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College van Waalwijk 
Postbus 10150 
5140 GB Waalwijk   
 
Datum: 6 september 2022 
 
Betreft: schriftelijke vragen op grond van artikel 47 van het Reglement van Orde 
Onderwerp: Driest 
 
 
 
Geachte leden van het College, 
 
 
Teleurgesteld. Dat is nog zwak onder woorden gebracht om mijn emoties te duiden die bij me 
opborrelden na het lezen van een reactie van het college eerder deze week. De aanleiding was een 
reactie van het college die ik op 31 augustus in het RIS aantrof; voor het gemak heb ik die als 
bijlage toegevoegd. Dat ik op die manier kennis moest nemen van de reactie of het feit dat ik 
daarop bijna 3 maanden heb moeten wachten, hebben niet geleid tot heftige emoties. Ik zal mijn 
‘teleurstelling’ toelichten.  
 
Op 31 mei ontvingen de raadsleden via het RIS raadsinformatiebrief 40-22 met als titel Openbaar 
vervoer Landgoed Driessen. Daarin meldt het college: “Wij hebben derhalve besloten om de 
huidige route van buslijnen 134 en 136 via de Noorder Allee als voorkeursroute te handhaven en 
de busbaan door Landgoed Driessen niet te realiseren.”  
Omdat de inhoud van deze raadsinformatiebrief mij zeer bevreemdde, heb ik namens de fractie 
van de ChristenUnie op 9 juni aan het begin van de raadsvergadering gebruik gemaakt van de 
vragenronde. Ik heb toen onder andere de volgende vraag gesteld: “Waarom meent het college 
bevoegd te zijn om de door de raad vastgestelde vrije busbaan te schrappen?” Van de kant van het 
college heb ik toen de volgende toezegging ontvangen: “Als u de precieze juridische bevoegdheid 
wilt weten, wil ik u graag die informatie verschaffen, maar dat zal ik u dan na de vergadering laten 
doen, want dat kan ik hier niet zo oplepelen.” Deze toezegging is op 31 augustus gestand gedaan. 
Impliciet luidt het antwoord op mijn vraag van 9 juni dat het college hiertoe bevoegd is en niet de 
gemeenteraad, aangezien de raad het college het mandaat heeft gegeven om voor de nadere 
realisatie van Landgoed Driessen de uitwerkingsplannen vast te stellen. Dat antwoord is de bron 
van mijn ‘teleurstelling’. Opdat dit voor een ieder klip en klaar zal zijn, stel ik daarom de volgende 
antwoorden: 
 

1. Mogen uitwerkingsplannen van Landgoed Driessen afwijken van de kaders zoals de 
gemeenteraad die heeft vastgesteld met de bestemmingsplannen van 1997 en 2013? 
Bieden de toen genomen raadsbesluiten u die ruimte? Volgens mij niet.  
 

Zowel in de raadsinformatiebrief als in de reactie meldt u dat er geen verplichting is om die 
busbaan aan te leggen. Dat is in zijn algemeenheid waar. Maar dat wordt vooral ingegeven door 
het feit dat de gemeente vrijwel nooit eigenaar is van de gronden in de diverse plannen en 
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verantwoordelijk is voor de ontwikkeling van wat met het vaststellen van een plan mogelijk wordt 
gemaakt. Maar het betreft hier een project van de gemeente Waalwijk. Het gaat hier dus om een 
opdracht van de gemeenteraad om op die locatie vooral woningen te ontwikkelen in een autoluw 
te maken gebied, waarbij het ‘blik’ niet voor de deur zou worden geparkeerd maar in koffers, 
ruimte zou worden gegeven aan fietsers en voetgangers en het openbaar vervoer. Dat het college 
dit laatste onderdeel van die opdracht serieus heeft genomen, blijkt ook uit het feit dat een eerste 
stuk van het tracé voor de vrije busbaan, ter hoogte van het Poortgebouw heeft laten aanleggen.  

