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Raadadviescommissie Ruimte 
(12764\....) 

BESLUITENLIJST 
 

Datum  : donderdag 6 oktober 2011 

Tijd  : 19.30 uur 

Plaats  : raadzaal gemeentehuis Neerijnen 

 

Aanwezig : De heer F.A. Beukers (plaatsvervangende commissievoorzitter), mevrouw P.  

    van Kuilenburg (raadslid GBN), de heer C. Nijhoff (raadslid GBN), de heer 

     P.J. Scheurwater (raadslid CDA), de heer H.P. van Haaften (burgercommis- 

    sielid CDA), de heer L.D. van Lith (raadslid VVD), de heer A.G.A. van de  

  Geijn (burgercommissielid VVD), de heer T. Kool (raadslid SGP), de heer  

  J.G. van Maanen (burgercommissielid SGP), mevrouw H.B. Challik (raadslid  

  PvdA), de heer J. Andriesse (burgercommissielid PvdA), mevrouw A.R. 

  Schut (burgercommissielid LB), de heer drs. E.J. van Tellingen (onafhanke- 

  lijk raadslid VT), de heer K.G. Steenbergen (raadsgriffier), de heer S. van  

  den Heuvel (wethouder), de heer J.C. Koedam (wethouder) en de heer ing.  

  H.A. Verwoert (wethouder). 

 

Afwezig m.k. : De heer A. Overheul (commissievoorzitter). 

 

Nr. Omschrijving agendapunt 

1. Opening 

 De plaatsvervangende voorzitter opent de vergadering.  

 

2. Spreekrecht burgers 

 In deze vergadering is gebruik gemaakt van het spreekrecht door: 

- De heer G. Franken, m.b.t. agendapunt 8.1 

- Mevrouw J. Mijnen, m.b.t. een niet op de agenda voorkomend onderwerp 

(maar heeft raakvlakken met agendapunt 7.1) 

- Mevrouw A. van Noord (namens OVN en de KvK), m.b.t. agendapunt 8.1 

 

3. Vaststelling agenda 

 De agenda is ongewijzigd vastgesteld. 

 

4. Presentaties 

4.1 De heer A. Schipper van Regio Rivierenland informeert de commissie over de 

stand van zaken m.b.t. de invoering Regionale Uitvoeringsdienst (RUD) 

Rivierenland. 

 

5. Besluitenlijst van de vergadering van 23 juni 2011 (inclusief de Lijst toezeggingen) 

 Mevrouw Van Kuilenburg (GBN) vraagt of de provincie nog een presentatie 

komt geven m.b.t. de herinrichting van de Steenweg. 

Wethouder Koedam antwoordt dat er een schriftelijke bevestiging van de 

Provincie is ontvangen, waarin staat dat de VOP er komt/blijft gehandhaafd. 
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 De besluitenlijst is ongewijzigd vastgesteld. 

 

6.1 Lijst ingekomen stukken 

Advies De lijst ingekomen stukken kan v.w.b. de raadadviescommissie Ruimte als 

hamerstuk voor de raad worden geagendeerd. 

 

6.2 Mededelingen 

- portefeuillehouders 

- commissieleden 

- regionale samenwerking 

 Wethouder Van den Heuvel meldt dat de voorlopige voorziening m.b.t. het MFC 

Ophemert door de rechter is afgewezen. De bouw kan dus door. 

Wethouder Koedam zegt dat de Staatssecretaris nog geen besluit heeft genomen 

m.b.t. de Heesseltsche Uiterwaarden en aanvullende vragen heeft gesteld. Hierover 

is door de provincie en de gemeente een brief aan hem gezonden. 

Wethouder Koedam geeft aan dat de aanbesteding onderhoud wegen 30% is 

meegevallen en dat daardoor voor hetzelfde geld dus meer onderhoud kan worden 

uitgevoerd. 

