Convenant Breed-terrein
Het convenant over het Breed-terrein
Over doelstellingen en dilemma’s
Van het bestuur

In deze bijdrage willen wij als bestuur uiteenzetten waarom wij besloten hebben tot
een convenant met de gemeente met betrekking tot de ontwikkeling van het
‘Breed’-terrein. Dit naar aanleiding van de discussie die ontstond op de Algemene
Ledenvergadering (april 2014).
De eerste doelstelling van onze vereniging is “het versterken, dan wel
behouden van het dorpskarakter van
Hees, alsmede het bevorderen van de
kwaliteit van het woon- en leefmilieu”. Zo staat het in de statuten en
dat doel streven we allemaal na, geen
twijfel daarover!
Echter, in de praktijk staat het bestuur
met enige regelmaat voor het dilemma welke weg naar dit doel het beste
is. De weg van overleg en onderhandeling met de overheid of de weg van
bezwaarschriften en procederen. De
ervaring heeft geleerd dat geen van
beide wegen een garantie op succes
biedt.
Ook nu doet zich zo’n dilemma voor
rond de gemeentelijke plannen voor
de invulling van het ‘Breed’-terrein.

Kiest het bestuur voor het overlegmodel (in dit geval resulterend in een
convenant met de gemeente) of willen
we dat ‘principieel’ niet? Voor ons is
het meest relevant hoe we het beste
resultaat denken te behalen. En dat is
een inschatting die per definitie vatbaar is voor een verschil in opvatting.
Het bestuur heeft zich over dit dilemma laten adviseren door de betrokken werkgroepen van de vereniging:
Ruimtelijke Ordening en Groen Hees.
Beide werkgroepen hebben hierover
bij herhaling en intensief vergaderd,
waarbij de argumenten van alle
werkgroepleden zijn ingebracht. De
werkgroep Groen Hees gaf uiteindelijk unaniem de voorkeur aan het
convenant, de werkgroep Ruimtelijke
Ordening bleef verdeeld: twee leden
inclusief de voorzitter kozen voor het

convenant, de twee andere leden van
de werkgroep waren daar tegen.
Met deze adviezen heeft het bestuur
zijn eigen verantwoordelijkheid genomen – dat mag van ons verwacht worden. We hebben besloten te kiezen
voor een convenant met de gemeente.
Niet omdat het perfect is, niet omdat
het een garantie biedt, maar omdat
het naar onze inschatting de beste
weg is in de gegeven situatie. Ja, dit
convenant is gestoeld op vertrouwen tussen de overheid en onze
vereniging. En ja, vertrouwen kan
beschaamd worden, dat weten we.
Maar moeten we daarom ‘principieel’
afzien van een weg die gebaseerd is
op vertrouwen?
Wij vinden van niet. Daarom hebben
we gekozen voor het convenant.

Ingezonden brief

Convenant Dorpsbelang en gemeente
over bufferzone Hees: niet doen!
Door: Bea van Zijll de Jong (oprichter, oud-voorzitter, oud-raadslid) en Anton Beljaars

B&W willen in de groene buffer bij Breed een nieuw
bedrijventerrein aanleggen ten behoeve van twee garagebedrijven en een tuincentrum. Reactie van ons bestuur
aan gemeente: “Onbetrouwbare overheid, strijdig met
gemeentebesluiten.” Echter, de werkgroepvoorzitters
van Groen en Ruimtelijke Ordening (RO) en de gemeente
houden sinds voorjaar 2013 gesprekken die resulteerden
in een zgn. convenant. Inhoud: B&W kopen de Noviokassen (Bredestraat) en doen hun best om de bedrijvenbestemming Energieweg ter plaatse van de geluidswal
(vv. Kraijenhof) geschrapt te krijgen. In ruil daarvoor gaat
Dorpsbelang al bij voorbaat akkoord met het nieuwe
bedrijventerrein en met handhaving van de bedrijvenbestemming Dr. De Blécourtstraat.
Wij hebben hiertegen in de werkgroep RO al direct
bezwaar gemaakt, ook omdat onze leden er niet in gekend
werden. Vergeefs. Naar aanleiding van de algemene ledenvergadering (april 2014) hebben wij het bestuur een brief
geschreven. Resultaat is deze ruimte in de Stenen Bank.
Er wordt maar liefst 20.000 m² (4 voetbalvelden) onttrokken aan de groene buffer. Huidige bestemming: Groen/
Kwekerijen. Toekomstige bedrijfsomvang: onbekend.
Alleen al het tuincentrum (doorgaans meer gebouw dan
groen, zie Intratuin) krijgt 200 parkeerplaatsen. Het
(vracht)verkeer in onze wijk neemt verder toe. De afvoerweg komt in Park West (Wolfskuilseweg) te liggen. Bomen
en groen verdwijnen dus onder asfalt. Allemaal direct
tegenover nu al milieubelastende bedrijven: asfaltcentrale, puinbreker, schrootbedrijven, etc.
B&W waren al van plan de Novio-kassen op te nemen in
Park West. De gemeente lost dus met het convenant een
belofte naar zichzelf in (sigaar uit eigen doos). Nu moet
daar ineens instemming van Dorpsbelang met 20.000 m²
bedrijventerrein tegenover staan.
“Kraijenhof” beslaat 4000 m². De bestemming Sport is
in 2008 gewijzigd in lichte bedrijvigheid. Ons toenmalig

