus geeft een dui-
delijk voorbeeld in de gelijkenis over de 
barmhartige Samaritaan. Deze man 
toonde werkelijk medeleven met de 
naaste in nood. Laten we ons keren 
tegen de ieder-voor-zich-mentaliteit.
We zien dat er meer gezinnen onder de 
armoedegrens komen door de opeensta-
peling van allerlei bezuinigingen. En door 
de maatschappelijke druk op econo-
misch presteren te richten -bijvoorbeeld 
iedereen een betaalde baan- raken man-
telzorg en vrijwilligerswerk in de knel.
Laten we als SGP’ers ook in Apeldoorn 
het thema om oog te hebben voor de 
naaste oppakken. Daarmee hoeven we 
niet te wachten tot 2012. Dat kan nu al, 
in Woord en daad. Laten we met het 
Woord beginnen. Daarin staat een wen-
kend perspectief: in deze weken staan 
we stil bij de komst van de Heere Jezus 
op aarde. Hij had pas echt oog voor 
anderen. Daarbij ging het Hem in de eer-
ste plaats niet om hun aardse behoeften, 
maar vooral om hun eeuwig zieleheil. 
Laat dat ons tot voorbeeld zijn.
Namens de fractie wensen 
wij u gezegende 
Kerstdagen en een 
voorspoedig nieuwjaar.

Met vriendelijke groeten, 

Henk van den Berge
SGP-fractievoorzitter

de naaste, groot voorstander van. Wij wil-
len daar dan ook niet graag op bezuinigen. 
Sociaal beleid gaat ons aan het hart.”
De SGP voelt daarom vooralsnog niet 
voor het aanvragen van de artikel 12-sta-
tus. ,,Wij willen niet de verantwoordelijk-
heid afschuiven. De gemeente moet zelf 
orde op zaken stellen door daadkrachtig 
keuzes te maken. Bovendien moet het 
gemeentebestuur de problemen niet op 
burgers afwentelen door te kiezen voor 
een belastingverhoging. Er zijn nog 
mogelijkheden om te snijden in de uitga-
ven.”
Mulder wijst op sport en cultuur. 
,,Apeldoorn heeft dit jaar 30 miljoen euro 

bezuinigd, maar nauwelijks op sport en 
cultuur. Sterker nog, de gemeenteraad 
steekt elk jaar maar liefst 900.000 euro 
extra in Orpheus.
Apeldoorn besteedt elk jaar zo’n 27 mil-
joen euro aan sport en cultuur. In de 
optiek van SGP kan daar minstens 20 tot 
30 procent vanaf. ,,Waarom moet de 
gemeente opdraaien voor bijvoorbeeld 
het onderhoud van sportvelden? Dat is 
een verantwoordelijkheid van de clubs 
zelf.” 
Met zo’n forse bezuiniging vallen mogelijk 
een aantal verenigingen om. Mulder rea-
geert nuchter. ,,Vervelend, maar dat is 
dan niet anders.”

Ozb-verhOging

De SGP blijft tegen een verhoging van de 

onroerende zaakbelasting (ozb). In de 
gemeenteraad bleek bij de recente bezui-
nigingen dat een meerderheid dat echter 
wel wil. ,,We zijn, gezien de omvang van 
de financiële problemen die er aan 
komen, dan ook realistisch. Daarom zul-
len we waarschijnlijk instemmen met een 
beperkte ozb-verhoging, maar pas nadat 
we hebben gesneden in de niet-kerntaken 
van de gemeente.”
Het college wil eigenlijk geen al te drasti-
sche bezuinigingen, omdat daarmee aller-
lei voorzieningen voorgoed de das wordt 
omgedaan. Een voorbeeld is het orkest 
De Ereprijs. Door het dichtdraaien van de 
geldkraan door de gemeente zou het 
orkest ophouden te bestaan. Mulder ligt 
daar niet wakker van. ,,Dat moeten we 
dan maar accepteren. Als zo’n orkest op 
dit moment geen kerntaak is, dan is het 
dat over vier jaar ook niet.”

sOberder

De vraag is of de gemeenteraad de afge-
lopen jaren voldoende aandacht heeft 
gehad voor het dreigende, zware weer. 
Mulder: ,,Hoewel ook wij de huidige 
omvang van de crisis in de woningbouw-
sector niet hadden voorzien, kunnen we 
wel naar eer en geweten zeggen dat we 
als SGP regelmatig stevig aan de bel 
hebben getrokken over de dreigende pro-
blemen. Hierbij kregen we weinig steun. 
De collegepartijen volgden het college. 
De SGP heeft meer dan eens haar zorg 
geuit over het financieel beleid, de mage-
re financiële reserves en de enorme uit-
gaven voor megaprojecten. ,,We hadden 
soberder moeten zijn en ook voor grotere 
reserves moeten zorgen. Nu moeten we 
helaas constateren dat we gelijk hebben 
gekregen. Jammer, want we hadden op 
dit punt liever geen gelijk gehad.”

Gerard ten Voorde

Apeldoorn duikt dieper in rode cijfers

opnieuw over de problematiek. Door de 
aanpassing van het rijksbeleid zou de rijks-
uitkering worden verlaagd. 
Maar tegenover deze korting staat dat de 
gemeente in 2012 een bedrag van 630.000 
euro extra ontvangt voor bijzondere bij-
stand aan kwetsbare groepen, zoals chro-
nisch zieken, gehandicapten en ouderen. 
Het college staat op het standpunt dat dit 
bedrag aan de algemene gemeentereser-
ves moet worden toegevoegd, omdat is 
afgesproken een stringent begrotingsbeleid 
te voeren. 
Samen met verschillende andere partijen 

vindt de SGP dit geen goed voorstel. ,,Wij 
vinden dat het geld dat beschikbaar wordt 
gesteld voor de minima ook voor dat doel 
gebruikt moet worden”, aldus fractievoorzit-
ter Henk van den Berge. ,,Als we het aan 
de algemene reserves toevoegen dan is de 
kans heel groot dat het voor iets anders 
wordt uitgegeven, terwijl het juist hard 
nodig is voor de minima.”
De SGP zal samen met andere partijen 
een amendement indienen om de 630.000 
euro te reserveren voor de minima. Daar 
lijkt een meerderheid voor te zijn. Laten we 
het hopen.

SGP maakt zich hard voor Apeldoornse minima

De SGP heeft regelmatig 
stevig aan de bel getrokken 

over de dreigende 
financiële problemen.
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Verhoren grondbedrijf doen stof opwa aien

Apeldoorn kampt met grote financiële problemen bij het grondbedrijf. Een raadscommissie onderzoekt sinds maart de problemen, eerst 
via dossieronderzoek en interviews achter gesloten deuren. In november hoorde de commissie zo'n twintig betrokkenen onder ede.

•	Vijf	raadsleden	onderzoeken		
 problemen grondbedrijf

•	 Tekort	van	100	tot	200	
 miljoen euro bij grondbedrijf

•	Onderzoek	in	dossiers,	
	 nota's,	notities,	e-mails	en	
 brieven

•	Vele	tientallen	interviews	
 achter gesloten deuren

•	 Twintig	openbare	verhoren	
 onder ede in de raadzaal

•	 3	à	4	verhoren	per	dag	van	
	 wethouders,	ambtenaren	en	
 andere betrokkenen

•	Raadscommissie	wil	
 eindrapport medio januari 
 presenteren

Enkele leden van 
de raadscommis-
sie grondbedrijf. 
V.l.n.r. Gerhard 
Bos (CDA), Henk
Schutte (Leefbaar 
Apeldoorn), Johan 
Kruithof (PvdA). 
Rechts commis-
sievoorzitter Henk
van den Berge 
(SGP).

