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RAADSVERGADERING d.d. 10 november 2022. 

 
Agendapunt 11 - notulen: 
Motie vreemd aan de orde van de dag Stadspartij inzake bouwplanoplossing 
vervanging de Baenje.  
(De motie is VERWORPEN) 
 
De heer Raven (Stadspartij) deelt mee dat de griffie heeft aangegeven dat bij de eerdere woordvoerder 
van de fractie, de heer Paauwe, mogelijk sprake is van een belangenconflict bij dit onderwerp. Hij merkt 
daarbij op dat alle raadsleden belangen behartigen. Dat is hun hoofdtaak. Leden van de Stadspartij zijn 
al eerder, ook door leden van het college, beschuldigd van belangenconflicten. Dat is ernstig. Daarmee 
kunnen zij hun taak als raadslid moeilijk invullen. 
Die beschuldigingen staan niet op papier. Raadsleden kunnen zich niet verdedigen. Het is ongewenst 
om raadsleden op die manier de mond te snoeren. De heer Raven vraagt de burgemeester dan ook om 
in de toekomst de aanzegging schriftelijk te doen. 
De heer Paauwe heeft niets te verbergen en heeft geen persoonlijke voordelen in dit dossier. De geuite 
suggesties zijn niet onderbouwd. 
 
Burgemeester Verheijen begrijpt de boosheid van de heer Raven. Hij legt uit dat er slechts signalen 
waren. Daar is over gesproken. Er is niet over geoordeeld. Niemand is erop uit om de Stadspartij de 
mond te snoeren. Er was sprake van een schijn van belangenverstrengeling. Het is dan de taak van de 
burgemeester om dat te agenderen. 
 
De heer Raven (Stadspartij) zet deze zaak bezwaar aan, omdat de Stadspartij erover wordt 
aangesproken. Kennelijk is het bekendgemaakt. Hij roept op om deze zaken op een goede manier met 
elkaar te bespreken. 
 
De heer Paauwe (Stadspartij) geeft zonder last en ruggespraak een toelichting op de motie. 
In maart 2022 vonden verkiezingen plaats. De fracties stonden voor hun eigen programma’s, maar bij 
iedere kandidaat leefden gevoelens voor verbinding, respect, ambitie, betrokkenheid en 
burgerparticipatie. De verkiezingen hebben geleid tot een meerderheid van nieuwe raadsleden. Daaruit 
blijkt de wens van de burgers voor vernieuwing. 
Maar in het eerste beste dossier na de verkiezingen, de Baenje, bleek dat er niet naar betrokkenen, 
bewoners en omwonenden, is geluisterd. Zij zijn ook pas laat geïnformeerd over plannen en er pas laat 
- en ook nog in de vakantieperiode - bij betrokken. Zij hadden echter al vanaf 2019 meegenomen moeten 
worden in het proces. 
ZO Wonen heeft op 31 oktober 2022 de vergunning aangevraagd voor nieuwbouw. Het persbericht 
getuigt van weinig respect voor de buurtbewoners. De Stadspartij verzoekt dan ook in haar motie om 
alsnog af te zien van de zogenaamde kruimelprocedure en pleit in het algemeen voor meer en betere 
burgerparticipatie. 
 
Wethouder Geilen merkt op dat het dossier al langer in beeld is, namelijk vanaf 2019. Het is dus niet 
het eerste beste dossier na de verkiezingen. De heer Paauwe was er ook al langer als adviseur bij 
betrokken. In het proces zijn allerlei stappen gezet. Dat had wellicht anders gemoeten. Het college heeft 
stappen gezet om uit de impasse te komen. In een artikel 43-brief heeft het college uitleg gegeven over 
de stand van zaken, over de verschillende posities en hoe met de realiteit moet worden omgegaan. 
De motie kent een verstrekkend dictum. De fractie vindt dat de kruimelregeling niet gebruikt mag 
worden. Het college kan niet anders dan de raad te adviseren om dat niet over te nemen, want het is 
strijdig met de wet. ZO Wonen heeft inmiddels een vergunning aangevraagd om van het 
bestemmingplan af te mogen wijken, een kleine buitenplanse afwijking. Daarmee maakt Zo Wonen 
gebruik van de kruimelregeling. In de wet staat dat de gemeente een dergelijke kleine afwijking, als dat 
mogelijk is, moet verlenen. Het bevoegd gezag is het college van B en W. Een fractie kan een college 
niet oproepen om in strijd met de wet te handelen. 
De gemeente streeft naar de meest acceptabele bouwplanoplossing voor alle partijen. Maar dat gebeurt 
in de realiteit dat het college Zuyderland en ZO Wonen in 2021 heeft opgeroepen om de communicatie 
met de buurt op te starten, dat er alternatieven aangedragen moeten worden en dat dat niet is gebeurd. 
Inmiddels hebben de bewoners zelf, in samenwerking met een architect, een alternatief plan ontwikkeld. 
Daarmee kregen ze echter geen voet aan de grond bij Zuyderland en ZO Wonen. De gemeente heeft 
vervolgens alle partijen verzocht om met elkaar in dialoog te gaan. Daarbij heeft de gemeente gestreefd 
naar de meest acceptabele bouwplanoplossing voor alle partijen. Daarmee is de motie volstrekt 
overbodig, want iedereen vindt dat er een acceptabele oplossing moet komen. 
De partijen willen niet naar elkaar luisteren. Daardoor is een diepe impasse ontstaan. Zuyderland en 
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ZO Wonen wilden 136 bedden realiseren. Dat is niet mogelijk in het door de buurt voorgestelde kleinere 
plan. Een eventuele bijdrage van de gemeente om het kleinere plan wel te realiseren, is duur en zal 
bovendien worden gezien als staatssteun. 
 