bestuur heeft hiermee ingestemd. Dat was fout. Maar dat
moet je niet herstellen door nu in diezelfde buffer een veel
grotere fout te maken: 20.000 m² aan bedrijvigheid toevoegen! En kan er bij Kraijenhof wel gebouwd worden, nu
de geluidswal er ligt? Die verdwijnt niet.
Tegen de harde uitspraak van ons bestuur (geen bezwaar
tegen 20.000 m² bedrijventerrein) staan dus boterzachte
en al gedane (Novio) toezeggingen van het college.
Een van onze doelstellingen is behoud en versterking
van de hele (!) groene buffer. Dat moet ons bestuur uitdragen middels overleg met de gemeente, kijken wat er
binnen te halen is, en zo nodig bezwaar maken. Dat is de
afgesproken werkwijze. De politiek, zeker de nieuwe collegepartijen (SP, GroenLinks, PvdA) hebben zich altijd voor
de bufferzone ingezet en B&W vaak teruggefloten inzake
Hees. Daarvan moet ons bestuur gebruik maken, gesteund
door talloze gemeentelijke nota’s ten gunste van de bufferzone (zie onze brief aan bestuur) en niet te vergeten
de bijna 3000 aan de raad overhandigde handtekeningen
WestWilGroeneBuffer (2012). Die zijn toch niet voor niets
opgehaald?!
Als het convenant doorgaat en de (milieu)gevolgen van dit
nieuwe bedrijventerrein bekend zijn, zullen onze leden
vergeefs bij ons bestuur aankloppen. Puur formeel kunnen ze zelf bezwaar maken. Maar daarvoor zijn onze leden
geen lid geworden. Bovendien zullen ze geen gehoor vinden bij de politiek. Hun eigen bestuur heeft immers al “ja”
gezegd.
Daarom onze oproep aan de leden: reageer a.u.b.! Wij
sturen u ook graag onze uitgebreide brief aan het bestuur
toe, die helaas niet op onze website komt te staan. Onze
e-mailadressen zijn: beavanzijlldejong@icloud.com en
Anton.beljaars@tele2.nl.
Laten we onze vereniging behoeden voor een historische
fout!

>>

Links: Hoek Energieweg-Wolfskuilseweg
Boven: Situatieschets
Foto en tekening: Ton van Seters
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Convenant Breed-terrein
>> Vervolg over convenant

Lezers van deze Bank kunnen reageren door een mail te sturen aan het
secretariaat (secretariaat@dorpsbelanghees.nl). Eventuele reacties
zullen in het bestuur worden besproken.
De volledige tekst van de brief van Bea van Zijll de Jong en Anton Beljaars
aan het bestuur is ook via het secretariaat van de vereniging verkrijgbaar.

Reactie werkgroep Ruimtelijke Ordening

‘Beter ham zonder mosterd dan
mosterd zonder ham’
Door: Jan de Kanter, werkgroepvoorzitter

“Wat hebben ham en mosterd nu te maken met de hoek
Wolfskuilseweg-Energieweg en het ‘convenant’?” Deze
uitdrukking geeft aardig het verschil van mening weer
waarover we u informeren.
In de brief van Bea en Anton op de vorige pagina wordt
de suggestie gewekt alsof de VDH, c.q. de werkgroep
Ruimtelijke Ordening, haar principes verloochent, alsof
wij niet meer zouden strijden voor (een zo groot mogelijk)
Park West en dat we een ‘natuurlijke grens tussen industrieterrein en Hees’ niet meer belangrijk vinden.
Die bewering is onjuist. We staan volledig achter die doelstellingen! Als ik even terugga naar de titel: We willen allemaal ham en mosterd!

beste aanpak en het hoogst haalbare dat we eruit kunnen
slepen?”
We zijn met de gemeente gaan praten over de ‘tegenprestatie’ die we vragen als we meedenken met de plannen
voor een tuincentrum (terrein Breed) en een garagebedrijf
(tussen Breed en Energieweg). De harde voorwaarden
waaraan de gemeente moet voldoen, zijn:
−− aankoop Noviokassen en het terrein toevoegen aan Park
West;
−− ingang via de Energieweg; uitgang via een nieuw aan te
leggen weg, schuin richting kruising WolfskuilsewegEnergieweg zodat men niet kan afslaan richting
Energieweg. Ver weg van pand 254.);
−− geen uitbreiding industrie/bedrijven op het tracé
Neerbosscheweg-Wolfskuilseweg (‘niet meer stenen’)
aan de kant van Hees;
−− afspraken worden in convenant vastgelegd en bij de eerste mogelijkheid verwerkt in het bestemmingsplan.
Wat leveren we daarvoor in:
−− de bestemming kwekerij wordt omgezet naar
tuincentrum;
−− groenstrook (± 3000 m²) tussen Breed en Energieweg
wordt bedrijventerrein (één garage).
En nu is de vraag: welke weg moeten we bewandelen?
Houden we strikt vast aan het principiële standpunt, of
kiezen we de weg van wat in onze ogen het hoogst haalbare is?
Terug naar de titel. Ham én mosterd lukt niet naar onze
inschatting. Dan is de volgende vraag: “Ham zonder mosterd of mosterd zonder ham?” Wij kiezen voor de ‘ham’.