Bezoekers op de 
publieke tribune 
volgen geïnteres-
seerd de verhoren.

Het onderzoek



De verhoren van de raadscommissie 
grondbedrijf doen nu al het nodige stof 
opwaaien. Nog vóórdat het onderzoek 
is afgerond. De commissie zaagde wet-
houders,	ambtenaren	en	politici	door.	
Grondig.

Middenin de half open cirkel van de raad-
zaal zit de ondervraagde. Voor het oog 
van vijf commissieleden. Camera’s zoe-
men. Een handvol geïnteresseerden volgt 
in de zaal de verhoren op de voet. 
Honderden mensen doen dat via de inter-
netuitzending op apeldoorn.nl. 
De raadscommissie, vergelijkbaar met 
een parlementaire enquêtecommissie, 
verhoort betrokkenen onder ede. In twee 
weken tijd klinkt het twintig keer plechtig: 
,,Zo waarlijk helpe mij God almachtig”, of 
,,Dat verklaar en beloof ik”. Soms drie, 
vier keer per dag.
De commissie, onder leiding van SGP-
fractievoorzitter Henk van den Berge, 
doet onderzoek naar de verliezen bij het 
grondbedrijf, volgens schattingen ruim 
100 miljoen euro en in het slechtste sce-
nario circa 200 miljoen euro.
Apeldoorn raakt veel aangekochte grond 
in Zuidbroek en op het regionaal bedrij-
venterrein onder de A1 aan de straatste-
nen niet kwijt. Vraag één: had het 
gemeentebestuur deze megategenvaller 
niet kunnen voorzien? Vraag twee: heeft 
het college adequaat actie ondernomen?

veel werk verzet

De raadscommissie heeft vanaf maart 
veel werk verzet. De commissieleden 
hebben meters aan nota’s en notities, 
brieven en e-mails, doorgeworsteld. 
Vervolgens zijn tal van mensen achter 
gesloten deuren geïnterviewd.
Het meest spraakmakend zijn de openba-
re verhoren. Het beeld dat oprijst is niet 
rooskleurig. Ambtenaren kritiseren wet-
houders, wethouders kritiseren ambtena-

ren. Wethouder één lijkt zijn straatje 
schoon te willen vegen, wethouder twee 
dumpt belastende feiten op zijn bordje.
Wethouder Metz (VVD), ruim 6,5 jaar ver-
antwoordelijk voor het grondbedrijf, is een 
hoofdrolspeler. ,,Ik heb regelmatig in het 
college aan de bel getrokken over de pro-
blemen bij het grondbedrijf.” Wethouder 

Spoelstra (PvdA) maakt gehakt van zijn 
verklaring. ,,Dat was blijkbaar in een 
ander college dan waar ik in zat.” PvdA-
raadslid Kunneman verklaart met Metz te 
hebben afgesproken dat deze tussentijds 
zou aftreden. Metz ontkent. ,,Die afspraak 
is niet gemaakt.”
Metz mag –niet zonder reden– twee keer 
voor de commissie verschijnen. Voorzitter 
Van den Berge legt hem het vuur na aan 
de schenen: Waarom hebt u…? Wat is de 
reden dat…? Wat bedoelt u met…? Kunt 
u uitleggen waarom…?

Uit de reeks verhoren ontstaat een beeld 
dat een wethouder –of mogelijk het hele 
college– in 2010 heeft geprobeerd gevoe-
lige informatie over dreigende verliezen 
op het bedrijventerrein bij de A1 te heb-
ben willen verbloemen. Begin dit jaar 
kreeg wethouder Metz over deze kwestie 
al een motie van treurnis aan zijn broek. 

Het niet volledig informeren van de raad 
geldt als een ernstig feit. De verhoudin-
gen op het stadhuis, zo blijkt verder, zijn 
soms verre van optimaal. Wethouders 
intimideren ambtenaren, ambtenaren wei-
geren medewerking, aldus de verwijten. 
En het college had te weinig oog voor 
waarschuwingen uit de ambtelijke top. 
Het woord is aan de commissie. Begin 
januari moet het eindrapport verschijnen. 
Niet iedereen heeft reden daar naar uit te 
kijken.

Gerard ten Voorde
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Verhoren grondbedrijf doen stof opwa aien

De verhoren zijn te volgen via internet. Op 
de schermen wethouder Metz.

Het verhoren van wethouders en ambte-
naren vereist stilte.

De commissie grondbedrijf neemt even 
een pauze tijdens de reeks verhoren.

Commissievoorzitter Henk van den Berge (r.) legt wethouder Metz (VVD) het vuur 
na aan de schenen. Links vicevoorzitter Johan Kruithof. Foto´s: GtV
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Het onderwerp ”koopzondagen” leidt 
in de Apeldoornse politiek steevast tot 
een	stevige	discussie.	Ook	de	vorige	
maand was dat het geval toen de raad 
zich boog over de nieuwe winkeltijden-
verordening. De SGP vreest een ver-
rommeling van de koopzondagen.

Op 1 januari 2011 is de nieuwe 
Winkeltijdenwet in werking getreden. Als 
gevolg hiervan moest de gemeentelijke 
verordening worden aangepast. 
Gemeenten moeten bij hun beslissing 
over de koopzondagen namelijk rekening 
houden met de belangen van werkgele-
genheid en economische bedrijvigheid, 
zondagsrust en leefbaarheid, veiligheid 
en openbare orde. Na raadpleging van de 
detailhandel en de toeristische sector stel-
de het college voor het beleid bijna onge-
wijzigd voort te zetten. 
Nu mogen de winkels veertien keer per 
jaar op zondag open. Het gaat dan om de 
eerste zondag van de maand, terwijl er in 
december twee extra koopzondagen zijn. 
In de dorpen mogen vanwege het toeris-
me de winkels van april tot en met okto-
ber zondags open. 
Het college stelde in lijn met het coalitie-
akkoord voor om het aantal koopzondagen 
niet uit te breiden. Toch zat er een veran-
dering in het voorstel. Nu geldt dat het 
college per gebied toestemming kan 
geven om op zondag open te zijn. Het 
college wil dat per branche gaan doen.
Tijdens de behandeling werd duidelijk dat 
het college wel zo’n tien keer per jaar 
afwijkt van de veertien bekende koopzon-
dagen. Dus feitelijk zijn er al circa 24. De 
SGP-fractie sprak hierover haar verbazing 
en verontrusting uit. Iedere keer blijkt dat 

de afstand groter wordt tot het ideaal, na-
melijk geen koopzondagen. Principieel ge-
zien is winkelen op de eerste dag van de 
week immers in strijd met Gods Woord.
De SGP gaf aan dat het aantal koopzon-
dagen steeds via een trucje is uitgebreid. 
Dat betrof de twee toeristische koopzon-
dagen en de zondagsopenstelling van 
supermarkten. 
De discussie in de raad spitste zich toe 
op de mogelijke openstelling per branche. 
Dit zou in de praktijk kunnen betekenen 

dat op een winkelcentrum de supermarkt 
niet open is, maar de schoenenwinkel 
wel. Volgens de SGP leidt dit tot een ver-
rommeling, omdat onduidelijker wordt 
welke winkel wel en welke niet op zondag 
open is. Hierdoor bestaat er een gerede 
kans dat de koopzondagen zich als een 
olievlek verder uitbreiden. Je lokt immers 
reacties uit van winkels en branches die 
op een bepaalde zondag ‘buiten de boot’ 
vallen. Hierdoor zal de roep om alles 
maar vrij te geven toenemen. Wethouder 

Stukker (CDA) gaf echter aan dat hij ver-
wacht dat de winkels net zoals nu op zo’n 
24 zondagen open zullen zijn. Ook op het 
punt van de verrommeling verwacht hij 
geen problemen.
Veel partijen vreesden dat echter wel. 
Ook CDA en ChristenUnie vonden dat. 
Het college zegde toe dat het in een 
beleidsregel zal vastleggen dat het aantal 
koopzondagen niet uitgebreid zal worden 
ten opzichte van het huidige aantal van 
circa 24. 

