
Raadsvergadering 01-04-2021 

Betoog agendapunt 10. Onderschrijving denkrichting uitvoeringsplan Omnipark Erp 

Toelichting bij motie Financieringsplan Omnipark ERP 

Voorzitter, 

Vorige commissie werd gezegd dat je niet over je eigen graf mag regeren. Maar wij zijn met elkaar 

met heel veel beleidsterreinen en kaders bezig voor de lange termijn. Bij de meerjarenbegroting 

2022-2025 welke we in november 2021 als raad behandelen zullen we al eerste afwegingen moeten 

maken voor deze en de daaropvolgende periode. Uit gesprekken met college maar ook ambtenaren 

blijkt dat los nog van eventuele ambities die vanuit de verkiezingen zullen komen, er veel op ons 

afkomt. Om de afwegingen te kunnen maken voor het Omnipark hebben we als raad inzicht nodig in 

een integraal plan waarin de fasen, stappen, tijdslijn en mogelijkheden qua financiering geschetst 

wordt!  

Het is een flinke investering die gemoeid is met het Omnipark. Echter hoeven we dit niet alleen als 

gemeente te dragen. De stuurgroep Omnipark, inwoners en ondernemers van Erp maar ook het 

waterschap, RNOB en mogelijk nog andere subsidies willen en kunnen daarin bijdragen. 

We hebben het geld nu nog niet beschikbaar. Dit betekent dat we samen op pad moeten gaan om de 

financiering en uiteindelijke exploitatie rond te gaan krijgen. Samen met de betrokken partijen moet 

een duidelijk plan komen wie, wat, wanneer en hoeveel voor zijn rekening kan en wil nemen.  

De wethouder heeft tijdens de commissievergadering wel iets gezegd over het integraal 

dekkings/uitvoeringsplan maar gezien hetgeen er is uitgewisseld tijdens de commissie en de 

behoefte aan duidelijkheid voor inwoners en de afwegingskaders die we als raad moeten maken 

willen wij dit toch graag helder vastgelegd hebben. Het amendement van D66 heeft direct een 

financiële reikwijdte. Hoe graag wij dat ook willen, hebben wij begrepen dat dit niet haalbaar is. 

Daarom stellen we voor dat het juist onderzocht moet worden en op basis van die resultaten en 

input kun je gedegen de gesprekken over de meerjarenbegroting aangaan dit hebben we verwoord 

in een motie.   

Wij geven de wethouder met deze motie een goed instrument in handen om mogelijkheden op co-

creatie -  dus creatief verkennen van mogelijkheden, mensen te betrekken, duidelijkheid te geven en 

inzicht in afwegingen ook voor de raad in kaart te brengen. Wij zijn ervan overtuigd dat dit 

onderzoeksplan inzicht geeft over de financiering én is tevens een manier waarop we met betrokken 

partijen samen tot de snelste manier tot realisatie van het Omnipark kunnen komen. Een goed 

instrument voor alle partijen. Of dit inderdaad betekent dat er dan de eerste schop in grond kan 

worden gezet voor 2025 zal uit dit onderzoek en plan moeten uitwijzen en kunnen we ons dan bij de 

meerjarenbegroting over buigen.    

Het financieringsplan uit deze motie moet je dus zien als een kapstok of blauwdruk, het grote inzicht 

gevende geheel, en waarvan de right to challenge met de stuurgroep en inwoners/ondernemers van 

Erp een wat nader uitgewerkt element is. Samen met Lokaal hebben we de motie “Erp pakt samen 

op ingediend”.  

Vraag aan voorzitter om het dictum van de motie die HIER samen met Lokaal heeft ingediend voor te 

lezen. 

 



 

 

 

Betoog 

Voorzitter, 

Er is al veel gewisseld in de commissievergadering van 18 maart over de denkrichting Omnipark. Wij 

van HIER onderschrijven de denkrichting, een breed gedragen maar ook vooruitstrevend plan waar 

sport, waterberging, natuur- en cultuurontwikkelingen maar ook zorg, welzijn én ontmoeten samen 

komen voor de kern Erp. Ook Boerdonk, Keldonk en Veghels buiten kan op termijn op onderdelen 

aanhaken.  

Het gaat namelijk om een verzorgingsgebied van zo’n 10347 inwoners in 2023: 13,5 % van 

Meierijstad. Dat lijkt een flinke investering op dit percentage inwoners maar maak eens doorrekening 

wat we met preventie voorkomen! Het Omnipark is een plan wat win-win gaat brengen op meerdere 

fronten! Dat maakt dat wij de investering te verantwoorden vinden naar andere kernen maar wél 

met in ons achterhoofd dat we zeker nog meer ambities hebben dan alleen het Omnipark en daar 

met elkaar voor aan de lat moeten gaan staan in de komende begrotingsgesprekken.  

De huidige financiële gegevens geven nu de onzekerheid aan het vervolg. Wij van HIER vinden dat we 

samen als raad de verantwoordelijkheid moeten nemen om tot realisatie te komen. Een intensief 

burgerparticipatietraject wat al vanaf 2015 loopt moet beloond worden. We hebben begrip voor het 

College dat een gefaseerd plan tot uitvoering heeft voorgesteld we zouden het graag op accenten 

willen verbeteren van daar het indienen van de moties.  

Bij de voorbereiding van raadsvoorstel Omnipark als ook de beeldvormende avond over het Integrale 

Huisvestingsplan Onderwijs is bij de fractie van HIER het vraagstuk over de financiële afwikkeling en 

geraamde investeringen voor onderhoud, renovatie en vervanging van gemeentelijk vastgoed in 

beeld gekomen. Het is zaak dat een raad tijdig inzichtelijk heeft welke vraagstukken op ons afkomen 

op langere termijn om daardoor goede afwegingen te kunnen maken over investeringen en ambities 

en op te laten nemen in kadernota’s en meerjarenbegrotingen. De motie van PvdA: het Integraal 

Accommodatie Plan is een stap naar meer inzicht verkrijgen. Wij denken zelfs dat een wijziging in de 

financiële verordening op dit vraagstuk zal aanvullen maar daar komen wij op terug bij de 

behandeling van de kadernota en begroting. Ter voorbereiding daarvan hebben we als HIER 

aanvullende vragen opgesteld, deze zullen we morgen via de griffie indienen. De motie van de PvdA 

sluit aan bij onze denkrichting maar wel nog benieuwd naar het antwoord van de wethouder.  

 

De andere amendementen zullen we vooralsnog niet mee instemmen maar wellicht dat de 

beantwoording van de wethouder ons andere inzichten gaat geven. 

 
Wij zijn ervan overtuigd dat met de aanvulling van de moties het een nog beter raadsbesluit wordt 

waar we alle betrokken inwoners recht mee doen! We zijn benieuwd naar de reactie van de andere 

fracties en van de wethouder natuurlijk. 

Tot zover de 1e termijn. 

 

 

Met opmerkingen [mk1]: Erp 6945, Veghels Buiten 2200 
(in 2023), Boerdonk 535 , Keldonk 1063 totaal 10743. 