Reactie werkgroep Groen Hees
Door: Ab Verheul, werkgroepvoorzitter

De gemeente heeft in de afgelopen jaren inderdaad verwachtingen gewekt met betrekking tot de bufferzone.
Deze verwachtingen zijn voor een groot deel nog niet ingevuld.
Uit de gesprekken met de gemeente blijkt dat men stelt
dat het intenties waren en dat er nooit besluiten zijn genomen welke percelen behoren tot de bufferzone.
De verwachtingen met betrekking tot de bufferzone
zijn gewekt in de jaren 90 en begin van dit millennium.
Inmiddels is de gemeente in een financieel zwakke positie
gekomen door ernstig krimpende inkomsten en stijgende
lasten. Hierdoor wil men grond verkopen aan bedrijven
en daardoor ook grond aankopen voor bufferzone (terrein
kassen Novio).
Binnen deze context – minder financiële middelen en het
ontbreken van juridisch afdwingbare toezeggingen – gaat
de gemeente vooral haar eigen opportunistische gang.
Wij hebben de inschatting gemaakt dat als de gemeente
haar plan wil doorzetten – en dat wil ze – en de bestemming van het terrein wil wijzigen van kwekerij naar lichte
bedrijvigheid, dat wij met alleen een verzet daartegen het
uiteindelijk zullen verliezen in een procedure.
Er is alle aanleiding en er zijn gegoede redenen om de
gemeente te verwijten dat zij de gewekte verwachtingen
niet waarmaakt en niet betrouwbaar zijn.
Als we het hierbij laten en alleen bezwaar en verzet voeren
tegen de omzetting van de bestemming van het terrein
van Breed wat zou dat dan opleveren?
Naar onze inschatting niets meer dan: in ieder geval het
morele gelijk, een flink stuk in de krant, maar geen raads-

brede steun en een verloren procedure tot in hoogste
instantie.
Daarom kiezen we voor de optie om in het concrete geval
van deze strook grond te onderhandelen met de gemeente
zodat we in ieder geval een bepaald resultaat binnenhalen.
Als wij geen convenanten sluiten met de gemeente, of
samenwerken zoals inmiddels via WestWilGroeneBuffer,
dan gaat de gemeente haar volle eigen gang en kunnen we
geen enkele invloed uitoefenen. Nu kunnen we nog proberen het best mogelijke eruit te slepen: door in ruil voor het
opgeven van de toezegging “geen bedrijven aan de Heese
zijde van de Energieweg” kunnen wij in elk geval claimen
dat er voorwaarden worden gesteld aan verkeersstromen
(geen ontsluiting aan de Wolfkuilseweg) en aan elders
wel uitbouw van groen (omzoming noordelijk deel Park
West en/of opkoop en herinrichting kassengebied Novio
bijvoorbeeld).
Met dit convenant bereiken wij twee zaken:
−− een versterking van de intentie om het gebied tussen de
Wolfkuilseweg en de Dr. De Blécourtstraat beheersbaar
te houden als een bufferzone,
−− versterking van de bufferzone door middel van toevoeging van terrein Noviokassen aan Park West.
Onze overtuiging is dat burgers beter af zijn en de leefbaarheid van Hees beter wordt bediend door dit soort
handelen en samenwerking met de gemeente dan door
halsstarrig vasthouden aan niet (juridisch) vastgelegde
afspraken met de gemeente en met de hakken in het zand
positie in te nemen.

<<

Foto: Marieke Cuppens

De vraag waarover we van mening verschillen, is: “Hoe
bereiken we zoveel mogelijk van wat we willen?” In iedere
specifieke situatie proberen we zo goed mogelijk een
afweging te maken welke aanpak het beste lijkt. Om welke
locatie gaat het, wat kunnen we leren van het verleden
(hoek Energieweg-Industrieweg is bijna volledig bedrijventerrein geworden ondanks alle bezwaarschriften),
wat is de tijdgeest (de gemeente heeft geld nodig; de
Noviokassen zijn mede daardoor nog steeds niet toegevoegd aan Park West), met welke randvoorwaarden moeten we rekening houden (op het terrein van Breed omvat
de bouwgrens ± 80% van het oppervlak en de ontsluitingsweg loopt nu langs het pand nr. 254 op de Wolfskuilseweg).
Dat hebben dus we ook gedaan ten aanzien van de plannen van de gemeente met de hoek WolfskuilsewegEnergieweg. We hebben in overleg tussen werkgroepen en
bestuur in meerderheid besloten niet star vast te houden
aan ons principe: alleen groen. We hebben gekozen voor
het (‘glibberige’) pad van: “Wat lijkt ons in deze situatie de

Reageren?

6

de stenenbank

| juni 2014

de stenenbank

| juni 2014

7

