Stichting Dorpsraad Aartswoud
Secretariaat:
Mailadres:

Natasja van der Thiel
secretariaat@dorpsraadaartswoud.nl

Notulen jaarvergadering Dorpsraad
Aartswoud
d.d. 7-9-2015
Plaats:
Tijd:
Aanwezig:
Afwezig:
Toehoorders:
Notulen:

Café de Stompetoren
20.00 uur
Frank Rooker, Roelof Kalsbeek, Frank van Staveren, Michel van Ierland,
Margriet Brouwer, Jack Kranenburg en Jacco Bos
Natasja van de Thiel
+/- 50
Jack Kranenburg

1. De voorzitter opent de vergadering.
2. Notulen van 24 augustus 2015 worden goedgekeurd.
3. Ingekomen stukken en mededelingen:
 Vanaf 1 januari 2017 wordt de agenda per email aan de bewoners toegezonden. Iedereen
wordt gevraagd om zijn mailadres door te geven zodat iedereen deze gaat ontvangen.
Komend jaar wordt het nog op papier en per mail verzonden.
 Een aantal bewoners vindt dat het oude kerkhof meer onderhoud nodig heeft. Daar gaan we
een kijkje nemen voordat we met de beheerder en/of gemeente in gesprek gaan.
Elly Das vindt de inrichting bij het nieuwe kerkhof wel leuk gedaan. Er is een
egeltakkenril gemaakt en daardoor wordt het wat ruiger onderhouden. De haag wordt wel
gesnoeid. Jan-Dirk Rooker is het met Elly eens en vindt het ook leuk.
4. Motorcross
Geen nieuws, dus dat is dus goed nieuws. Na het vertrek van Jos Huyskens is al het initiatief uit
de cross vereniging verdwenen. Ook de PS verkiezingen en de gemeenteraadsverkiezingen
hebben geen nieuwe initiatieven gebracht.
De motorcross blijft op de agenda terugkomen, maar op dit moment zijn er geen
ontwikkelingen.
5. Windplan Wieringermeer
We zitten buiten de zone die aanspraak kan maken op een financiële compensatie. Het ziet er
niet naar uit dat de molens die er nu staan langs de Oudelandertocht groter worden dan de
molens die er nu staan.
We blijven wel met Nuon en de groep agrariërs in gesprek om de vinger aan de pols te
houden over mogelijke compensatieregelingen.
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6. Recreatiepark
Natasja en Nicole hebben als bewoners hebben het initiatief genomen om met gemeente in
gesprek te gaan om naar oplossingen te zoeken voor de lange termijn. De deur staat op een
kier. Natasja en Nicole gaan naar aanleiding van dit gesprek met de bewoners uit het park in
gesprek.
Er wonen nu veel kinderen en dat heeft een belangrijke functie voor de leefbaarheid van het
dorp en het behoud van de school. Het handhavingsbeleid blijft voorlopig wel van kracht.
Het is nu een recreatiepark. Het is goed als vanuit het dorp het initiatief komt om ideeen aan
te leveren wat er van zou kunnen worden gemaakt.
7. Leefbaarheidsplan
Dit is nu drie jaar oud. Bewoners hebben aangegeven wat ze belangrijk vinden voor het dorp
op de lange termijn. We zien dat veel doelstellingen zijn gerealiseerd. Ook zijn er dingen
naar boven gekomen die zijn vastgelegd in beleidsstukken van de gemeente.
Het plan is nu toe aan een afstofbeurtje. Het moet worden geactualiseerd.
De dorpsraad en het college is al bij elkaar geweest. Daaruit is een aantal zaken naar voren
gekomen. Er is een datum voor een nieuwe sessie met de bewoners. Deze vindt plaats op 29
oktober 2015.
Iedereen krijgt een overzicht van wat er gerealiseerd is en dan kunnen we met elkaar
discussiëren over de nieuwe punten.
8. Verkeersveiligheid
Het dodelijke ongeval drukt ons op de feiten dat verkeersveiligheid een heel belangrijk
onderwerp blijft voor Aartswoud.
De dorpsraad heeft contact gezocht met de ANWB om de reclamespot die langs de Gouwe is
opgenomen niet meer uit te zenden. Dat verzoek is gehonoreerd en de ANWB heeft tevens
aangeboden om een onafhankelijk expert dit kruispunt en een aantal andere gevaarlijke
punten te laten beoordelen. De dorpsraad heeft dit aanbod met open armen aanvaard.
Ton van ’t Hof is de expert en komt namens ANWB naar Aartswoud om de
verkeersveiligheid onder de loep te nemen. De dorpsraad kan op basis van deze beoordeling
goed onderbouwd met de wegbeheerders in gesprek.
De dorpsraad vraagt om of iemand nog suggesties heeft voor de lijst met gevaarlijke
verkeerspunten.
Uit de zaal komen de volgende punten:
- Kruispunt koetenburg-schoolstraat
- Lindeboom bij Korte Wuiver
- Lantaarnpalen in de bocht bij Rooker
- De Gouwe
Het gesprek met ANWB is over twee weken. Als mensen via de mail nog punten aan willen
dragen dan zijn die welkom.
Mevrouw Zwaan complimenteert de dorpsraad voor de ondernomen actie.
Vanuit de zaal wordt aangegeven dat een paar jaar geleden metingen zijn gedaan van de
verkeerssnelheid in het dorp. Wordt dat nog gedaan? De voorzitter geeft aan dat dit nog
wordt gedaan en dat er ook statistieken van zijn. Deze statistieken kunnen we ook gebruiken
in het gesprek met de ANWB.
Een suggestie is het plaatsen van flitspalen. Dit kunnen we meenemen in het gesprek met de
ANWB.
Arend suggereert het nemen van verkeersremmende maatregelen ipv een flitspaal.
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In het verleden zijn verkeersremmende maatregelen in het dorp aangebracht maar weer
weggehaald om dat de veiligheid juist minder werd en omdat er schade aan huizen ontstond.
Wij, de dorpsraad en/of de BOA kunnen de eigen bewoners er op aanspreken. Een andere
mogelijkheid is de kentekens opschrijven en dit melden bij de BOA.
De burgemeester geeft aan dat er een rotonde komt bij de kruising WestfriesedijkZuiderzeestraat. De Gemeente heeft het geld voor haar bijdrage gereserveerd en het zit in de
plannen van de Provincie. Verwacht wordt dat het binnen 2 jaar gerealiseerd is.
Vanuit de zaal wordt ook gevraagd of het paaltje op het fietspad bij de Zwarteweg terug
komt of niet. Er is een ongeluk mee gebeurd. Dit is tot nu toe het enige ongeluk en de
agrariers houden het graag in stand. Voorlopig blijft het paaltje staan.
Er komst ook een ovatonde bij de kruising Langereis en de AC de Graaf. Het ontwerp is