Bij de stemming bleek dat de coalitiepar-
tijen CDA, VVD, PvdA, D66 en CU zich in 
het collegevoorstel konden vinden. 
Andere partijen zoals Leefbaar Apeldoorn, 
GroenLinks, Gemeentebelangen en de 
Partij voor de Dieren verwachten een ver-
rommeling en stemden tegen. De SGP 
stemde naast die reden ook principieel 
tegen het voorstel. Weer dreigt een ver-
ruiming van het aantal koopzondagen. 

Henk van den Berge

SGP vreest verrommeling koopzondagen 

Bezwaar van elf kerken 
Elf kerken dienden een bezwaar in 
tegen het collegevoorstel over de 
openstelling van winkels op zondag. 
Een belangrijk en duidelijk signaal.

De volgende kerken stuurden een brief 
naar het college: de Gereformeerde 
Gemeente Apeldoorn, Gereformeerde 
Gemeente Beekbergen, Gereformeerde 
Gemeente Uddel, Gereformeerde 
Gemeente in Nederland De Beek-Uddel, 
Gereformeerde Kerk Apeldoorn-Centrum, 
Gereformeerde Kerk Apeldoorn-Zuid, 
Hersteld Hervormde Gemeente 
Apeldoorn, Hervormde wijkgemeente van 
bijzondere aard Eben-Haëzerkerk (PKN) 
Apeldoorn, Hervormde gemeente (PKN) 
Beekbergen, Hervormde gemeente 

(PKN) Uddel en de Oud Gereformeerde 
Gemeente Beekbergen/Lieren.
In de brieven wordt uiteengezet waarom 
de openstelling van winkels op zondag 
niet wenselijk is vanuit godsdienstig, soci-
aal en economisch oogpunt. Het zwaarst 
wegen de principiële argumenten. Zo 
wordt verwezen naar het vierde gebod 
van de Tien Geboden. De kerken schrij-
ven: ,,U zult begrijpen dat wij als kerk het 
daarom een groot goed vinden als de 
zondag als rustdag wordt gehandhaafd. 
Dat wij, ook als overheid, het gebod van 
God serieus nemen om juist op zondag 
niet te werken en Hem op die dag in het 
bijzonder dienen. Hij vraagt dit als 
Schepper van hemel en aarde van ons 
allen. Daarom hebben wij grote en 

onoverkomelijke problemen met de 
mogelijkheid van koopzondagen.” 
De kerken zijn voorstander van het 
afschaffen van de koopzondagen. Maar 
gelet op de huidige politieke situatie drin-
gen zij er in ieder geval op aan om geen 
verdere verruiming van de winkelopen-
stelling op zondag toe te staan. Het is 
belangrijk dat de kerken hebben gerea-
geerd. Veelal is er alleen een reactie van 
de detailhandel. Die was er nu ook. 
Sommige winkels willen alle zondagen 
open. Ook De Stentor laat keer op keer 
blijken hier een groot voorstander van te 
zijn. Daarom is het belangrijk dat van 
christelijke zijde duidelijk wordt aangege-
ven wat de Bijbelse visie is en dat ook de 
overheid daarnaar dient te handelen.

De druk om het 
aantal koopzonda-
gen te vergroten 
neemt toe.

Foto: GtV



Als een molensteen hangt schouwburg 
Orpheus	om	de	hals	van	Apeldoorn.	
Weer is er een groot tekort. Er moet 
maar	liefst	900.000	euro	extra	per	jaar	
naar	de	schouwburg,	terwijl	de	
gemeente juist ingrijpend moet bezui-
nigen.

In 2008 werd de subsidie van de schouw-
burg met 1,1 miljoen euro verhoogd naar 
3,8 miljoen euro per jaar. Eind vorig jaar 
tekenden zich echter weer nieuwe proble-
men af als gevolg van vooral lagere 
bezoekersaantallen. ,,Er zijn grote zorgen 
over de continuïteit van Orpheus”, aldus 
PvdA-wethouder Spoelstra van Financiën. 
Om de balans op orde te krijgen, is er in 
2011, 2012 en 2013 elk jaar 900.000 euro 
extra nodig.
De SGP-fractie stelde dat Orpheus sinds 
de ingrijpende verbouwing van tien jaar 
geleden iedere keer kampt met financiële 
tegenvallers. ,,Is die voorgestelde 
900.000 euro nu wel reëel, of gaat het 
daar ook weer overheen”, zo vroeg frac-
tievoorzitter Henk van den Berge. De wet-
houder gaf daar als antwoord op dat de 
directie van Orpheus zelf een bedrag van 
een miljoen euro als plafond stelt. 
Volgens de SGP is het wrang dat 

Orpheus 900.000 euro extra krijgt, terwijl 
door de bezuinigingen tal van andere 
organisaties en verenigingen flink worden 
gekort. ,,Blijkbaar heeft de schouwburg 
een status aparte.”
Orpheus bestaat uit twee onderdelen: cul-
tureel (theater en concert) en commerci-
eel (congressen en vergaderen). Bij het 
tweede onderdeel is onderzoek verricht of 

daar meer geld kan worden verdiend. Er 
blijken echter weinig mogelijkheden te 
zijn. De markt van congressen, vergade-
ren en evenementen heeft het moeilijk. 
Bovendien hebben concurrenten als De 
Cantharel meer slagkracht, doordat er 
een veel grotere organisatie achter zit.
Op korte termijn zal het financiële gat blij-

ven bestaan. Voor de lange termijn wordt 
voorgesteld om bijvoorbeeld een privati-
sering van Orpheus te onderzoeken. Dit 
punt leidde bij de SGP tot vragen. In het 
kader van de kerntakendiscussie vorig 
jaar had onze fractie ook al gevraagd om 
een onderzoek naar de verzelfstandiging 
van Orpheus. Dat is door het college toen 
niet opgepakt. 
De meeste fracties willen ook nog geen 
onderzoek naar verzelfstandiging. ,,Er zit 
waarschijnlijk niemand te wachten om 
Orpheus op te kopen”, aldus een CDA-
woordvoerder. Van den Berge in reactie 
daarop: ,,Waarom zou u dat niet willen 
laten onderzoeken? Bovendien is het een 
veeg teken dat u inschat dat er geen 
koper is. Gevolg is dat je als gemeente 
veel geld moet blijven bijpassen.”
Net als de SGP gaven ook Gemeente-
belangen, Partij voor de Dieren, DPS en 
PSA (deze twee fracties zijn een afsplit-
sing van de SP) aan het beu te zijn dat 
Orpheus weer aanklopt voor een financië-
le injectie. Daarom stemden zij vorige 
maand tegen de extra subsidie. Een grote 
meerderheid van de raad was echter 
voor. Wordt vervolgd, zo vrezen we.

Frank van Putten

SGP tegen nieuwe financiële injectie Orpheus
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Orpheus heeft elk jaar 900.000 euro extra 
nodig.               foto: GtV
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Mark	Gerritsen	(30),	chef	vliegin-
structeur KLM Flight Academy 
op	luchthaven	Eelde,	getrouwd	
en	vader	van	een	zoontje	van	2	
jaar. Zit Mark niet achter de 
stuurknuppel,	dan	is	hij	onder	
andere actief als bestuurslid van 
de plaatselijke en de gemeentelij-
ke kiesvereniging in Apeldoorn.

