
Berghem, 13 februari 2019

Betreft: schriftelijke vragen (artikel 41) over advies Maashorst plannen

Geacht college van Burgemeester en Wethouders,

Het rommelt in de Maashorst-organisatie. Halfweg januari stapte voorzitter Geert Versteijlen van de stichting
"Maashorst in Uitvoering" plots op1 en Hendrik Hoeksema bleek al eerder vertrokken te zijn.2 

CDA wethouder Peter van Boekel uit Bernheze spreekt sussende woorden3 waar diverse partijen uit die 
gemeente echter hun vraagtekens bij zetten.

Naar aanleiding van deze berichten stelt de SP de volgende vragen aan het college:

1. Wat is in het kort de mening van het Osse college over de gebeurtenissen bij de Maashorst 
organisatie?

2. Staat het Osse college nog achter de uitgangspunten van de Maashorst: het ontwikkelen en 
herstellen van een natuurgebied met daarin proces-natuur inclusief grote grazers en ruimte voor 
recreatie?

3. Erkent het Osse college de positieve effecten van de natuurontwikkeling in Herperduin en de rest 
van de Maashorst?

4. Onderschijft het Osse college dat de Maashorst gebaat is bij een lange termijn visie en consistent 
beleid?

Op 8 november 2018 namen de coalitie-partijen in Gemeenteraad van Oss de motie "Visie van Oss op de 
Maashorst" aan. Deze motie riep verwarring op en doet afbreuk aan de uitgangspunten van de Maashorst 
ontwikkeling. De constateringen en overwegingen in die motie sluiten niet aan bij eerdere afspraken over de 
Maashorst. Wethouder Van der Schoot zei toen de opdracht van de motie het belangrijkst te vinden. De 
oppositie partijen stemden tegen de motie.

5. Is deze motie van invloed geweest bij de opstelling van wethouder Van der Schoot in de weken vlak 
voor de bestuurscrisis? Is de opstelling van wethouder Van der Schoot gedurende 2018 veranderd?

6. Waarin verschilt de opstelling van het Osse college ten opzichte van die van de andere Maashorst 
gemeenten?

Behalve opstappende bestuursleden hebben we blijkbaar ook te maken met voorbereidingen vanuit het Osse
college om de Maashorst schade toe te brengen. Zo lezen we op maandag 11 februari in het Brabants 
Dagblad: "Oss dreigt geldkraan naar Maashorst dicht te draaien".4

7. Klopt het dat het Osse college een forse bezuiniging aan het voorbereiden is? Zo ja, wie is daar de 
initiatiefnemer van en wat is er de reden van?

8. Begrijpt het Osse college dat ze met de dreiging van bezuinigingen een organisatorisch kip/ei 
probleem veroorzaken, zoals in het artikel genoemd wordt?

We hopen op een spoedige beantwoording.

Met vriendelijke groet,

Martijn Tonies,
namens de SP Oss

1 https://www.bd.nl/oss-e-o/spil-van-maashorst-baalt-van-wethouders-en-vertrekt~a081353e/
2 https://www.bd.nl/oss-e-o/onvrede-over-koers-maashorst-wig-tussen-pioniers-en-gemeentebesturen~aa4626ff/
3 https://www.bd.nl/oss-e-o/wethouder-bernheze-roept-op-tot-kalmte-over-toekomst-natuurgebied-

maashorst~a895cd34/
4 https://www.bd.nl/oss-e-o/oss-dreigt-geldkraan-naar-maashorst-dicht-te-draaien~ad900d64/
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