
 
 

 

 

Voorstel nr. B27 

Datum raadsvergadering:  25 april 2019 

Onderwerp: Toekomstplan Orientalis 

 

Ondergetekenden stellen het volgende amendement voor: 

 

1. De beslispunten 1 en 2 van het raadsbesluit te schrappen; 

2. Uit de algemene reserve een totaalbedrag van € 600.000,- te reserveren voor museum-

park Orientalis. 

3. Van het totaal te reserveren bedrag € 200.000,- betaalbaar te stellen onder nader uit te 

werken afspraken tussen het college en museumpark Orientalis, met als doel: 

- Het aanstellen van een nieuwe directeur/bestuurder; 

- Een bijdrage te leveren in ‘de basis op orde’. 

4. Van het totaal te reserveren bedrag € 400.000,- op te nemen in de reserve lopende pro-

jecten voor museumpark Orientalis. Dit bedrag wordt (deels) betaalbaar gesteld na goed-

keuring door het college op het moment dat: 

- Het plan of delen van het plan concreet zijn uitgewerkt; 

- Er voldoende co-financiers gevonden zijn; 

- Er sprake is van een reële en sluitende exploitatie; 

- Het plan de eigenheid en de museale waarde van Orientalis versterkt; 

- Het plan zorgt dat het karakter van het landschap behouden blijft. 

 

Overwegingen en toelichting op amendement: 

Met punt 1 en 2 van het oorspronkelijke voorstel wordt de gemeenteraad gevraagd om aan te 

geven of ingestemd wordt met bebouwing van de parkeerplaats en de bouw van vakantiewonin-

gen indien uit de haalbaarheidsonderzoeken blijkt dat sprake is van haalbare ontwikkelingen. 

Deze vraag wordt voorgelegd omdat college en vooral initiatiefnemers willen voorkomen dat zij 

onderzoeken uitvoeren (en dus ook kosten maken) terwijl de meerderheid van de raad deze ont-

wikkeling toch niet voorstaat. Begrijpelijk, maar de raad vindt de nu beschikbare informatie nog 

onvoldoende om al duidelijke richtinggevende uitspraken over 1 en 2 te kunnen doen.  

Voor alle duidelijkheid constateren wij dat de raad geen gelden beschikbaar hoeft te stellen voor 

de onderzoeken. Wel benadrukt de raad dat bij alle plannen de bewoners en overige stakehol-

ders van de Heilig Landstichting nauw betrokken moeten worden. 

 

We willen als gemeenteraad een duidelijk signaal afgeven dat we het voortbestaan van muse-

umpark Orientalis belangrijk vinden. In afwijking van het voorstel wordt het bedrag voor ‘de basis 

op orde’ door de raad niet opgesplitst in diverse onderdelen, maar gaan we er van uit dat het 

college in overleg met Orientalis erop toeziet dat het geld wordt gebruikt voor het doel waarvoor 
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het ter beschikking wordt gesteld, terwijl een nieuwe directeur/bestuurder ondertussen aan de 

uitwerking van het totale plan werkt en zorgt voor een sluitende exploitatie. 

 

Daarnaast geeft de raad met dit amendement aan een hoger bedrag dan oorspronkelijk voorge-

steld voor Orientalis te willen reserveren. Met deze substantiële bijdrage vertrouwt de gemeente-

raad er dan ook op dat er meerdere co-financiers voor Orientalis gevonden kunnen worden.           
 

Ondertekening en naam: 

CDA: Rob Verheijen, Wilm Janssen, Wim Bakker, Dave van Loon 

GroenLinks: Rona Vree, Peter Maas, Florian Gödderz 

Polderbreed: Ria Barber, Miengske Borremans, Geert Ubbink 

GVP: Hennie Eikholt, Ruud Verstraaten 

VOLG: Johanna Brouwer, Erik Weijers 

D66: Tessa Vorderman 

Voor Berg en Dal: Jos Peters en Ellen van Broekhoven 

GJS: Alex ten Westeneind en Theo van der Velden 

 

 