Wat doe je overdag? 
,,Als chef vlieginstructeur ben ik verant-
woordelijk voor de praktische vliegoplei-
ding van de KLM Flight Academy. Ik geef 
leiding aan tien collega-instructeurs. Ik 
geef ook nog daadwerkelijk vliegles. Blijft 
leuk, luchtvaart is een prachtig feno-
meen.”

Wat doe je dagelijks in de auto tussen 
Apeldoorn en Eelde?
,,Over het algemeen staat het Radio 
1-journaal op. Dat scheelt ’s avonds op 
z’n minst een deel van de voorpagina…”

En op de terugweg?
,,Regelmatig bel ik met m’n collega in de 
Verenigde Staten, waar een deel van onze 
training plaatsvindt. Vanwege het tijdsver-
schil komt dat prachtig uit. Ook andere tele-
foontjes, handsfree natuurlijk, spaar ik op.”

Mooiste plek in Apeldoorn?
,,Berg en bos. Vooral het stuk 
Veluwe in de buurt van Apeldoorn.”

Wat ergert je het meest in 
Apeldoorn?
,,De slechte kwaliteit van een aan-
tal wegen. Plus het feit dat de 
gemeente van plan was windmo-
lens te plaatsen onder de aanvlieg-
route van Teuge. Dat levert zeer 
gevaarlijke situaties op.”

Apeldoorn moet mogelijk meer dan 
100 miljoen bezuinigen. Waar kan 
het mes in?
,,Ik denk vooral aan zaken als Omni-
sport. Het geld daarvoor had veel 
beter kunnen worden besteed aan 
infrastructuur of het ondergronds 
brengen van hoogspanningsmasten. 
Gewoon geen geld uitgeven, lijkt 
me overigens ook geen slecht idee 
met het oog op de bezuinigingen.” 

Hobby’s?
,,Lekker fietsen, bij voorkeur op de 
racefiets. ’s Zomers natuurlijk ook 
gewoon met m’n vrouw en zoontje. 
Omdat ik lange dagen van huis 
ben, blijft er voor andere hobby’s 
niet veel tijd over.”

Top 3 van favoriete websites?
,,Luchtvaartmeteo.nl om me goed op 
weersomstandigheden voor te bereiden, 
luchtvaartnieuws.nl om luchtvaartontwik-
kelingen te volgen en Google omdat die 
veel bruikbare zoekresultaten oplevert.”

Wat pik je uit de stapel reclamefolders?
,,Vrijwel niets. M’n vrouw is wat beter in 
het opsporen van aanbiedingen.” 

Wat is je beste oneliner?
,,Ik ben helaas niet zo creatief op dat 
gebied. Ik zou er niet direct eentje weten.”

Wat is het beste advies dat je ooit gekre-
gen hebt?
,,Zoek de Heere en leef.”

Wat heeft de gereformeerde gezindte 
nodig?
,,Een kritische en opbouwende houding, 

zowel binnen als buiten de gezind-
te. Voor je principes uitkomen is 
niet altijd eenvoudig. Ik denk dat 
het daarom belangrijk is om jonge-
ren weerbaar te maken en te laten 
merken wat écht belangrijk is en 
wat slechts bijzaken zijn.” 

Waarom SGP?
,,De SGP wil Bijbelse politiek bedrij-

ven en heeft een partijprogramma waar ik 
me in grote lijnen goed in kan vinden.”

Wat kan de SGP goed gebruiken?
,,Jongeren die bereid zijn om in besturen 
zitting te nemen. De toekomst van de par-
tij wordt menselijk gezien voor een groot 
deel door hen bepaald. Betrokkenheid is 
daarom erg belangrijk.”
 
Wat zou je stemmen als er geen SGP zou 
zijn?
,,Ethische zaken wegen het zwaarst, waar-
door ik uitkom bij de CU. Hoewel ik bang 
ben dat ik me daar voor wat betreft lucht-
vaart in de vingers zou snijden. Hoewel… 
ik geloof dat ik de SGP ook eens iets heb 
horen roepen over een luchtvaarttaks. 
Daar kan ik natuurlijk niet achter staan.”

Ooit overwogen Wilders te stemmen?
,,Nooit. Hoewel hij ongetwijfeld een 
aantal zaken terecht benoemt, staat 
hij ver bij christelijke politiek van-
daan. Verder spreekt zijn stijl van po-
litiek bedrijven mij beslist niet aan.”

Voor welke politicus heb je veel 
bewondering?
,,Mark Rutte. Hoewel ik natuurlijk 
nooit op hem zal stemmen, vind ik 
hem wel sterk als premier.”

Rijden of vliegen? ,,Vliegen.”
Boerenkool of bami? ,,Boerenkool.”
Boeing of Airbus? ,,Boeing.”
Teuge of Eelde? ,,Eelde.”

Welke Bijbelgedeelte spreekt je aan?
,,In het algemeen zou ik de brieven 
van Paulus willen noemen. Als je 
daar in leest, word je aangespoord 
tot verder onderzoek.”

Waar zou je een meditatie in De 
Banier mee vullen?
,,Met Romeinen 13, waar Paulus 
schrijft over de verhouding burgers-
overheid. Daar zou heel wat over te 
schrijven zijn, zeker met het oog op 
de unieke positie waarin de SGP 
zich nu in de landelijke politiek 
bevindt.”

Gerard ten Voorde

AAN DE TAND
GEVOELD

Mark 
Gerritsen

SGP’er 
achter de 

stuurknuppel



De	meerjarenbegroting	2012	-	2015,	
door de raad besproken en vastgesteld 
op	3	en	10	november,	stond	in	het	
teken van bezuinigingen en nieuwe 
financiële tegenslagen. 

Omdat Henk van den Berge erg druk is 
met het raadsonderzoek grondbedrijf, 

vroeg hij mij om dit jaar de algemene 
beschouwing op de meerjarenbegroting 
en de SGP-inbreng in het debat van hem 
over te nemen. Hoewel ik daar wel tegen-
op zag, heb ik daarmee ingestemd. 

dAnkdAg

De algemene beschouwing begon met 
een verwijzing naar de Dankdag, die we 
de dag daarvoor hadden gevierd. Tijdens 
de voorbereiding van de algemene 
beschouwing, ’s morgens, had ik mezelf 
afgevraagd of we God wel kunnen dan-
ken in een tijd van crisis en financiële pro-
blemen. Met veel vragen in mijn hoofd 
ging ik ’s middags naar de kerk. 
Het werd echter een rustpunt in die druk-
ke week. De preek ging over de uitspraak 
van de Heere Jezus: ,,Kom naar Mij toe, 
allen die vermoeid en belast bent, en Ik 
zal u rust geven.” Als je dat mag doen en 
mag ervaren dat Hij alles bestuurt en 
Hem niets uit de hand loopt, geeft dat 
inderdaad rust. Dan zijn de zorgen en 
problemen niet weg, maar dan kun je ze 
wel relativeren. 
Vanuit dat perspectief ben ik vervolgens 
ingegaan op de hoofdonderwerpen van 
de meerjarenbegroting, namelijk de 
organisatieverandering in het gemeente-
huis van Apeldoorn en de uitwerking 

van de voorgestelde bezuinigingen.

