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Op 14 april had Lieke weer een raadspanel over de Omge-
vingsvisie. Dit keer waren de aandachtspunten de rol van 
het raadspanel, het beoogde doel en de functie van de Om-
gevingsvisie, het beoogde participatieproces en het beoog-
de detailniveau van de Omgevingsvisie. Daarnaast kregen 
we ook nog een terugkoppeling van de eerste spiegelgroep. 
Dit alles aan de hand van een presentatie van adviesbureau 
BRO. Het was een volle agenda, maar wel erg interessant. 

RAADSPANEL OMGEVINGSVISIE

RAADSVERGADERING
Tijdens de raadsvergadering van 6 april stonden er twee 
vergaderpunten met debat op de agenda. Het eerste punt 
was de Regionale energiestrategie 1.0 (RES). Op dit punt 
diende ONPL een motie in. Momenteel zijn er namelijk 
nog ontzettend veel daken in onze gemeente onbenut 
voor de aanleg van zonnepanelen, omdat er momenteel 
geen stimulatie voor bedrijven is om meer zonnepanelen 
te installeren dan nodig voor eigen gebruik. ONPL vindt 
dit een gemiste kans en vroeg ook Treeportleden wat zij 
hiervan vonden. Uit de vele reacties bleek dat de leden 
van Treeport hier hetzelfde over dachten. Aan de hand van 
onze motie verzochten wij het college om aan te dringen 
op mogelijkheden voor subsidievormen bij de provincie, 
zodat (vooral middelgrote en kleine) bedrijven gestimuleerd 
zullen worden voor de aanleg van meer zonnepanelen 
op hun daken. Het is immers zonde om daken met een 
perfecte zonnige zijde niet in te zetten voor de aanleg van 
zonnepanelen en daardoor een hoop duurzame energie mis 
te lopen. Onze motie werd unaniem aangenomen. Ook Lokaal 
Perspectief en OPZ diende een motie in. Hierin verzochten 
zij het college om niet alleen zon op dak te stimuleren, 
maar ook overleg te plegen met Rijkswaterstaat over de 
mogelijkheden inzake de aanleg van een zonnepark op taluds 
langs de A16/E19 en om mogelijkheden te onderzoeken voor 
aanleg van zonneweiden op niet vruchtbare reststroken 
(zoals voormalige stortplaatsen). Ook deze motie werd 
aangenomen. Hierna volgde het punt Evaluatie Nota 
Verbonden Partijen. Dit punt werd na een korte discussie 
unaniem aangenomen. 

De ronde van 20 april werd waargenomen door Ellie en 
Guido. Het eerste inhoudelijke punt op de agenda was ‘Ont-
werp negatieve verklaring van geen bedenkingen Camping ‘t 
Oekeltje’. Hier kon iedereen positief over zijn, wat er dus 
voor zorgde dat het punt zonder debat naar de raad ging. 
Hierna volgde het agendapunt ‘De Visie op vrijetijdsecono-
mie elk seizoen, een kleurrijk Zundert’. Een mooie visie wat 
ONPL betreft, waarin niet alleen gericht wordt op toeris-
ten van buitenaf, maar ook op de inwoners zelf. We hadden 
wat kritische puntjes, maar waren over het algemeen erg 
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positief over deze visie. Echter wilden andere partijen het 
toch met debat naar de raad, waardoor het punt tijdens de 
raadsvergadering van 18 mei nog eens besproken zal wor-
den. Ten slotte stond het punt ‘Bestuursopdracht onderwijs-
huisvesting’ op de agenda. Dit punt was enkel informerend, 
dus hoefden we geen positief of negatief advies te geven. 
Tijdens deze presentatie werden we op de hoogte gebracht 
over de stand van zaken m.b.t. de onderwijshuisvesting in 
de hele gemeente.

De ronde van 21 april werd waargenomen door Lieke en 
Bertha. Tijdens deze vergadering werd de 1e bestuursrap-
portage 2021 besproken. Helaas kent de bestuursrapportage 
een negatief resultaat van ruim €700.000. Daarnaast stond 
in dit document dat we nog best ver af liggen van een ge-
zonde solvabiliteit van 20%. Hier maakten alle partijen zich 
zorgen om, want wat betekent dat voor de toekomst van 
Zundert en hoe krijgen we weer zo snel mogelijk ‘wat meer 
vet op de botten’ in Zundert, zonder daardoor kwaliteit in 
uitvoering te verliezen? Om de urgentie van het onderwerp, 
ging het punt met debat naar de raad. De avond vervolgde 
met de Proloog Zomernota 2022. Dit was een presentatie en 
daardoor dus vooral informerend. Na het succes van vorig 
jaar, hielden we ook dit jaar een Proloog (letterlijk vertaald: 
‘dat wat vooraf gaat’). Tijdens de Proloog kregen we te ho-
ren hoe het proces naar aanloop van de Zomernota eruit zal 
zien en wat daarin van de raad verwacht wordt.

RONDE 21 APRIL

Op 22 april vond er een werksessie plaats voor alle raads-
leden. Deze stond in het teken van hoe wij als raad onze 
nieuwe griffier wensen (de huidige griffier Jan Jaap gaat 
dit jaar met pensioen). Voorafgaand aan deze werksessie 
kregen we een vragenlijst toegestuurd met vragen in het 
teken van eigenschappen voor een goede griffier, maar ook 
eigenschappen van ons als raad en ons als gemeente Zun-
dert. De uitkomsten van deze enquête werden tijdens de 
werksessie besproken. Al snel bleek dat we als raad op zoek 
zijn naar een deskundige griffier, die toegankelijk, sociaal 
en betrokken is.

WERKSESSIE OP ZOEK NAAR NIEUWE GRIFFIER

Maandag 26 april zijn er vier Zundertse inwoners benoemd 
tot lid in de Orde van Oranje-Nassau. Namens ONPL willen 
we Frans, Ad, José en Riet van harte feliciteren met deze 
Koninklijke Onderscheiding!

LINTJESREGEN

De achterbanvergadering van mei zal online plaatsvinden 
op woensdag 12 mei aanstaande. We starten om 20:00 uur. 
Deelnemen? Mail dan naar info@onplzundert.com.

ACHTERBANVERGADERING MEI

https://zundert.notubiz.nl/vergadering/801624/Het%20Besluit%2006-04-2021
https://zundert.notubiz.nl/document/9974168/2/motie%20meer%20zon%20op%20de%20daken
https://zundert.notubiz.nl/document/9974167/2/motie%20lp%20opz
https://zundert.notubiz.nl/vergadering/801588/Ronde%2020-04-2021
https://zundert.notubiz.nl/vergadering/801589/Ronde%2021-04-2021
mailto:info%40onplzundert.com?subject=Ik%20wil%20deelnemen%20aan%20de%20achterbanvergdering%21