Wethouder Verwoert wenst duidelijkheid te verschaffen dat Hitachi niet vertrekt 

van bedrijventerrein Slimwei. Het bedrijf bestaat hier uit 2 divisies, waarvan het 

transport in Waardenburg blijft en data-systems gaat uitbreiden en wordt 

gehuisvest op bedrijventerrein de Wildeman te Zaltbommel. 

Wethouder Verwoert zegt dat in de programmaraad Welvarend van Regio 

Rivierenland het Regionale Planning Bedrijventerreinen (RPB) is vastgesteld en 

dat deze nu zal worden voorgelegd aan de gemeenteraden. Voor Neerijnen zijn de 

bedrijventerreinen herstructurering Slimwei, Waardenburg-West, Est, uitbreiding  

‘t Overrijke en uitbreiding de Geer opgenomen. 

Wethouder Verwoert heeft op 27 september een bijeenkomst gehouden voor de 

actualisatie van het bestemmingsplan bedrijventerreinen. Vooral is hierin ook de 

veiligheidsdiscussie gevoerd met betrekking tot Waardenburg-West. Dit heeft de 

volle aandacht van zowel commissie als college. 

 

De heer Scheurwater (CDA) vraagt de wethouder naar de vorderingen m.b.t. de 

rotonde Hellouw en het fietsbeleidsplan. 

Wethouder Koedam antwoordt m.b.t. de rotonde Hellouw, dat die gerealiseerd 

dient te worden in een provinciale weg en dat de provincie daarvan dus de 

regisseur is. De provincie heeft de wens van de gemeente wel gehonoreerd en zal 

naar verwachting de uitvoering opnemen in de planning voor 2013. Voor wat 

betreft de fietspaden kan hij vertellen dat daarin 3 fietsknelpunten zijn opgenomen. 

Het eerste is de fietsverbinding tussen Waardenburg en Meteren (Steenweg); ook 

hier is de provincie de regisseur en die heeft aangegeven na te denken om deze 

fietsverbinding door te trekken naar het centrum van Waardenburg. Als tweede de 

Kaalakkerstraat; hiervoor krijgen we medewerking van het Gelders Landschap en 

staat de realisering naar verwachting gepland in 2012. De derde en laatste is de 

Bommelsestraat; om hoeveel geld dat zal gaan is nog niet bekend, want dit fietspad 

moet naar verwachting boven een sloot worden aangelegd anders is er te weinig 

ruimte. Wel verwacht hij dat al deze 3 probleemgevallen gerealiseerd zullen 

worden binnen nu en twee jaar, mede afhankelijk natuurlijk van de discussie bij de 

vaststelling van de begroting. 

De heer Nijhoff (GBN) haakt aan op de beantwoording door de wethouder en 
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vraagt naar de stand van zaken m.b.t. de rotonde Tuil. 

Wethouder Koedam kan hiervan melden dat hierbij het Waterschap de 

tijbepalende factor is. Dus realisatie volgend jaar. 

 

Wethouder Verwoert doet nog een laatste regionale mededeling vanuit de 

programmaraad Welvarend over de plannen m.b.t. de Floriade in Rivierengebied 

2022. De gemeente Buren gaat zich hiervoor aanmelden en verzoekt de andere 

gemeenten in Rivierenland om ondersteuning. Dit initiatief is mede mogelijk 

gemaakt door een privaat bedrijf die zijn gronden hiervoor beschikbaar wil te 

stellen. De berichtgeving hierover in de pers is dus enigszins voorbarig geweest. 

 

7. Stukken ter bespreking 

7.1 Memo afsluiting Dorpsstraat Est voor gemotoriseerde verkeer 

 De heer Van Lith (VVD) geeft aan verontrustende reacties te hebben gekregen 

van burgers uit Est na de vaststelling van het fietsbeleidsplan, waarop hij heeft 

verzocht om de afsluiting van de Dorpsstraat op te schorten en dit onderwerp hier 

in deze vergadering bespreekbaar te maken. Nadien is er nog een gespreksavond 

geweest met de bevolking in Est, gevolgd door de voorliggende Memo van het 

college. Aangezien de afsluiting van de Dorpsstraat zijns inziens niet als zodanig 