Op hOOfdlijnen AkkOOrd

Als SGP-fractie staan we achter het colle-
ge, waar het gaat om de forse organisa-
tiewijziging, die moet uitmonden in een 
afgeslankt gemeentelijk apparaat (200 
ambtenaren minder dan nu). Wel hebben 

we er op gewezen dat ook deze “andere 
overheid” richting en leiding moet geven 
op basis van Bijbelse normen en waar-
den. 
Net voor de zomer, bij het vaststellen van 
de voorjaarsnota, had de raad het college 
bij het bepalen van de zoekrichtingen 
voor de bezuinigingen nog indringend bij-
gestuurd op een aantal punten. De uit-
werking in de meerjarenbegroting was in 
grote lijnen in overeenstemming met de 
aangegeven wensen van de raad. 
Op hoofdlijnen kan ook de SGP-fractie 
zich daar in vinden. Hoewel onze fractie 
er wel steeds op heeft aangedrongen om 
dieper te snijden in de gemeentelijke sub-
sidies, met name op het gebied van sport 
en cultuur. Wij hadden liever verdergaan-
de keuzes gemaakt op basis van de uit-
komsten van de kerntakendiscussie in 
plaats van een verhoging van de onroe-
rende zaakbelasting (ozb). Wij hadden bij-
voorbeeld willen bezuinigen op Orpheus 
in plaats van daar nog weer extra geld 
naar toe te brengen.

Ozb-verhOging

Op basis van een kerntakendiscussie had 
de raad eerder aangegeven waarop wel 
en niet bezuinigd mocht worden. Op het 
vlak van de gemeentelijke subsidies zag 

het college onvoldoende kans om te 
bezuinigen tot het afgesproken bedrag 
van 13 miljoen. Zij stelde daarom voor de 
laatste 3 miljoen euro in te vullen door de 
ozb met 10 procent te verhogen.
Als SGP-fractie hadden wij een amende-
ment voorbereid om de ozb-verhoging te 
beperken tot 5 procent. Wij wilden dat 
compenseren door meer te bezuinigen op 
gemeentelijke subsidies. Al tijdens de eer-
ste debatronde werd duidelijk dat we daar 
geen meerderheid voor zouden krijgen. 
We hebben ons daarom, evenals het 
CDA, aangesloten bij een initiatief van de 
VVD om de ozb-verhoging alleen in 2012 
te verlagen tot 5 procent en om dat finan-
cieel te dekken uit één van de nog 
bestaande reserves. 
VVD en CDA werden echter tijdens een 
schorsing flink onder druk gezet door hun 
coalitiepartners (PvdA, D66 en CU). Het 
zou niet passen in de binnen de coalitie 
gemaakte afspraken. Het resultaat was 
dat VVD en CDA het amendement introk-
ken. Zodoende is de ozb-verhoging in 
stand gebleven. Wel zijn de woonlasten 
gecompenseerd door een lagere afval-
stoffenheffing. Omdat de inwoners van 
Apeldoorn hun afval goed scheiden, kan 
de vaste component in de afvalstoffenhef-
fing met 6,75 procent worden verlaagd.

rAAdsdebAt 
Voorafgaand aan de besluitvorming over 
de begroting meldde het college dat er 
nog weer een verlies van tientallen miljoe-
nen aan zit te komen bij het grondbedrijf. 
Dit legde een schaduw over het debat, 
dat desondanks lang duurde, met nu en 
dan felle discussies (vooral tussen de 
coalitiepartijen onderling). 
De uitkomsten waren nogal teleurstellend. 
Van onze vier voorstellen hebben we er 
uiteindelijk maar één in stemming 
gebracht en die werd nipt afgewezen. 
Ook de meeste door anderen ingediende 
voorstellen werden afgewezen. Het leek 
alsof de financiële onzekerheid over de 
toekomst van Apeldoorn de raad in z’n 
greep had en een zekere verlamming 
teweegbracht.
Als SGP hebben we steeds gezegd dat 
we geen ozb-verhoging willen om de 
begroting sluitend te krijgen. Daar staat 
tegenover dat we als college en raad 
gezamenlijk voor de taak en uitdaging 
staan om de komende jaren de financiële 
gaten te dichten. En omdat de lasten voor 
de burger maar beperkt omhoog gaan, 
vanwege de lagere afvalstoffenheffing, 
heeft onze fractie uiteindelijk, zij het 
schoorvoetend, toch ingestemd met de 
begroting.

Evert Mulder
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Begroting in het teken van financiële perikelen

De onroerende zaakbelasting wordt verhoogd, maar Apeldoorn verlaagt de afval-
stoffenheffing, omdat burgers hun afval goed scheiden.  Foto: GtV
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Vliegveld	Teuge.	Sinds	1	september	is	
de nieuwe directeur Meiltje de Vries 
hard aan de slag om een financieel 
haalbaar toekomstplan van de luchtha-
ven te maken. Vooralsnog krijgt zij van 
de Apeldoornse raad het voordeel van 
de twijfel.

In juni heeft de raad ook al over de finan-
ciële problemen bij vliegveld Teuge 
gesproken. Toen heeft de raad van 
Apeldoorn (evenals de gemeenteraden 
van Deventer, Voorst en Zutphen) inge-
stemd met het verstrekken van een lening 
aan NV Luchthaven Teuge van een kleine 
1,5 miljoen euro. Deze lening was nodig 
om het vliegveld op korte termijn in de 
lucht te houden. De gemeenteraden heb-
ben toen echter ook aangegeven onvol-
doende vertrouwen te hebben in het toe-
komstplan van de NV om in te kunnen 
stemmen met investeringen in een nieuw 
havengebouw en in het aanbrengen van 
baanverlichting en de financiering daar-
van. 
Het onderzoeksbureau Deloitte heeft NV 
Luchthaven Teuge de afgelopen tijd kri-
tisch onder de loep genomen. De uitkom-
sten van dit rapport werden vorige maand 
op de PMA besproken. Namens de lucht-
haven was de nieuwe directeur aanwezig 
om haar reactie op dit rapport te geven 
en de gemeenteraad bij te praten over de 
plannen die zij heeft om de financiële 
basis van de luchthaven te versterken. Zij 
stelt naar aanleiding van het rapport van 
Deloitte een plan van aanpak op. In 

maart 2012 moet dit gereed zijn.  
In het plan komen veel onderwerpen aan 
bod op het gebied van communicatie, 
marketing en financiering. Daarnaast 
wordt bekeken of er naast publieke partij-
en ook private partijen aandeelhouder van 
de luchthaven kunnen worden. De directie 
gaat verder onderzoeken hoe innovatie 
de luchthaven kan helpen haar positie te 
versterken. Zo wordt onderzocht of het 
aanbrengen van baanverlichting er toe zal 
leiden dat er vrachtverkeer op Teuge kan 

gaan landen, waardoor de omzet van de 
luchthaven zal stijgen.

vrAchtverkeer

Namens de SGP-fractie stelde David van 
As dat ,,de heldere brief en toelichting 
van de directeur vertrouwen geven dat de 
zaak voortvarend ter hand genomen 

wordt. Tegelijk zien we het nieuwe toe-
komstplan kritisch tegemoet. Een belang-
rijk punt voor Teuge is het aanbrengen 
van baanverlichting met het oog op 
vrachtverkeer. Maar Deloitte gaf op dit 
punt aan dat het waarschijnlijk niet te rea-
liseren is. Nog afgezien van wat de 
omwonenden daar van vinden.”
De SGP heeft vertrouwen uitgesproken in 
een evenwichtige afweging van belangen 
zoals in het plan van aanpak is verwoord. 
De deskundige partijen moeten eerst hun 

huiswerk kunnen doen. Daarna zal de 
SGP het eindresultaat kritisch toetsen en 
daarbij letten op belangrijke zaken als  
zondagsrust, financiële haalbaarheid en 
de vraag of het voldoet aan de wettelijke 
criteria van geluidsoverlast.  