 
2. Waarom bent u van mening dat uw college bevoegd is om de opdracht een vrije busbaan  

aan te leggen te schrappen?  
 

3. Hoe beoordeelt u stedenbouwkundig het feit dat een gebouw tot stand is gekomen in de 
vorm van een poort, waardoor het openbaar vervoer tot in het hart van Landgoed Driessen 
kon komen?  
 

4. Wordt na uw besluit het Poortgebouw voortaan aangeduid als het ‘Gat van het OV in 
Driessen’? Want kun je nog wel spreken van de poort naar Landgoed Driessen? 
 

In de raadsinformatiebrief maakt u melding van het feit dat het schrappen van de vrije busbaan de 
hoeveelheid uitgeefbare / te ontwikkelen grond vergroot. En in het naar aanleiding van die brief 
verschenen krantenartikel van het Brabants Dagblad staat dat hierdoor meer huizen kunnen 
worden gebouwd en opbrengsten gegenereerd.  
“In het bestemmingsplan Driessen (2013) is middels een functieaanduiding ‘specifieke vorm van 
verkeer – busbaan’ de aanleg hiervan mogelijk gemaakt”.  

 
5. Mag het college het bestemmingsplan vaststellen dat de bouw van woningen op de voor de 

vrije busbaan gereserveerde ruimte vaststellen of moet door de gemeenteraad een 
gewijzigd bestemmingsplan worden vastgesteld?  
 

U wekt in de reactie op de aan mij gedane toezegging dat u de gemeenteraad adequaat heeft 
geïnformeerd. Tijdens de raadsvergadering van 9 juni heb ik klip en klaar duidelijk gemaakt dat het 
voor raadsleden belangrijk is om niet aan het einde van een traject te worden geconfronteerd met 
een besluit van het college, maar dat de raad daarin graag vanaf het begin wordt meegenomen. De 
portefeuillehouder erkende dat het achteraf informeren kan leiden tot verkeerde beeldvorming. 
Toch bevestigt de laatste zin van uw reactie dat u van mening bent juist te hebben gehandeld door 
het sturen van de raadsinformatiebrief op 31 mei. Mogelijk baseert u dit op het onderzoek dat is 
uitgevoerd maar waarvan de raad nog geen kennis heeft kunnen nemen. 
 

6. Vindt u dat in uw handelen de gemeenteraad volledig recht hebt gedaan? Zo neen, hoe 
denkt u dit te herstellen?  
 

7. Wanneer mag de raad het onderzoeksrapport ontvangen? 
 
Met grote belangstelling wacht ik uw beantwoording af. 
 
 
Hoogachtend, 
Jan van Groos 
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BIJLAGE 
 
31 augustus 2022 
Toezegging: 
Wethouder De Jong zegt nogmaals toe (tevens toezegging van vragenronde in raadsvergadering 9 
en 14 juni) uit te zoeken in hoeverre de bevoegdheid bij raad of college ligt wat betreft de vrij 
liggende busbaan Landgoed Driessen. 
 
Antwoord college:  
“De busbaan was al opgenomen in het Ontwikkelplan Landgoed Driessen (1997). In het 
bestemmingsplan Driessen (2013) is de aanleg middels een functieaanduiding ‘specifieke vorm van 
verkeer – busbaan’ mogelijk gemaakt. In de uitwerkingsregels is vastgelegd dat ter plaatse van 
deze aanduiding een route voor toekomstig openbaar vervoer aangelegd kan worden. Het 
bestemmingsplan is vastgesteld door de raad. Uitwerking van plannen die passen binnen het 
bestemmingsplan is een bevoegdheid van het college. Daarbij is het aan het college om al dan niet 
gebruik te maken van de mogelijkheid om een vrij liggende busbaan aan te leggen. Wel ligt het in 
de rede om de raad hier wel over te informeren. Dit is gebeurd in raadsinformatiebrief 40-022, 
Openbaar Vervoer Landgoed Driessen”. 