gemeld is in het raadsvoorstel en ook niet echt duidelijk is opgenomen in het 

fietsbeleidsplan en gehoord en gelezen hebbende de reacties van de bevolking, is 

zijn fractie van mening dat de afsluiting van de Dorpstraat teruggedraaid moet 

worden. Wel is zijn fractie voorstander van de realisatie van een schoolzone bij de 

basisschool in Est en steunt daardoor het voorstel van het college die is gedaan in 

de memo. Dit voorstel ziet zijn fractie graag uitgewerkt in een raadvoorstel met 

bijbehorend besluit en voorgelegd in de komende raadsvergadering ter 

besluitvorming. 

De heer Scheurwater (CDA) zegt ook bij de gesprekavond aanwezig te zijn 

geweest. Hij schat in dat circa 70% van de aanwezigen daar tegen de afsluiting van 

de Dorpsstraat is. Ook geeft hij aan dat de gemeente liefst 9 jaar bezig is geweest 

om een rondweg om Est gerealiseerd te krijgen. Toch is de afsluiting van de 

Dorpsstraat Est voor zijn fractie onbespreekbaar. Gezocht moet worden naar een 

oplossing dat het verkeer vanaf de Neerijnense Mark de Dorpsstraat niet in mag en 

met goede bebording bij de rotonde vanaf de A15 valt ook veel leed te voorkomen. 

De Dorpsstraat moet een Dorpstraat blijven en daarmee toegankelijk. 

De heer Nijhoff (GBN) ondersteunt wat door de heer Van Lith naar voren is 

gebracht. Ook zijn fractie heeft de afsluiting van de Dorpsstraat niet duidelijk uit 

het plan kunnen halen en is hier tegen. 

De heer Van Maanen (SGP) vond de gespreksavond in Est interessant. Goed en 

strak geleid door wethouder Koedam. Toch denkt hij dat het niet goed is dat 

fracties zich op zo’n avond laten verleiden tot het doen van richtinggevende 

uitspraken. Hij geeft toe dat ook hij zich hiertoe heeft laten verleiden. Ook zijn 

fractie is tegen de afsluiting van de Dorpstraat, maar vindt wel dat de inrichting 

ervan zodanig gewijzigd kan worden dat vrachtwagens en tractoren, die daar niet 

functioneel hoeven te zijn, er ook niet meer kunnen/mogen komen. Dit dient 

vervolgens dan ook gehandhaafd te worden natuurlijk. Zijn fractie onderkent dat de 

problematiek in Est wel groot is. 

De heer Andriesse (PvdA) wijst erop dat de aanleg van de Rondweg om Est is 

bedoeld voor het ontlasten van het verkeer door het dorp Est. De A15 loopt steeds 

verder vol en het verkeer zoekt meer en meer sluipwegen. Ook duurt het nog 
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geruime tijd voordat met oplossingen voor die toename van het verkeer op de A15 

structureel tegemoet wordt gekomen. In principe is zijn fractie voor afsluiting van 

de Dorpstraat, maar gezien de ontwikkelingen stelt hij voor om de Dorpsstraat tot 

een éénrichtingsweg te bestemmen, zodat er vanaf de rotonde bij de A15 een 

inrijverbod geldt naar de Dorpsstraat. 

De heer Van Tellingen (VT) heeft veel projecten gelezen in het fietsbeleidsplan 

en denkt dat de raad daardoor het overzicht is kwijt geraakt. De gespreksavond met 

de burgers is gehouden, nadat er al besluitvorming had plaatsgevonden in de raad 

en nadat de burgers van de afsluiting in kennis zijn gesteld door het college door 

een huis-aan-huis brief. Het college stelt nu voor in de Memo om af te zien van de 

afsluiting. Hij is het eens met het collegevoorstel in de memo. Als laatste sluit hij 

zich aan bij de woorden van de heer Van Maanen, ook hij vindt dat fracties zich op 

zo’n avond niet tot uitspraken moeten laten verleiden. 

