
 

 Voorzitter,  

We gaan het debat van vorige week niet overdoen, maar gunt u me alstublieft de 
gelegenheid om nogmaals alle betrokkenen te complimenteren met het 
eensgezinde plan voor de realisatie van Omnipark De Brug. Het is prachtig dat zo 
veel organisaties met zo veel belangen elkaar kunnen vinden. Dat ze bereid zijn 
compromissen te sluiten. Dit is wat ons betreft hét voorbeeld van hoe het met 
initiatieven vanuit de samenleving hoort te gaan. Hulde, ook aan het College – want 
de gemeente is immers een van de deelnemende partijen.  

De hele raad is enthousiast over het plan en zowat de hele raad is licht bezorgd over 
de financiële haalbaarheid, zo bleek vorige week. Het verklaart dat er naast elkaar 
twee amendementen zijn ingediend, die allebei van doen hebben met de jaarlijkse 
kosten die de gemeente gaat maken voor de exploitatie. Met nadruk: de voorstellen 
vullen elkaar aan, zijn dus niet strijdig met elkaar. Het is dus niet het een of het 
ander. Het kan allebei. Hart hoopt dat het allebei wordt.  

Dan ons amendement, dat we indienen samen met D66.  

In het raadsvoorstel staat, wat ons betreft terecht, dat toekomstige 
exploitatiekosten die van de huidige moet benaderen. Maar wat is benaderen? En 
wat zijn die huidige exploitatiekosten dan?  

Wat dat benaderen betreft: Hart vond het een gouden vondst om hiervoor de schaal 
van Mock te gebruiken, een rijtje begrippen die in de wereld van beursgenoteerde 
bedrijven wordt gebruikt om dalingen en stijgingen van omzet en winst te 
benoemen. Zodat iedereen weet welk percentage hoort bij een geringe, lichte of 
duidelijke stijging.  

We kregen de afgelopen week nou niet bepaald enthousiaste reacties op dit idee. 
Indien gewenst kunnen we die schaal van Mock alsnog uit het amendement halen. 
De kans dat het voorstel wordt overgenomen, neemt daardoor vast fors toe. Fors is 
bij de schaal van Mock: meer dan 45 procent.  

Wat ons betreft betekent een geringe, lichte of duidelijke stijging trouwens niet dat 
de gemeenteraad een blokkade zal opwerpen. Het betekent slechts dat we het er 
over kunnen hebben met elkaar en met het College.  

Wat er dan overblijft is het vastleggen van de huidige exploitatiekosten. Dat is 
handig. Mocht in de toekomst blijken dat de lasten hoger zijn, dan weten we snel 
wat de lasten ook alweer waren. Het heeft ook nog eens een psychologisch effect. 
Cijfers zijn concreter dan woorden. We weten dus meteen waar we het over hebben.  

Vorige week liet de heer Van Aalsvoort van Hier nog weten dat zijn fractie het 
benoemen van een bedrag niet nodig vindt. Het is fijn dat Hier een van de indieners 
is van het voorstel dat zo dadelijk wordt toegelicht, want daaruit blijkt dat ook die 
partij het scherper wil stellen. 


