
 

 - 1 -            Besluitenlijst raadadviescommissie Ruimte 8 december 2011 

 

Raadadviescommissie Ruimte 
(12764\....) 

BESLUITENLIJST 
 

Datum  : donderdag 8 december 2011 

Tijd  : 19.30 uur 

Plaats  : raadzaal gemeentehuis Neerijnen 

 

Aanwezig : De heer A. Overheul (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 (burgercommissielid CDA), de heer  

    L.D. van Lith (raadslid VVD), de heer A.G.A. van de Geijn (burgercommis- 

    sielid VVD), de heer T. Kool (raadslid SGP), de heer J.G. van Maanen  

    (burgercommissielid SGP), mevrouw H.B. Challik (raadslid PvdA), de heer  

    M.W.M. Jansen (plaatsvervangend burgercommissielid PvdA), de heer F.A.  

    Beukers (raadslid LB), mevrouw A.R. Schut (burgercommissielid LB), de  

    heer drs. E.J. van Tellingen (onafhankelijk raadslid VT), de heer K.G.  

    Steenbergen (raadsgriffier), de heer A.J. van Hedel (burgemeester), 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 J. Andriesse (burgercommissielid PvdA) 

 

Nr. Omschrijving agendapunt 

1. Opening 

 

 

 

 

 

 

 

 

Besluit 

De voorzitter opent de vergadering en heet alle aanwezigen van harte welkom. Hij 

stelt de vergadering voor om het agendapunt 6.1 van de agenda te halen en deze 

vanavond niet te behandelen. 

De heer Van Tellingen (VT) vult aan dat dit verzoek van de commissievoorzitter 

al aan de burgers is toegezegd door de burgemeester bij de inspraakavond voor de 

Structuurvisie te Haaften en herhaald door de gespreksleider bij de inspraakavond 

te Tuil. Het zou van bestuurlijke onbetrouwbaarheid getuigen als we hieraan nu 

geen gehoor zouden geven. 

De commissieleden kunnen zich in het voorstel van de voorzitter vinden en aldus 

wordt besloten. 

2. Spreekrecht burgers 

 In deze vergadering is gebruik gemaakt van het spreekrecht door: 

- Mevrouw A.J.M. Verhaar m.b.t. agendapunt 6.1; 

- De heer A. Kip m.b.t. agendapunt 61 en  

- de heer E. Faas m.b.t. agendapunt 6.1 en 

- mevrouw N. Willekens m.b.t. agendapunt 6.1. 

3. Vaststelling agenda 

 De commissieleden kunnen zich erin vinden om agendapunt 6.1. van de agenda af 

te halen en op een later tijdstip opnieuw te agenderen (zie ook het vermelde bij 

punt 1. Opening). 

 De agenda is gewijzigd vastgesteld. 
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4. Besluitenlijst van de vergadering van 6 oktober 2011 (inclusief de Lijst 

toezeggingen) 

 De besluitenlijst is ongewijzigd vastgesteld. 

 

5.1 Lijst ingekomen stukken 

 Mevrouw Schut (LB) verzoekt van de wethouder een reactie op de ingekomen 

stukken D-176 en D-178, ingekomen zienswijzen op het bestemmingsplan 

Donkerstraat (ong) te Heesselt.  

Wethouder Van den Heuvel meldt dat deze zienswijzen worden betrokken bij het 

opstellen van het bestemmingsplan en dan uiteraard ook worden beantwoordt. 

De heer Van de Geijn (VVD) verwijst naar A-27, brief LTO Noord over de 

heffing Grondexploitatiewet (bovenwijkse voorzieningen). Ook zijn fractie heeft 

hierover al schriftelijke vragen gesteld, hij verzoekt de wethouder om aan te geven 

wanneer zij daarop een antwoordt mogen verwachten. 

Wethouder Van den Heuvel zegt dat de brief van LTO Noord zal worden 

beantwoordt, er is al inhoudelijk met hen over gesproken. Daar komt dus nog een 

officieel antwoordt op, waarbij rekening wordt gehouden met de opmerkingen 

zoals ze er al liggen. 

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

hamerstuk voor de raad worden geagendeerd. 

 

5.2 Mededelingen 

- portefeuillehouders 

- commissieleden 

- regionale samenwerking 

 Wethouder Verwoert meldt dat half januari 2012 bekend zal worden, welke 

kandidaten uitgenodigd zullen worden om een “bidbook” te schrijven ter 

onderbouwing van de kandidaatstelling voor de Floriade 2022. Zoals bekend heeft 

ook de Regio Rivierenland zich hiervoor gekandideerd. Het schrijven van dit 

“bidbook” wordt overigens met privaat geld gefinancierd. 

Wethouder Verwoert zegt dat Neerijnen participeert in de plannen voor een 

themapark Fruitbelevingscentrum in Rivierenland, overigens zonder financiële 

consequenties. Het plan wordt thans verder uitgewerkt en zal medio het voorjaar 

2012 aan de gemeenteraden worden kenbaar gemaakt. 

Wethouder Verwoert meldt dat de “witte vlek Neerijnen” op de kansenkaart 

Rivierenland binnenkort tot het verleden behoord en komt daar later op terug. 

Wethouder Verwoert merkt op dat in de programmaraad Welvarend, het 

regiocontract is besproken, er een werkbudget beschikbaar is gesteld t.b.v. de Visie 

RR m.b.t. recreatie en toerisme en dat de Regionale visie recreatie en toerisme 

input zal zijn voor de op te stellen visie recreatie en toerisme Neerijnen. 

Wethouder Verwoert zegt dat “logistieke hotspot Rivierenland” (een plan van de 

KvK) een studie is naar de logistieke ontwikkelingen binnen ons regionale gebied. 