Mevrouw Schut (LB) zegt de afsluiting van de Dorpsstraat ook geen goed idee te 

vinden. Met goede bewegwijzering kan ook veel worden gedaan. Immers is de 

veiligheid van de kinderen een groot goed die we moeten koesteren. 

Wethouder Koedam antwoordt dat er een raadsbesluit ligt vóór afsluiting van de 

Dorpsstraat in Est. Hij is van mening dat de raad niet op het verkeerde been is 

gezet met het fietsbeleidsplan en wijst daarbij op de tekst van het raadsvoorstel en 

het raadsbesluit, alsmede op de daarin opgenomen foto’s. De 3 alternatieven zijn 

uitvoerig beschreven in het raadsvoorstel, waarbij is voorgesteld om te kiezen voor 

alternatief 2. Er hebben inmiddels veel burgers gereageerd, zowel voor- als 

tegenstanders. Als de commissie op haar standpunt blijft staan dan moet zij dat 

maar herhalen in de vergadering van de raad, daarbij aangevend dat een onderdeel 

van het besluit dient te worden ingetrokken. 

Advies De commissie heeft kennis genomen van de inhoud van de Memo. De fracties zijn 

van mening dat er een gewijzigd raadsvoorstel met raadsbesluit moet worden 

opgesteld, die wordt geagendeerd in de raadsvergadering van 13 oktober 2011 

(actie: wethouder Koedam). 

 

8. Stukken ter advisering 

8.1 Voorstel tot vaststelling van het Bestemmingsplan “Klingelenberg-Noord” Te Tuil 

(2011-07-8322) 

Advies Dit voorstel kan als bespreekstuk voor de raad worden geagendeerd. 

 

8.2 Voorstel tot vaststelling van het Welstandsbeleid gemeente Neerijnen 2012 en deze 

per 1 januari 2012 in werking te laten treden en gelijktijdig de op 1 juli 2004 

vastgestelde Welstandsnota gemeente Neerijnen in te trekken (2011-07-10670) 

Advies Dit voorstel kan als bespreekstuk voor de raad worden geagendeerd. 

 

9. Rondvraag 

 De heer Kool (SGP) zegt blij te zijn met de melding in de informatierubriek over 

het aanbrengen van “rood” op de kruisingen, want daarover bestonden veel vragen 

bij burgers. 

 

Mevrouw Schut (LB) vraagt of zij een afschrift kan krijgen van de verzonden 

brief door de gemeente aan de Staatssecretaris over de Heesseltsche Uiterwaarden. 

Toezegging wethouder Koedam: hij zorgt ervoor dat ze een afschift ontvangt. 
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De heer Andriesse (PvdA) heeft vernomen dat er weer veel geld beschikbaar 

komt voor Regionale Samenwerking. Wordt het geen tijd voor een inventarisatie 

met de buurgemeenten naar gezamenlijke projecten. 

Wethouder Koedam geeft aan dat dit al regionaal is opgepakt, omdat de gelden 

alleen via de regionale lijn kunnen worden verworven en de samenwerking 

daardoor wordt versterkt. Hij refereert aan de uitnodiging die alle raadsleden 

hebben ontvangen om bij de Regionale informatiebijeenkomst aanwezig te zijn 

over dit onderwerp op 24 oktober 2011. 

De heer Andriesse (PvdA) vraagt of er ook nog mogelijkheden zijn voor 

individuele projecten bij gemeenten. 

Wethouder Koedam antwoordt dat individuele projecten ingebracht kunnen 

worden op een Regionale lijst en dat daarvoor steun bij andere gemeenten moet 

worden gezocht om de prioritering voor dat project te verhogen. 

 

De heer Nijhoff (GBN) vraagt de wethouder of er nog nieuws is over de 

voortgang van de containerhaven in Haaften. 