Frank van Putten

Teuge krijgt voordeel van de twijfel

Het uitgaans- en cultuurkwartier bij 
het Caterplein en de omgeving van 
CODA,	Markant	en	Gigant	moet	flink	
op de schop. Volgens de betrokken 
ondernemers	is	het	nu	een	,,allegaar-
tje”. Het moet meer op elkaar afge-
stemd worden en straks als het ware 
één plein vormen. De SGP heeft haar 
bedenkingen.

Twintig horecaondernemers rond het 
Caterplein hebben een gezamenlijk plan 
gemaakt hoe deze omgeving kan worden 
ontwikkeld. Er is ook een voorstel 
namens het Cultuurkwartier. Deze wer-
den 1 december aan de raad gepresen-
teerd. Daarnaast hebben ook de bier-
brouwers Grolsch en Heineken elk een 
niet-openbare bieding gedaan.
De gemeente wil dat er een breder aan-
bod komt van uitgaansgelegenheden en 
dat de ondernemers meer gaan samen-

werken. Ook moet Apeldoorn zich met dit 
uitgaans- en cultuurkwartier gaan profile-
ren. Overigens moeten evenementen en 
livemuziek wat de gemeente betreft voor 
meer dynamiek gaan zorgen in dit 
gebied.
De SGP kijkt met argusogen naar de pro-
fileringsdrang. De fractie heeft allereerst 
principiële bezwaren tegen het uitgaans-
leven op het Caterplein. Dat betreft voor-
al het barbezoek, het vaak overmatig 
drankgebruik, de verstoring van de zon-
dagsrust en de overlast voor de omge-
ving.
Bovendien heeft de gemeente financieel 
gezien weinig mogelijkheden. De SGP 
heeft ook vanuit die optiek geen behoefte 
aan meer projecten om Apeldoorn op de 
kaart te zetten.
Wel heeft de gemeente een verantwoor-
delijkheid voor de openbare ruimte. Het is 
de bedoeling dat er vanaf het eind van de 

Hoofdstraat (Kijkshop en verder) naar het 
Caterplein een mooie overgang komt van 
horecaondernemers en kleinere winkels. 
Dat mondt vervolgens uit in het vernieuw-
de Caterplein. 
De Nieuwstraat moet autovrij worden 
waardoor er meer rust en eenheid ont-
staat. 
De ondernemers en cultuurinstellingen 
moeten een flink deel bijdragen. Van de 
kant van de gemeente zijn daarnaast 
enkele mogelijke geldbronnen gevonden.
,,Het plan straalt veel ambitie uit en dat in 
deze economische zeer onzekere tijden”, 
aldus SGP-woordvoerder David van As. 
Hij vroeg of de ondernemers en instellin-
gen genoeg rekening hebben gehouden 
met de financiële malaise die ook op hen 
z’n weerslag zal hebben. Het antwoord 
was niet helder en overtuigend. De SGP 
staat mede door de zwakke financiële 
onderbouwing kritisch tegenover dit plan.

Caterplein en cultuurkwartier op de schop

Aantal vliegbewegingen vliegveld Teuge 

Lesvluchten		 	43.173

Rondvluchten		 	 8.024

Privévluchten		 	 7.858

Commerciële	vluchten		2.272

Zakenvluchten		 	 372

Overig		 	 6.070





In september besprak de raad de duur-
zaamheid van het gemeentelijk vast-
goed. Eerder was er een voorstel aan-
genomen om de gemeentelijke gebou-
wen duurzamer te maken. In een brief 
rapporteerde het college over de vor-
deringen op dat vlak. GroenLinks en 
de Partij voor de Dieren hadden zo hun 
kanttekeningen bij de inhoud van deze 
brief en wilden dit tijdens de PMA 
bespreken. 

In de brief geeft het college aan dat er 
een projectgroep is samengesteld en dat 
er gekeken is hoe andere gemeenten dit 
aanpakken. Het college stelt voor om een 
plan van aanpak te maken hoe de eerste 
tien gebouwen (van honderd) te verduur-
zamen. Over dit plan van aanpak hoopt 
het college de raad in april 2012 te infor-
meren. Uiteraard moet er wel eerst geïn-
vesteerd worden om te kunnen verduur-
zamen, maar die investering kan binnen 
tien jaar worden terugverdiend.  
Het gaat GroenLinks en de Partij voor de 
Dieren echter ‘twee slagen’ te langzaam. 
Volgens hen had er in de afgelopen 
zeven maanden al heel wat kunnen 
gebeuren, zoals het aanbrengen van 
extra isolatie en het lager zetten van de 
verwarming. Deze frustratie werd niet 
breed gedragen. Vrijwel alle andere partij-
en stellen de aanpak van het college op 
prijs. Ze vinden het verstandig dat het col-
lege eerst wil onderzoeken wat er precies 
waar ‘te halen’ valt. Fouten maken kun-
nen we ons niet veroorloven, want dat 
kost altijd geld; en het weinige geld dat er 
is, kunnen we maar één keer uitgeven.
Dit is ook de lijn van de SGP. 
Duurzaamheid is een belangrijk thema 
voor de fractie. ,,Ons oranje hart gaat 

sneller kloppen bij groene voorstellen”, 
aldus fractievertegenwoordiger Jan 
Kloosterman. ,,Daarom moet goed wor-
den afgewogen welke plannen haalbaar 
zijn en tegen welke kosten. In tijden van 
bezuinigingen getuigt de huidige aanpak 
van moed, realisme en nuchterheid en 
dat waarderen we.” Op zijn vraag of de 

eerste tien gebouwen een goede afspie-
geling zijn van het totaal, antwoordde 
wethouder Metz (VVD) bevestigend.

OvergOrdijnen

In reactie op de inbreng van Groen Links 
en de PvdD tekende Kloosterman aan dat 
het in het voorstel niet om woningen gaat 
maar om (complexe) gebouwen zoals bij-

voorbeeld zwembaden. ,,En het eerder 
dichttrekken van overgordijnen, zoals 
door Groen Links voorgesteld wordt, is in 
een zwembad toch verdraaid lastig.”
De wethouder gaf aan dat in de brief niet 
over het ‘laaghangend fruit’ wordt gespro-
ken. Als er tijdens onderhoud aan de 
gebouwen iets op het gebied van duur-

zaamheid kan worden gedaan, bijvoor-
beeld op het gebied van isolatie, wordt 
dat meteen aangepakt. Dit nam de groot-
ste zorg van GroenLinks weg. Volgens de 
wethouder heeft Apeldoorn het thema 
duurzaamheid nog steeds hoog in het 
vaandel; met een grote ‘D’ nog wel. 

Frank van Putten

Duurzamer gemeentelijk vastgoed

Volgens de nieuwe Wet op de ruimte-
lijke ordening moeten alle bestem-
mingsplannen	uiterlijk	medio	2013	
actueel	zijn,	dat	wil	zeggen	niet	ouder	
dan tien jaar. Strafmaatregel is dat 
geen leges geheven mogen 
worden bij vergunningaanvragen 
die betrekking hebben op een verou-
derd bestemmingsplan. Dat wordt 
voor Apeldoorn een race tegen de 
klok.  