klaar en de budgettering is rond. Het wordt op korte termijn aanbesteed.
Provincie gaat ook de rest van de AC aanpakken.
9. Stal Rooker
De vergunning is aangevraagd en toegekend door de gemeente. Er is een aantal bezwaren
gemaakt. Er is al veel over gezegd.
We hebben de burgemeester uitgenodigd om toelichting te geven op het
besluitvormingsproces. Daarnaast heeft de firma Rooker een voorstel gedaan aan de
bewoners. Dirk Rooker licht dit straks toe.
De burgemeester:
Er komt een aanvraag binnen. De Gemeente weegt binnen de kaders van de ruimtelijke
ordening de aanvraag. Er zijn pro’s en con’s. De Gemeente heeft de weging gemaakt dat je in
een landelijk gebied als Aartswoud, waar bijna alles is beschermd, een bestaand bedrijf de
investeringen kan doen zodat het op de lange duur kan blijven bestaan. Daar heeft de
Gemeente goed over nagedacht. De Gemeente heeft overigens respect voor de mensen die
het niet eens zijn met het besluit.
We moeten voorkomen dat het een splijtzwam in het dorp kan zijn. Je kunt het eens zijn met
elkaar dat je het oneens bent met de komst van zo’n stal.
Gemeente hoopt dat de unieke sfeer in Aartswoud in stand kan blijven. De burgemeester doet
een apel op de bewoners om na het besluit van de rechter zich in te zetten om de goede
verstandhouding in stand te houden.
Dirk Rooker informeert de aanwezigen over hun voorstel:
Beste aanwezigen,
Het voorstel is dat we de stal kleiner gaan bouwen. Het aantal koeien met 25% verlagen
naar 210 koeien. Dit houdt in dat de stal van 86 meter lang naar ongeveer 72 meter lang
gaat en dat de sleufsilo’s 10 meter korter worden. Het betekent dat de groei die we zouden
doen met 54% verlagen. Dit betekent dus voor ons nogal een flinke wijziging in de plannen
die we hadden. Maar ook een groot gebaar naar de bezwaarmakers dat we hier zo snel
mogelijk uit willen komen
De reden dat wij dit doen is dat wij hopen hiermee een lange rechtszaak te kunnen
voorkomen en eindelijk verder kunnen met het bedrijf. Er zijn veel gevallen bekend dat dit 6
tot 7 jaar kan duren. Dit zal alleen maar nog meer stress en slechte relaties in het dorp
veroorzaken. Wij hebben altijd rekening proberen te houden met onze buren. Door de stal
een donkere uitstraling te geven zodat deze wegvalt in het landschap, sleufsilo wanden die in
het zicht zijn zwart te verven met een bomen singel daar vlak naast, de achterkant van het
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bedrijf een smalle haag te maken zodat er zo min mogelijk uitzicht verloren gaat. Ook
hebben we al de uitrit in de bocht aangepast zodat daar straks het vrachtverkeer langs gaat.
Dit alles heeft de bezwaarmakers niet doen overtuigen dat wij van goed wil zijn en rekening
met hen willen houden.
Wij hopen nu met deze ingrijpende verandering van ons plan de bezwaarmakers van
gedachte te laten veranderen zodat wij en de bezwaarmakers een einde kunnen maken aan
deze onzekere en vervelende tijd.
Vragen:
Charlotte vraagt aan Dirk Rooker of de vermindering van het aantal koeien te maken heeft
met de melkprijs?
Dirk: nee, het plan is gemaakt voor 30 jaar en niet voor de korte termijn.
Mevrouw Zwaan:
Wat bedoel je met een bijgebouw? Dirk legt uit dat hij hiermee een kleiner gebouw voor de
stal bedoelt.
Arend vraagt of dit betekent dat de vergunning weer opnieuw moet worden verleend?
Burgemeester: Afhankelijk van de aard van de wijziging moet dit opnieuw of kan het via de
wijzigingsbevoegdheid van het college in het lopende traject. Dat zal de afdeling Ruimtelijke
Ordening moeten beoordelen.
Uiteindelijk bepaalt de rechter of bezwaren terecht zijn.
Gemeente heeft zelf een beoordeling gemaakt en is tot de conclusie gekomen dat het
mogelijk is.
Wordt de hoogte ook aangepast? Nee. Alleen de lengte wordt ingekort.
Immy Wit: hoe lang kan het tegengehouden worden?
Burgemeester: gemeente heeft gepleit om het allemaal in een sessie te behandelen bij de
RvS. Dit is nu gepland voor over twee maanden, dus begin november 2015.
Meindert Nieuweboer merkt op dat er ten tijde van de start van zijn bedrijf 27 boeren waren
in Aartswoud waar de melk opgehaald werd. Die molken samen 500 koeien. Er worden nu
nog 250 koeien gemolken in het dorp. In Aartswoud lopen ook alle koeien buiten. Als je wilt
blijven bestaan, dan moet je meer melk produceren per persoon.
10. Aftreden en benoeming bestuursleden
De voorzitter is blij te melden dat Jacco Bos zich beschikbaar heeft gesteld voor de vacante
positie in de dorpsraad. Hij is agrarier, jong van geest, en geboren en getogen in Aartswoud.
Hij woont aan het begin van het dorp, heeft een fruitteeltbedrijf, werkt als machinist in de
wegenbouw en geeft teeltadvies in het buitenland. Er zijn geen bezwaren en zijn aantreden
wordt in de zaal met applaus ontvangen.
Charlotte wil graag dat er volgende keer ook wordt geprobeerd om de verhouding
man/vrouw evenredig te houden.
Michel van Ierland neemt afscheid als voorzitter. Hij wordt opgevolgd door Jack
Kranenburg. Michel licht toe dat hij zes jaar geleden werd gevraagd door Koen Janssen. Hij
wist niet wat het inhield maar voelde zich wel vereerd en vond dat hij niet zomaar nee kon
zeggen. Hij is trots op de saamhorigheid in het dorp. Dit kom je bijna nergens tegen. En hij is
blij dat er jonge mensen toetreden in het nieuwe bestuur.
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11. Rondvraag
Immy loopt twee keer per week langs het blotebienepad. Bij het bankje ligt vaak veel vuilnis.
Zou daar een vuilnisbak kunnen worden geplaatst bij het bankje? Nemen we mee tijdens
onder overleg met de Gemeente.
Michel sluit de vergadering. Na de pauze geeft hij een presentatie over de luchtvaartindustrie
in Nederland en de rol van Nederland in de internationale luchtvaart.