Wethouder van den Heuvel zegt dat het wel in beweging is. Er moet een 

communicatietraject worden opgestart met belanghebbenden en omwonenden. Wie 

betaald bepaalt, maar dat willen we eigenlijk zien te voorkomen. Dus is de vraag 

bij de gemeente neergelegd om de regie hierop te voeren. Gemeente wil geen 

opdrachtgever zijn. Inhuren van een adviesbureau ter voorbereiding en 

projectbegeleiding kost immers veel geld. Hij is dan ook benieuwd naar de reacties 

van de verschillende fracties uit de gemeenteraad hoe zij hier tegenover zouden 

staan om de regievoering naar de gemeente toe te halen. We gaan hiermee dan wel 

verder als gemeente dan normaal is in soortgelijke gevallen, waarbij het een 

particulier initiatief betreft. Maar de ontwikkelingen komen er toch en dan is het 

wel belangrijk om op de hoogte te zijn van wat er precies gaat gebeuren en dat de 

inwoners erbij worden betrokken. 

De heer Van Tellingen (VT) wenst hierover best met de wethouder van gedachten 

te wisselen, maar dan wel op basis van een notitie met meer informatie. 

Toezegging wethouder van den Heuvel: hij denkt nog even na over de wijze 

waarop hij tot informatieverstrekking over gaat. Wellicht in de vorm van een 

memo of een notitie, maar denkt er ook aan om een besloten informatieavond voor 

de raadsleden te plannen. Hij laat de resultante van deze gedachtegang nog aan de 

raad weten. 

 

De heer Nijhoff (GBN) vraagt, n.a.v. de inspreekster van vanavond, of de 

reparatie van die weg al in een onderhoudsplanning is opgenomen. 

Wethouder Koedam zegt dat het hier de Molenstraat in Est betreft, maar zal deze 

weg mede bezien bij de oplossingen voor de Dorpstraat in Est. 

 

De heer Van Lith (VVD) vraagt de wethouder of er nog actief informatie is te 

verstrekken aan de commissie m.b.t. het woningbouwprogramma van de Regio en 

dan vooral hoe zich dit verhoudt tegen de plannen voor Neerijnen. Ook is hij 

benieuwd wat de consequenties zijn van het verminderen van de 

woningbouwprogramma’s ten opzichte van de grondexploitatie. 

Wethouder Koedam zegt dat de bijstelling door de provincie van de aantallen in 

lijn is met de overeenstemming die hierover in de Regio is bereikt. De 

kwantitatieve discussie is gevoerd nu nog de kwalitatieve, die uiteraard moeilijker 

ligt. De uitkomst daarvan moet voor 1 december gereed zijn, dus over een week of 
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6 komt het ter bespreking in de programmaraad. Daarna is ook informatie aan uw 

commissie en raad mogelijk. 

 

De heer Van de Geijn (VVD) geeft aan dat er door de fractie van de VVD al 

schriftelijke vragen aan het college zijn gesteld over de hoogte van de heffingen 

voor bovenwijkse voorzieningen. Er ligt een uitspraak van de rechtbank (gemeente 

Beverwijk) die vergaande gevolgen ook voor Neerijnen kan hebben. Hij verzoekt 

de wethouder om hier naar te kijken en ziet graag de beantwoording tegemoet. 

Toezegging wethouder Van den Heuvel: hij zegt de schriftelijke vragen nog niet 

te hebben gezien, maar gaat hier uiteraard schriftelijk op antwoorden. 

Wethouder Van den Heuvel meldt ten aanzien van de vraag over de 

grondexploitatie dat hij dat ook gaat onderzoeken, maar nu al weet dat er bij het 

project in Tuil geld bij zal moeten. 

 

De heer Van Tellingen (VT) dankt de plaatsvervangende voorzitter voor de 

charmante wijze waarop hij deze vergadering heeft voorgezeten. 

 

10. Sluiting 

 De plaatsvervangende voorzitter sluit de vergadering om 22.35 uur. 

 

 

Vastgesteld in de vergadering van de raadadviescommissie Ruimte 

d.d. 8 december 2011 

 

De raadsgriffier,    De voorzitter, 

 

 

 

 

 

K.G. Steenbergen    A. Overheul 


