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Dhr. Harmsen (PvdA) is het eens met het zoeken naar gelden van buiten. Het is altijd goed om ernaar te 
kijken.  
 
Reactie kerngroepleden: dhr. Harberink. 
Dank voor de uitnodiging om aan tafel te mogen plaatsnemen. Commissiebreed heeft de kerngroep gehoord 
dat er vertrouwen is in het project. Fijn om dat te horen. Dhr. Harmsen (PvdA) vraagt of de lat niet te hoog lag. 
Die vraag is meer gericht aan de wethouder en de commissieleden.  
 
Wethouder Verstand reageert op de eerste termijnen. Ook hij spreekt zijn waardering uit en geeft 
complimenten aan de kerngroep. Laten we energie vasthouden ook in fase twee. We lopen hier in Nederland 
voorop met dit project. En dat is niet eenvoudig met het aantal partijen en grondposities dat hier mee speelt. 
Het is wel wennen dat je zaken los kunt laten. De raad controleert je immers toch en daar zit spanning als je 
als college een stap terug neemt. Dhr. Van Duinhoven (Landwerk) heeft het helder gezegd; alle actoren 
moeten zich bewust zijn van de eigen rol. U moet wel beseffen dat u een belangrijke rol loslaat. Er is veel 
begrip nodig voor elkaars positie. 
En dan zijn toch de meeste vragen weer tot het college. 
Kunnen inkomsten uit andere projecten in gemeente gebruikt worden voor Doorwerth (VVD)? Grondpositie 
middelen vallen in de algemene middelen en het is aan de raad om daar een bestemming aan te geven. 
College gaat uit van een exploitatieplan.  
Er is geen twijfel over het plan, maar wel voorzichtigheid (CDA). College wil niet helemaal meegaan in 
halleluja stemming over burgerparticipatie. 
Wat betreft de opmerkingen over de actieve grondpolitiek, merkt de wethouder op dat het onze gemeente 
heeft gered dat we hier heel voorzichtig mee zijn geweest. Het moet wel heel overduidelijk voordeel 
opleveren, wil het college zich hieraan wagen. Het college is in gesprek met Woonzorg, en het is niet handig 
daar nu hier over te praten. De grond is overigens van Woonzorg, 
RZS vroeg naar de ISV gelden (€ 150.000) die gereserveerd waren om parkeerplaatsen aan te leggen bij de 
Mozartlaan. Die gelden moesten ingezet worden en lukte dat niet tijdig dan gingen de gelden naar Renkum 
heeft de raad besloten. We hebben hier mooie dingen mee kunnen doen in Renkum 
Wat betreft de lange termijn plannen, de kaders die er zijn, de visies e.d., daar houdt de kerngroep rekening 
mee. Nieuwe ontwikkelingen zijn mogelijk, maar daar hebben we dan wel overleg over. 
D66 zegt "eerst de inkomsten dan de uitgaven” en inderdaad zo werkt het ook. Beseffen we wel wat onze 
verschillende rollen zijn? De raad moet zich in het proces in gaan houden. De raad blijft goed geïnformeerd. 
GL vraagt of de kaders voor de kerngroep leidend zijn, bijvoorbeeld wat betreft het dorpsbos. Dat moet GL 
aan de kerngroep vragen en niet aan het college. Het zijn de kaders van de kerngroep. 
Interruptie door mw. De Groot (GL): GL verwacht van het college een antwoord/toelichting op het voorstel dat 
het college aan de raad heeft voorgelegd.  
Wethouder Verstand geeft aan dat het de kaders zijn van de kerngroep die het college aan de raad voorlegt, 
dus vraag het aan de kerngroep.  
PvdA vraagt of het college niet een te zware financiële opdracht meegeeft aan de kerngroep. Dat is niet zo, de 
kerngroep heeft die grotendeels zelf geformuleerd. De financiële kaders kunnen budgetneutraal zegt de 
kerngroep. Uw raad kan aangeven dat u er middelen voor over heeft. 
Interruptie dhr. Harmsen (PvdA). 
 
Tweede termijn debat concentreren op drie punten 
- Vragen die zijn blijven liggen (GL); verkeersveiligheid, bereikbaarheid scholen, aanpassing dorpsbos,  
  dorpshart concreet product van proces, duurzaamheid = klimaat adaptieve maatregelen. 
- Wanneer is er sprake van draagvlak? (D66) 
- Ligt de lat niet te hoog (PvdA)? 

Dhr. Harberink (kerngroep) reageert. Alle betrokkenen moeten heel veel loslaten. Dat is knap lastig.  
Kader groen: er is vastgelegd dat er een maximale inspanning wordt gedaan om het dorpsbos overeind te 
houden. Dat is geen kader van de kerngroep, maar de resultante van de inventarisatie onder alle betrokkenen 
in Doorwerth. Er is behoefte om in het hart van het dorp de term groen te gebruiken en nadrukkelijk een 
gedeelte van het bosgebied te handhaven. Hiertoe wordt een maximale inspanning gedaan. De kerngroep 
beseft dat het wel ambitieus is om de financiële balans te bereiken en dat het wel eens heel spannend kan zijn 
om dat vast te houden. Er kan een moment ontstaan dat we een afweging moeten maken om de balans te 
bewaren. Het is nadrukkelijk door het dorp aangegeven dat het bos behouden moet blijven. Het is geen 
raadskader. Dat ter illustratie van wat loslaten is. 
Dhr. Van Dijk (D66) leest de kaders zo dat de balans ook de andere kant kan uitvallen. 
Dhr. Harberink geeft aan dat het hier gaat om een vertaalslag die Doorwerth wenst. Wensen ze veel groen of 
veel hoogbouw en passen ze bij draagvlak en de financiële balans dan is dat het resultaat. Het gaat erom wat 
Doorwerth graag wil met het dorpscentrum. 


