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Vragen ex artikel 41 RVO over participatie van inwoners van Arnemuiden op komende recreatieve 
ontwikkelingen aldaar.

Geachte mevrouw Barentsen,

De fractie van de LPM heeft schriftelijke vragen aan ons college gesteld over de participatie van inwoners 
van Arnemuiden op komende recreatieve ontwikkelingen aldaar waaronder het Waterpark Veerse Meer. 
Hieronder treft u de beantwoording van deze vragen aan.

1. Rond Arnemuiden vinden de komende jaren een aantal ingrijpende ontwikkelingen plaats (zie toelichting) 
Is het college bereid om (voor wat betreft de gevolgen van deze ontwikkelingen voor Arnemuiden) een 
(goed gestructureerd en goed ingekaderd) participatietraject voor de inwoners van Arnemuiden op te 
starten? Is het college bereid en dergelijk participatietraject vooraf aan de Raad voor te leggen?

De gemeenteraad heeft hierover op 8 oktober 2018 een motie aangenomen die het college uitvoert. In de 
memo actieve informatieplicht van 3 juli jl. hebben wij het participatieproces geschetst. Graag lichten we de 
aanpak toe en gaan we hierover met u in gesprek tijdens de in deze memo aangekondigde informatieavond 
op 18 september a.s.

2. Is het college met ons van mening dat er nu reeds, dus in 2019, voorafgaand aan de genoemde 
ontwikkelingen, begonnen moet worden met een aantal zaken zoals aanpassing bestemmingsplannen en 
regulering verkeersafwikkeling, in ieder geval voordat de 1000 werknemers die na realisatie nodig zijn aan 
de slag gaan?
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Het college deelt uw mening. Overigens kan ook niet eerder met de daadwerkelijke ontwikkeling begonnen 
worden voordat de gemeenteraad het bestemmingsplan heeft vastgesteld. Om het bestemmingsplan te 
kunnen op- en vaststellen zal er duidelijkheid moeten zijn over de verkeersafwikkeling.

3. Is het college bereid om bij het gestelde in vraag 1 en 2 ambtelijke uren zodanig vrij te maken dat de 
slagkracht van het Participatietraject aanzienlijk wordt vergroot?

In het project is rekening gehouden met ambtelijke uren voor het participatietraject. Voor zover dit niet 
toereikend is of om andere reden wenselijk is zal aanvullend capaciteit worden ingehuurd.

4. In hoeverre ziet het college hier ook een exclusieve rol voorde wijkgroep Arnemuiden?
De gemeenteraad heeft in de motie het college verzocht om “de bewonerswerkgroep als partner te betrekken 
bij de uitwerking van de plannen in en rond Arnemuiden, inclusief de huidige verkeershinder en hen een 
podium te bieden om hun zorgen uit te werken in het aandragen van structurele oplossingen middels 
burgerparticipatie". Er wordt dan ook intensief overlegd met de Bewoners Groep Arnemuiden (BGA) over de 
aanpak. In de participatietrajecten zijn/worden ook andere partijen en bewoners betrokken. De regie van het 
project ligt bij de gemeente en Driestar.

5. Wij signaleren veel onrust in Arnemuiden over voornoemde ontwikkelingen. Is het college tenslotte met 
ons van mening dat een goed participatietraject een en ander beter laat landen waardoor draagvlak voor 
een aantal van deze ontwikkelingen wordt gecreëerd en de acceptatie groter kan worden?

Het college is zich bewust van de zorgen die er zijn en neemt deze serieus. Minimaal willen we bereiken dat 
alle betrokkenen de gelegenheid hebben gekregen om zaken in te brengen. We hopen met het goed en 
zorgvuldig doorlopen van de participatietrajecten uiteindelijk tot een plan te komen waarvoor zo breed 

mogelijk draagvlak bestaat.