Het is nu aan het college om de aanvraag van Zuyderland en ZO Wonen te beoordelen. Dat het proces 
anders had gemoeten, is geen toetsingsgrond voor de vergunningaanvraag. In het kader van de nieuwe 
Omgevingswet wordt gewerkt aan een betere (en verplichte) participatie. Daarmee moet worden 
voorkomen dat omwonenden geconfronteerd worden met ongewenste plannen. 
Er is de afgelopen jaren een proces doorlopen dat met de kennis van nu anders had gemoeten. Het 
college rest nu slechts om de vergunningaanvraag te toetsen. De wethouder ontraadt dan ook met klem 
de voorliggende motie. 
 
De heer Paauwe (Stadspartij) herhaalt dat hij zonder last en ruggespraak spreekt. De betreffende 
vereniging heeft hem slechts gevraagd om hen te ondersteunen. Hij prijst de pogingen van de 
wethouder om partijen tot elkaar te brengen, maar vindt het verloop van het proces spijtig. Met dit - voor 
hem - eerste beste project na de verkiezingen, worden de betrokkenen aan de zijlijn gezet. Het had 
anders gekund en het had anders gemoeten. Hij ziet uit naar de aandacht voor participatie in de 
toekomst in de nieuwe Omgevingswet. 
 
De heer Paauwe wil, ondanks de wettelijke verplichting om de kruimelregeling toe te passen, de motie 
in stemming brengen. 
 
De heer Renet (SPA) leest in de Omgevingswet dat er binnen de kruimelregeling sprake is van twaalf 
regelingen. Welke van die twaalf regelingen is hier van toepassing? 

De heer Boonen (GOB) legt uit dat raadslid zijn vaak een ondankbare taak is. Je krijgt niet altijd wat je 
wilt. Maar zonder raadsleden gebeurt er niets. 
Iedereen voelt de pijn van dit dossier. Ook hij had het idee dat de raad hier iets aan kan doen. Wellicht 
dat alle fracties dat met hem eens zijn. Maar soms zijn de mogelijkheden beperkt, zoals in dit dossier. 
Ook de wethouder geeft aan dat het anders had gemoeten, maar daar kopen de omwonenden nu niets 
voor. 
De GOB-fractie heeft naar oplossingen gezocht. Mediators bijvoorbeeld, kunnen partijen uit hun 
loopgraven trekken. De fractie roept de wethouder dan ook op om samen met een mediator met de 
partijen te spreken over mogelijke aanpassingen van de plannen. De fractie zal de motie, met veel pijn 
in het hart, niet steunen. Dat wat gevraagd wordt, is strijdig met de wet. 
 
De heer Kubben (GroenLinks/PvdA) heeft niets toe te voegen aan het betoog van de heer Boonen. Het 
doorlopen proces verdient een gele kaart. De omwonenden zijn onvoldoende gehoord. Spreker ziet dan 
ook uit naar een snelle invoering van de participatieverordening. 
GroenLinks/PvdA wil de ontwikkelingen ten behoeve van ouderen en kwetsbaren in de samenleving 
niet in de weg staan en is het niet eens met het verzoek in de motie om zich niet te houden aan de wet. 
Daarom zal de fractie de motie niet steunen. 
Het integriteitsbeleid is er ook om raadsleden te beschermen. De heer Kubben zet er vraagtekens bij 
hoe er in dit geval mee is omgegaan. 
 
De heer Klaassen (PVV) is verbaasd dat een dergelijk groot project door een kruimelregeling kan 
worden gefaciliteerd. Hij oppert de mogelijkheid van een second opinion. Hij steunt het voorstel van 
GOB om een mediator in te schakelen. Hij roept het college verder op om grote projecten altijd voor te 
leggen aan de gemeenteraad. 

De heer Renet (SPA) sluit zich aan bij de woorden van de heer Klaassen. Hij vraagt de wethouder welke 
van de elf verschillende gevallen in de Kruimelregeling hier van toepassing is. 