6. Stukken ter bespreking 

6.1 Memo Visie op het communicatie- en participatieproces “ontwikkeling 

bedrijventerrein Kerkewaard te Haaften” 

Besluit De commissie heeft besloten om deze Memo ter bespreking nu van de agenda af 

te halen en die op een later tijdstip opnieuw te agenderen, eerst nadat het college 

in de gelegenheid is gesteld om in gesprek te treden met de een delegatie van de 

burgers uit Haaften. 
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7. Stukken ter advisering 

7.1 Voorstel tot instemming met het Omgevingsbeleidsplan gemeente Neerijnen met 

bijbehorend actieplan (2011-09-5465) 

 De heer F. Feijen geeft een toelichting op het ter advisering voorliggende 

Omgevingsbeleidsplan met bijbehorend actieplan en beantwoordt de daaruit 

voortvloeiende technische vragen van de commissieleden. 

De commissieleden discussiëren daarna over en weer en met de verantwoordelijke 

portefeuillehouder (burgemeester) over het Omgevingsbeleidsplan. Vooral over de 

beschikbare fte’s, handhaving en toezicht, certificering bedrijven en 

serviceverlenende dienstverlening. 

De heer Nijhoff (GBN) vraagt, gezien de gevoerde discussie, of het niet 

verstandiger is om i.p.v. over 2 jaar te evalueren dit al na een jaar te doen. 

Toezegging burgemeester Van Hedel: hij zoekt even uit wat daarvan de 

consequenties kunnen zijn en communiceert die voor de komende 

raadsvergadering nog met de raad- en commissieleden. 

 

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

 

7.2 Voorstel tot vaststelling van de Startnotitie “herziening bestemmingsplan 

buitengebied Neerijnen, d.d. 4 november 2011” (2011-09-11971) 

 De heer Van Maanen (SGP) vraagt m.b.t. landbegrenzing, of uitbreiding van de 

bebouwde dorpskommen geen overlappingen en/of tegenstrijdigheden te zien geeft 

tussen dit voorliggende bestemmingsplan Buitengebied en de bestemmingsplannen 

voor de dorpen. 

Toezegging wethouder Van den Heuvel: hij zegt het antwoordt hierop niet direct 

te kunnen geven, neemt dit mee, zoekt het uit en communiceert de resultaten 

daarvan. 

De heer Van Lith (VVD) vraagt of de wethouder in die beantwoording ook kan 

aangeven wat de kaartverschillen zijn tussen de “oude” plankaart Buitengebied en 

de nu voorliggende bij deze herziening. 

Aanvullende toezegging wethouder Van den Heuvel: ook dit zal hij in de 

beantwoording meenemen. 

 

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

 

7.3 Voorstel tot Delegatie van de bevoegdheid tot het al dan niet vaststellen van een 

exploitatieplan aan het college van B&W (2011-09-14254) 

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

 

7.4 Voorstel tot vaststelling van de Verordening verhoging drempelbedrag planschade 

2011 (2011-09-8434) 

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

 

7.5 Voorstel tot vaststelling van het Ontwerp regionaal bodembeleid (2011-09-8856) 

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

 

7.6 Voorstel tot vaststelling van het Regionaal Programma Bedrijventerreinen (RPB) 

en daarmee instemming met de afsprakenkaders (2011-09-12705) 

Advies Dit voorstel kan als hamerstuk voor de raad worden geagendeerd. 
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8. Rondvraag 

 De heer Scheurwater (CDA) maakt als opmerking, via de pers te hebben 

vernomen, dat het college in grote mate van plan is de openbare verlichting in het 

buitengebied weg te gaan halen. 

De heer Van Tellingen (VT) sluit aan bij de opmerking van de heer Scheurwater. 

Hij heeft dit zelfde stukje ook gelezen en vraagt zich af, waarom het college dit al 

communiceert. Temeer omdat er nog geen besluit over is genomen in de raad en 

het hier dus slechts een voornemen van het college betreft. Hij verzoekt het college 

dan ook om dit in de toekomst naar de pers toe ook als zodanig te benadrukken en 

het niet te brengen als zijnde het een gegeven of een feit. 

 

Mevrouw Schut (LB) vraagt de wethouder naar de gebeurtenissen in de gemeente 

Maasdriel m.b.t. de nevengeul nabij Hurwenen die daar geschrapt is. Kunnen wij 

hierdoor ook een betere toekomst m.b.t. de Heesseltsche Uiterwaarden tegemoet 

zien. 

Wethouder Koedam zegt maandag een gesprek te hebben met staatssecretaris 

Atsma. 

De heer Kool (SGP) is door de mogelijke beheerder van het gebied H.U. 

benaderd, dat de ontwikkeling tussen VNHL en Staatsbosbeheer nog niet uitblikt 

van duidelijkheid en planning van de uitvoering. Hij maakt zich zorgen over het 

toekomstige beheer en de voortgang. 

Wethouder Koedam antwoordt dat Staatsbosheer gronden in de Heesseltsche 

Uiterwaarden verpacht aan VHNL. De laatste verpacht de gronden door aan 

anderen en voert daarop het beheer uit. De VHNL heeft problemen met de hoogte 

van de gevraagde pachtsom door Staatsbosbeheer, temeer omdat zij dat weer 

dienen door te berekenen in de pachtsommen aan de onderhuurders. 

 

9. Sluiting 

 De voorzitter sluit de vergadering om 21.55 uur. 

 

 

Vastgesteld in de vergadering van de raadadviescommissie Ruimte 

d.d. 2 februari 2012 

 

De raadsgriffier,    De voorzitter, 

 

 

 

 

 

K.G. Steenbergen    A. Overheul 