Actiepuntenlijst
Nummer Datum Wie
00001
24-8-15 Michel

Wat
Roelof bellen inzake notulen 8-6-15

00002

24-8-15 FrankR

Mailadres dorpsraad aan alle partijen z.s.m.
sturen

00003

24-8-15 Margriet

Wiebo bellen inzake burendag

Voor 31-8

00004

24-8-15 Alle
leden

Omgevingsraad navragen bij de
Gemeente

Tijdens
vergadering

00005

24-8-15 Natasja

Datum Riet en Gemeente vastleggen

6-9-15

00006

24-8-15 Voorzitter Afspraak maken ANWB

z.s.m.

00007

24-8-15 FrankR

Afspraak met Gemeente verzetten

z.s.m.

00008

24-8-15 FrankR

Mailadres dhr De Winter aan Natasja z.s.m.
mailen

00009

24-8-15 Natasja

Agenda en notulen opmaken

26-8-15

00010

24-8-15 Alle
leden

Notulen en agenda voor 28-8-15
bekijken en antwoorden Natasja

28-8-15

00011

24-8-15 Margriet

Notulen op de website

31-8-15

00012

24-8-15 Natasja

Agenda's bij leden

29-8-15

00013

7-9-15

??

Kijken bij het kerkhof en
vervolgactie bepalen

??

00014

7-9-15

Natasja

Prullebak bij het bank Blote Biene
Pad bij de gemeente voorleggen

??
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Wanneer
z.s.m.