De heer Klein (Lokaal Sittard-Geleen-Born) vraagt om meer informatie over het kleine alternatief van 
de omwonenden met wellicht minder units. Hij merkt op dat de gemeente in 2019 wellicht ook oog had 
voor een adequate burgerparticipatie. Waarom is dat niet gebeurd? Hij vraagt de wethouder om 
opheldering. 
Het gaat om een verschil tussen 9 m (zoals in het bestemmingsplan) en 20 m (zoals gewenst). Is dat 
een kleine afwijking? De heer Klein vindt dat dubieus. Hij zet ook vraagtekens bij de vermeende 
tijdsdruk; de plannen waren al in 2019 gereed. Hij zet dan ook een vraagteken bij het beroep op de 
kruimelregeling. 

Wethouder Geilen geeft aan dat juridische en planologische experts meerdere adviezen hebben over 
het beroep op de Kruimelregeling. Het is nu niet het juiste tijdstip om moeilijke juridische en 
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planologische wetteksten te begrijpen en te interpreteren, zeker niet op dit late uur. De kruimelregeling 
gaat niet per se over kleine dingen. Het gaat om de mate van afwijking van het bestemmingsplan met 
een kleine buitenplanse afwijking. De aanvragers voldoen aan de eisen en hebben de juiste procedure 
gevolgd. Zij kunnen dus gebruikmaken van deze kruimelregeling. 
 
De wethouder legt uit dat participatie in de toekomst, op grond van de participatieverordening met onder 
andere toetsingsmogelijkheden, zeker bij grote projecten wordt ingezet om tot overeenstemming te 
komen. Bij de bespreking van de verordening kan ook de rol van de raad worden besproken. 
Natuurlijk, ook in 2019 was burgerparticipatie al belangrijk. In dit geval is de eigenaar van de grond 
echter gestart met de ontwikkeling, zonder de omwonenden daar - in eerste instantie - bij te betrekken. 
Participatie was ook niet verplicht. Het is geen gemeentelijk plan met (verplichte) afspraken over 
participatie. 
Het alternatief plan van de buurt had - slechts - een andere verschijningsvorm. Daarop heeft het college 
- zonder succes - de ontwikkelaars gevraagd naar mogelijke aanpassingen en het verlagen van het 
aantal eenheden, zodat een minder groot gebouw nodig is. De wethouder heeft ook getracht partijen tot 
elkaar te brengen. GOB stelt voor om een mediator in te schakelen. De wethouder zegt toe een ultieme 
poging te doen en dit aan de partijen voor te leggen, maar benadrukt dat dan partijen ook zullen moeten 
bewegen. Er is geen garantie op succes. 
 

Tweede termijn 

De heer Paauwe (Stadspartij) is blij met de toezegging van de wethouder om een mediator in te 
schakelen. 
 
De heer Renet (SPA) vraagt de wethouder de fracties in te lichten over de toepassing van de 
kruimelregeling. 
 
Wethouder Geilen zegt die informatie toe. 
 
Motie van de Stadspartij, Bouwplanoplossing vervanging Baenje 
 
Mevrouw Essing (CDA) hekelt de slechte communicatie met de omwonenden, maar de wet dient nu 
eenmaal nageleefd te worden. De motie is daarmee onuitvoerbaar. Daarom stemt de fractie tegen de 
motie. 
 
De heer Klein (Lokaal Sittard-Geleen-Born) vindt dat dergelijk grote projecten met grote impact voor de 
omwonenden niet onder de Kruimelregeling zouden mogen vallen. 

De heer Renet (SPA) sluit zich daarbij aan. Hij vindt het vervelend dat hij in dit geval de wet moet volgen, 
maar kan daar niet onderuit. Het spijt hem dan ook dat hij tegen de motie moet stemmen. 

De voorzitter stelt vast dat de motie wordt verworpen. Voor zijn de fracties van de Stadspartij en Lokaal 
Sittard-Geleen-Born. Alle andere fracties zijn tegen. 
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Heb je de behoefte om de beelden van deze raadsvergadering via jouw 
computer/laptop terug te kijken ga dan als volgt te werk: 

 
 
Stap 1: Ga naar: 

https://sittardgeleen.raadsinformatie.nl/vergadering/940038/%2010-11-2022 
 
Stap 2: Klik in dit beeldscherm op:   

  
Je krijgt dan de volledig raadsvergadering te zien.  
Alleen van belang is agendapunt 11.  
Om alleen dit agendapunt te bekijken ga dan als volgt te werk: 

 
Stap 3: Schuif dan met de cursor op de tijdsbalk naar het tijdstip van 3:42:00 
 

 
 

Verschuif met de cursor het tijdspunt naar dit tijdstip …… 
 De afhandeling van dit agendapunt duurt ca. 45 min. 
    

https://sittardgeleen.raadsinformatie.nl/vergadering/940038/%2010-11-2022

