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AMENDEMENT

Onderwerp: Kosten Overige Recreatieve Voorzieningen apart besluiten

De gemeenteraad van De Ronde Venen, in vergadering bijeen op 30 januari 2020, besluit het beslispunt 3 in
het raadsvoorstel “Invulling recreatieve voorzieningen Marickenland / De Heul conform afspraken" (nummer
84/19) als volgt aan te passen:

3. Een bedrag van € 50.000 beschikbaar te stellen voor het onderzoek naar overige recreatieve
voorzieningen, waarbij de budgettaire ruimte, met een maximum van € 1.700.000, pas beschikbaar
gesteld zal worden als er concrete voorstellen met betrekking tot die voorzieningen worden
voorgelegd die in meerderheid door de raad worden gesteund.

Overwegingen:
Uit de verstrekte informatie blijkt, dat het nog geheel onduidelijk is welke recreatieve voorzieningen
realiseerbaar zijn. Het voorstel geeft dat ten aanzien van De Heul letterlijk aan: “Als deze fase leidt tot de
conclusie dat het project niet haalbaar is, vloeien de middelen (€ 1.000.000,-) minus € 50.000,- =) €
950.000,- terug naar de algemene middelen”. En het voorstel blijft over de mogelijke ontsluitingen van
Marickenland op dit punt onduidelijk.
In het voorstel worden twee, totaal niets met elkaar te maken hebbende zaken, verbonden waarbij voor het
onderdeel Marickenland een concreet inrichtingsplan beschikbaar is en voor De Heul slechts een
Verkenning.
Vervolgens is het voorstel onduidelijk over het proces na een besluit; in het voorstel staat slechts “Uw raad
wordt geïnformeerd over het resultaat van onderzoek en uitwerking”, wat op zijn minst de suggestie wekt dat
het college zich na dit besluit vrij voelt om een eventueel uitvoerbaar plan zelfstandig tot uitvoer te brengen
zonder een nader politiek oordeel van de raad over de daarbij gemaakte keuzes.
Het voorstel geeft verder geen duidelijkheid over de criteria waartegen gemeten wordt of realisatie
uiteindelijk haalbaar is; door aan de voorkant daar geen duidelijkheid over te geven, is iedere conclusie
defacto aanvechtbaar en moet er juist vooraf politieke besluitvorming over uitwerking, financiering en
compensaties plaatsvinden.
De titel van het besluit doet voorts ook vermoeden dat er afspraken zijn gemaakt door de raad. Dat is niet
het geval. Er zijn alleen door successievelijk de wethouders Moolenburg en Kroon toezeggingen gedaan aan
derden (de provincie) zonder enige dekking van een raadsbesluit. Het kan niet zo zijn dat de raad enkel en
alleen op grond daarvan nu een “blanko cheque” afgeeft zonder dat een deugdelijk plan hieraan ten
grondslag ligt.
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