Onderwerp: VOF Dekker Den Ham

Toelichting:
Deze vier politieke partijen in de gemeenteraad van Twenterand vinden dat
een gemeente maatwerk moet verlenen, daar waar het kan. En vooral daar
waar draagvlak aanwezig is onder de bewoners en vooral onder de
omwonenden.
De gemeenteraad van Twenterand vindt draagvlak erg belangrijk. De coalitie
vindt dat de mening van de inwoners er toe doet. Of het nu om de koopzondag
gaat, om de burgemeester of om het bestrijden van overlast door hondenpoep,
de inwoners worden regelmatig om hun mening gevraagd. Om de
betrokkenheid met de politiek en het openbaar bestuur te vergoten worden
regelmatig debatavonden georganiseerd, op kosten van de gemeente. Hoe zeer
het belang van de inwoners er toe doet blijkt wel uit de keuze van de coalitie
voor kernbudgetten en kernwethouders.
De kwestie Dekker sluit heel mooi aan op de uitgangspunten van deze coalitie:
maatwerk (koopzondag), draagvlak (prioriteit aanpak hondenpoepoverlast) en
burgerinspraak (op zoek naar een nieuwe burgemeester).
De gemeenteraad van Twenterand heeft onlangs uitgesproken, met inbreng
van onze inwoners, dat de nieuwe burgemeester moet verbinden en in staat
moet zijn om zo nodig een arm om de schouders van onze inwoners te leggen.
Een inwoner kan ook een ondernemer zijn.
In het licht van bovenstaande vinden de vier partijen dat het toelaten van
maximaal 6 keer per jaar puin breken (maximaal 12.000 ton) geheel past in de
werkwijze van ons openbaar bestuur. En in de visie van de gemeente om
koploper te zijn in de huidige energietransitie. Een activiteit toevoegen op de
huidige locatie (en dus elders weg te halen) is gunstig voor het energieverbruik

(minder vervoersbewegingen), goed voor de CO2 emissie en goed voor de
stikstofdepositie. Hiernaast worden onze wegen minder belast, neemt de
verkeersveiligheid toe en krijgen omwonenden te maken met minder
vrachtwagens voor hun deur.
Naast al deze positieve effecten van het verlenen van toestemming tot het puin
breken moeten we ook kijken naar andere (buurt-) gemeentes in Overijssel.
Het kan niet zo zijn dat bedrijven vertrekken naar andere gemeentes omdat
men daar wel ondernemers tegemoet willen komen. Maatwerk toepassen.
Werkgelegenheid behouden moet een kerntaak zijn van een gemeente. En let
wel: gemeentes hebben de mogelijkheid om puin breken toe te staan bij
bedrijven met een 3.2 milieucategorie. Andere gemeentes die Dekker willen
binnenhalen doen niets wat tegen een wet of iets dergelijks indruist.
De vier partijen voeren ook een moreel aspect aan. Het bedrijf Dekker geniet
een uitstekende reputatie, het bedrijf heeft oog voor haar omgeving en het
bedrijf zit al 75 jaar op de huidige locatie. Het bedrijf is te klein om zelf een
eventuele verhuizing te bekostigen. Geen maatwerk leveren, niet tegemoet
komen aan de wensen van dit bedrijf, betekent mogelijk sluiting van dit bedrijf
in de nabije toekomst.
Kortom, de vier partijen zouden graag willen dat tot uiterlijk 2025 Dekker
toestemming krijgt om maximaal 6 keer per jaar puin te breken (maximaal
12.000 ton, 6 dagen per jaar) en tegelijkertijd formeel een aanvraag gaat
indienen tot herziening van het bestemmingsplan. Een tijdelijke gunning ter
overbrugging van het dan lopende proces en om te voorkomen dat het bedrijf
op slot raakt.
De periode tot 2025 is nodig om de procedure zo nodig helemaal te doorlopen.
Tot en met een uitspraak van de Raad van State. Voor Dekker zijn hier
aanzienlijke kosten aan verbonden: het is dan wel een taak van de
gemeenteraad om het bedrijf voldoende perspectief en tijd te bieden.
Natuurlijk weet het bedrijf ook dat een eventuele uitspraak van de Raad van
State, aan het eind van zo’n traject, ongunstig kan uitvallen.
Met de andere fracties willen wij hier nog een keer in gesprek.