De SGP staat achter deze landelijke 
maatregel. Actuele bestemmingsplannen 
zorgen ervoor dat nieuw beleid in alle 
plannen op dezelfde manier wordt door-

vertaald, zodat rechten en plichten ten 
aanzien van bouwen voor alle 
Apeldoorners gelijk zijn. Ongeveer vijf 
jaar geleden is gestart met het proces om 
alle bestemmingsplannen te actualiseren 
en tevens heel veel kleine plannetjes uit 
het verleden (circa 700) bij elkaar te 
vegen en te komen tot ongeveer 45 grote 
plannen.
Voor het stedelijk gebied van Apeldoorn 
is dit proces voor een groot gedeelte 
klaar. Echter, voor de dorpen en het bui-
tengebied heeft dat nog heel wat voeten 
in de aarde. De plannen voor de dorpen 
moeten worden afgestemd op de vastge-
stelde dorps- en structuurvisies. En voor 

het buitengebied blijkt op het laatste 
moment zelfs nog een milieu-effect-rap-
portage uitgevoerd te moeten worden om 
alle effecten voor natuur en milieu in 
kaart te brengen. Het college verwacht 
echter alles nog op tijd klaar te kunnen 
krijgen dankzij vereende inspanning en 
het extra budget dat de raad beschikbaar 
stelde. Wel zal de raad de komende 
anderhalf jaar minimaal elke maand een 
plan moeten vaststellen om zo ver te 
komen.
En uitrusten in 2013 is er niet bij. Dan 
moeten we meteen al weer aan de slag 
met de plannen die in 2004 en 2005 zijn 
vastgesteld. De cyclus loopt door.

Bestemmingsplan: race tegen de klok 

Gemeentelijke gebouwen zoals ook zwembad Malkander moeten duurzamer 
worden.  Foto: GtV 13
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Ondernemersfonds voor binnenstad
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Gratis uitGave sGPost
Deze nieuwsbrief van de SGP-fractie 
in Apeldoorn verschijnt drie keer per 
jaar. Als u deze gratis uitgave ook wilt 
ontvangen, kunt u contact opnemen 
met het fractiesecretariaat.

redactie
Gerard ten Voorde en anderen

sGP-fractie aPeldoorn
Henk van den Berge:   055 - 542 74 75
Evert Mulder:   055 - 541 95 65

fractieassistent
Frank van Putten: sgp@apeldoorn.nl 

advertenties
Gerben van den Berge:  055 - 542 84 49

fractiesecretariaat
Johan Stufken
Notaris Feithpad 33
7361 GV  Beekbergen

Giro 9597523 
tnv. SGP-fractie Apeldoorn

apeldoorn.sgp.nl

Er komen steeds minder bezoekers 
naar het centrum van Apeldoorn. De 
Binnenstad	Ondernemers	Apeldoorn	
(BOA)	en	de	Bedrijvenkring	Apeldoorn	
Centrum	(BKA)	denken	dat	alleen	een	
goede samenwerking en een structure-
le investering de binnenstad aantrek-
kelijker kan maken. Hiervoor willen zij 
een gezamenlijk ondernemersfonds 
oprichten. 

De ondernemers willen jaarlijks 350.000 
euro investeren in de binnenstad. Het 
gaat om het gebied tussen de volgende 
straten: Stationsstraat, Kalverstraat, Pr. 
Willem-Alexanderlaan, Wilhelmina 
Druckerstraat, Vosselmanstraat, Loolaan, 
Canadalaan en Regentesselaan.
De ondernemers willen dat de gemeente 
onder de vlag van een solidariteitsheffing 
een soort reclamebelasting gaat invoeren. 
Dus alle ondernemers binnen boven-
staand gebied die een vorm van reclame 
maken, gaan deze ´belasting´ betalen aan 
de gemeente. Deze hevelt de gelden dan 
weer over aan het ondernemersfonds. 
Gedacht wordt aan 750 euro per onder-
nemer per jaar. Sociaal maatschappelijke 
instellingen en kerken zijn uitgesloten van 
deze heffing.
Apeldoorn heeft behoorlijk wat evene-
menten en attracties. De ondernemers in 
de binnenstad menen echter dat zij 

hier niet genoeg van profiteren. 

versiering

Er liggen nog een aantal ideeën op de 
plank, zoals het ontwikkelen van een 
informatiepakket voor campings en hotels 
met daarin kortingsbonnen, het inzetten 
van shuttlebussen bij grote evenementen 

om bezoekers van bijvoorbeeld het 
Omnisport naar de binnenstad te bren-
gen. Ook wordt gedacht aan het verma-
ken van mensen op straat met straatmu-
zikanten en andere attracties.
De ondernemers willen ook de kerstver-
siering in de Hoofdstraat uit dit fonds 
gaan betalen. Nu is het jaarlijks een strijd 
wie dat moet betalen. Het komt al ver-
schillende jaren vaak op dezelfde 

ondernemers neer. Beter is het om geza-
menlijk de lasten te dragen voor deze ver-
lichting.
Een ander aspect waarom de onderne-
merskringen dit fonds willen oprichten, is 
om te proberen bepaalde zaken centraal 
te regelen. Dit kan dan weer financieel 
voordeel opleveren, waardoor een deel 
van de solidariteitsheffing terugverdiend 
kan worden. Gedacht wordt aan de moge-
lijkheden van cursussen (BHV, veilig-
heidstrainingen, enzovoort), afvalverza-
meling en advertentieruimte.

slAgkrAcht

Dit alles vraagt om slagkracht. Om dit te 
realiseren richt men een soort servicebu-
reau met een centrummanager in. Deze 
professionalisering voorkomt dat de 
ondernemers zelf nog bezig zijn met het 
regelen van allerlei zaken. Daarnaast zal 
er een stichtingsbestuur komen welke uit 
ondernemers zal bestaan. Deze zal jaar-
lijks in gesprek gaan met de betalende 
ondernemers en de centrummanager of 
de activiteiten een afspiegeling zijn van 
de wensen van de ondernemers.
De gemeenteraad is in twee sessies 
geïnformeerd. Binnenkort zal dit plan 
behandeld worden door de gemeente-
raad.

Nico van den Broek 

Doperse wereldmijding?
Moet	een	christen	de	huidige,	gesecu-
lariseerde	samenleving	mijden,	of	moet	
hij getuigend zijn roeping waarnemen 
in de maatschappij?

Die vraag stond centraal op het openbare 
deel van de vergadering van de kiesver-
eniging Beekbergen op 26 september. 
Drs. P. A. Zevenbergen, secretaris van 
het SGP-hoofdbestuur, verzorgde een 
inleiding op dit thema.
Hoewel christenen als het goed is 

,,burgers van een ander Koninkrijk” zijn, 
bepleitte Zevenbergen toch het nemen 
van verantwoordelijkheid op belangrijke 
posten in de maatschappij. ,,Daar moeten 
we pal staan.” 
Zevenbergen refereerde aan ds. G.H. 
Kersten die volgens hem wars was van lij-
delijkheid en halfslachtigheid en juist 
actieve participatie in de maatschappelijke 
geledingen voorstond.
Na de lezing was er gelegenheid tot het 
stellen van vragen. Daarbij kwam onder 

andere het dilemma aan de orde of actie-
ve participatie in een democratie zich ver-
houdt met het theocratisch ideaal.
Vorig jaar is de kiesvereniging gestart met 
een nieuwe opzet van haar ledenvergade-
ring. Het besloten huishoudelijk gedeelte 
wordt met opzet beperkt gehouden. 
Daardoor is voor het openbare deel, 
waarvoor doorgaans een spreker wordt 
uitgenodigd, meer tijd beschikbaar. De 
eerste reacties op deze aanpak zijn posi-
tief.

