
Memo 2: het ‘onpolitieke’ van het CDA 

Recent maakte de coalitie zich boos over het CDA in Overbetuwe. Deze partij verzet zich nu twee jaar 

tegen het plan voor Elst Centraal, vooral omdat het HdG (Huis der Gemeente) onnodig, te duur en 

niet betaalbaar zou zijn. 

Dat is een opvatting die je mag hebben en houden. Maar dat betekent niet dat het oordeel van de 

Raad van State het CDA gelijk geeft. De Raad van State beoordeelt of er sprake is van een “goede 

planologie”, niets meer en niets minder. 

Ex-wethouder Jan van Baal ging maar eens contacten leggen om te zien hoe hij zijn gelijk alsnog zou 

kunnen halen. Dat was bestuurlijk niet wijs, politiek amateuristisch en onverstandig. Het bestuurlijk 

politieke probleem voor de gehele gemeente is hoe we het plan en de voorinvesteringen kunnen 

redden en de bijdragen van de andere overheden alsnog kunnen incasseren. Voor dat probleem 

staan wij allen, ook het CDA en andere oppositionele stromingen. Democratie betekent de 

meerderheid volgen, met respect en aandacht voor de minderheid. 

Het CDA zocht geen contact met andere partijen in de gemeenteraad, maar ging op een activistische 

wijze de ruimte verkennen voor de eigen varianten.  Dat de “vooraanstaande” en “deskundige” 

burger verder geen deur geopend kreeg is logisch. Niet Jan van Baal is aan zet, maar het zittende 

College en de gemeenteraad. 

Elst Centraal  is ons eigen probleem, gezamenlijk met een ruime meerderheid gemaakt, dus ook de 

oplossing moet van ons komen. Voorzover bekend is de voorinvestering te ramen op circa 8 miljoen 

euro en door verlies aan toegezegde bijdragen, kan de schade nog groter worden. Daarvan kan ook 

het CDA niet weglopen. De risico’s op aanzienlijke schade voor de gemeente dragen wij allen. 

Het plan is nu ongeveer acht jaar in ontwikkeling: de kritiek van de Raad van State is vooral 

verbonden met het Stedenbouwkundig Plan, een keuze van jaren geleden, waarvoor het CDA 

volledig mee verantwoordelijk is. Om nu die kritiek als een overwinning voor de eigen visie uit te 

leggen, is de wereld op zijn kop zetten. 

Het CDA zou, ondanks verschillen in visie, mee moeten zoeken naar oplossingen voor de schade die 

voor de gemeente dreigt. De raadsfracties hebben de plicht om hun verschillen in compromissen te 

vertalen, die het belang van de gemeente dienen. Het CDA speelt consequent om de knikkers van het 

eigen gelijk. Daarmee schept het CDA een politiek isolement voor zichzelf en komt de grote 

deskundigheid, inzet en betrokkenheid van de fractie op sociaal terrein in de lucht te hangen.  

Het CDA gebruikt alle middelen om een vaak bevestigd meerderheidsbesluit  te frustreren. Naar 

andere, tussenoplossingen wordt niet gezocht. Daarvoor is nu, door de uitspraak van de Raad van 

State minstens ruimte gekomen.  De pacificatie-traditie is een waarde, die in Lingewaard net 

opnieuw is ontdekt, maar het CDA lijkt die waarde te zijn vergeten. 

 

 

 