De binnenstad van Apeldoorn trekt steeds 
minder winkelend publiek.             foto: GtV
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Stop de jonge vlucht uit Apeldoorn. De 
Leidse Onderwijsinstellingen (LOI) ope-
nen een vestiging in Apeldoorn. ,,Met de 
komst van de LOI krijgt het aanbod aan 
HBO-studierichtingen in Apeldoorn op-
nieuw een geweldige impuls”, aldus on-
derwijswethouder Nathan Stukker (CDA). 
,,De centrale ligging en de inspirerende 
stad met veel bedrijvigheid en werkgele-
genheid zijn voor de onderwijsinstelling 
aantrekkelijk.” De centrale ligging van 
onze gemeente is goed. Met de trein is 
alleen de noord-zuidverbinding niet best.
Onze gemeente mag bruisen van oplei-
dingsactiviteiten, van investeren in jon-
geren. Dat is prima en beter dan investe-
ren in uitgaansgelegenheden. 
Apeldoorn wil zich graag presenteren als 
aantrekkelijke studentenstad. Dit doet zij 
dan ook met verve. Op de website staat: 
,,Wat je ook wilt, sporten, shoppen, stu-
deren of uitgaan: in Apeldoorn is alles 
mogelijk en het voordeel van de stad is 
dat alles lekker dichtbij ligt.” Prachtige 
woorden, maar niet realistisch gezien het 
bestaande onderwijsaanbod. De eerste 
voorwaarde voor een bruisende studen-
tenstad is een groot aantal opleidingen. 
Die zijn er nog niet. Maar met de komst 
van de LOI in maart 2012 wordt hiermee 
wel weer een stap gezet. 
Ook goede en goedkope studentenhuis-
vesting is belangrijk. Daar is de gemeen-
te hard mee bezig. Zo zijn er onlangs 24 
spaceboxen geplaatst op het voormalig 
Bakkenesterrein in Haven-Centrum.  Op 
een oppervlakte van drie bij zes meter 
hebben de studenten een compleet inge-
richt appartement met douche, toilet, 
slaapkamer en keuken. Voor 459 euro per 
maand krijgen de studenten een geheel 
gemeubileerde woning, inclusief energie-
kosten en internetverbinding. Dit is een 
initiatief waarmee Apeldoorn zich positief 
onderscheidt van studentensteden zoals 
Utrecht en Amsterdam. Daar zijn de tarie-
ven vergelijkbaar, maar is de kwaliteit 
van de huisvesting beduidend minder. 
Als SGP-jongeren Apeldoorn juichen we 
dergelijke initiatieven toe! Hiermee kan 
de zogenaamde jonge vlucht uit 
Apeldoorn effectief worden bestreden. 
Bovendien kunnen we onder deze stu-
dentikoze doelgroep wellicht nieuwe 
bezoekers naar de bijeenkomsten van 
de SGP-jongeren trekken... Deze 
avonden zorgen namelijk 
voor een bruisende 
binnenstad vol inspire-
rende debatten! 

Peter van As, bestuurslid 
SGP-Jongeren 
Apeldoorn e.o.

De SGP-jongeren in Apeldoorn starten 
een	nieuwe	campagne.	Om	leden	te	
werven! In vraag en antwoord de 
ideeën. Win jij een taart…?

Gaat het alleen om ledenwerving? 
Nee. Behalve de ledenwerfactie in 2012, 
verandert er ook veel bij de SGPJ in 
Apeldoorn. Er komt weer een eigen 
ledenstructuur. En het mooie en bijzonde-
re: het lidmaatschap in Apeldoorn wordt 
gratis! Dat is uniek; Apeldoorn is de eer-
ste afdeling met dit idee!

Waarom gaan jullie leden werven?
Door de betrokken achterban is de SGPJ 
de grootste, landelijke politieke jongeren-
organisatie. Daar zijn we blij mee en 
dankbaar voor! Veel jongeren tussen de 
11 en 27 jaar zijn lid van de SGPJ. Maar 
er zijn nog genoeg jongeren die géén lid 
zijn. En wie kan die jongeren nu beter 
benaderen dan de lokale afdeling?!

Deden jullie dat dan nog niet? 
Jawel, maar tot nu toe wierven we alleen 
leden voor de landelijke SGP-jongeren. 
Dat blijven we ook doen, maar op een 
andere manier. Ieder nieuw lid voor de 
landelijke organisatie komt gratis in ons 
bestand. En alle bestaande leden in onze 
regio worden ook automatisch gratis bij-
geschreven in Apeldoorn.

Lid worden is dus helemaal gratis? 
In Apeldoorn wel ja. We vinden het belang-
rijk dat de drempel voor jou laag is. Het 
moet niet zo zijn dat leden zowel landelijk 
als lokaal contributie gaan betalen. Ande-
re afdelingen doen dit wel. Al is de lande-
lijke contributie niet hoog, toch wil SGPJ-
Apeldoorn geen geld vragen van jou. 
Landelijk betaal je tot en met je veertien-
de niets, dan één jaar 5 euro en daarna 
9,50 euro per jaar. De bijeenkomsten van 
SGPJ-Apeldoorn kosten natuurlijk wel 
geld (circa 350 euro). Gelukkig sponsoren 
bedrijven de avonden en daardoor blijft 
de toegang gratis. Alle bedrijven hartelijk 

dank! Zonder de sponsoring kunnen we 
deze campagne niet inzetten.

Wat krijg je als je lid bent?
Van alles en nog wat. Als lid van de  
SGPJ-Apeldoorn word je geïnformeerd 
over bijeenkomsten, acties en activiteiten. 
Ook kunnen leden meebeslissen over het 
doen en laten van de SGPJ in Apeldoorn! 
Landelijk heb je ook voordelen. Tot en 
met 15 jaar krijg je het SGP-jeugdblad 
Klik thuisgestuurd. Vanaf 16 jaar ontvang 
je het SGP-jongerenblad In Contact. Voor 
beide bladen hoef je geen abonnements-
geld te betalen. Als lid kan je ook ervaring 
opdoen in een van de commissies van de 
SGPJ. Last but not least zijn er allerlei 
interessante, landelijke SGP-activiteiten, 
zoals de jongerendagen. Op D.V. 10 
maart 2012 is er weer een. De minister-
president, Rutte himself, komt dan! Wie 
wil daar niet bij zijn? Een extra reden om 
snel lid te worden!

Gaan jullie de ledenactie nog op een spe-
ciale manier promoten?
Ja… met de SGP-Jongerentaart… Iedere 
(!) bijeenkomst geven we twee SGP-
Jongerentaarten weg. De eerste taart 
gaat naar een nieuw lid. En met de twee-
de taart belonen we een trouwe bezoeker 
van onze bijeenkomsten. De tweede taart 
gaat weg op basis van publieksfoto´s die 
op onze avonden gemaakt worden. De 
foto’s komen op de website te staan. Wie 
de winnaar is, blijft een verrassing. Want 
het is de bedoeling dat iedereen de vol-
gende bijeenkomst weer komt. Want wie 
lust er nu niet een heerlijke slagroomtaart 
van onze sponsor Bakkerij Schreuder! 

En nu?
Is uw zoon of dochter nog geen lid? Geef 
hem of haar dit artikel! Ben jij tussen de 11 
en 27 jaar en nog geen lid? Meld je dan 
nu aan! Dat kan via onze website www.
sgpjapeldoorn.nl. En misschien win jij een 
taart!

Gerrit Stufken en Michiel Kerpel

Taarten voor ledenwerving! 

Kiesvereniging Apeldoorn organiseert 
al jaren een uitstapje naar het Euro-
pees	Parlement.	Ook	in	2012	hopen	
we weer te gaan.

We zijn de afgelopen jaren niet alleen in 
Brussel en Straatsburg geweest, maar 
ook in Genève en Parijs. De reizen wer-
den altijd perfect geregeld door Tom van 
de Pol sr., maar zoals u weet is Tom 

afgelopen voorjaar overleden. Hoe nu 
verder?  
We hebben als bestuur gemeend het 
idee voor een nieuwe reis op te moeten 
pakken en zijn van plan om D.V. medio 
september 2012 een reis van een aantal 
dagen naar Straatsburg te organiseren. 
We hopen later hier nader op in te gaan. 
Hopelijk wilt u mee. 
Hartelijke groeten, Herman de Jong

Nieuwe SGP-reis naar Straatsburg




