
Raadadviescommissie Ruimte
(14591\....)

BESLUITENLIJST
Datum : donderdag 13 september 2012
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 P. van Haaften (burgercommissielid CDA), 
  de heer L.D. van Lith (raadslid VVD), de heer A.G.A. van de Geijn (burger-
  commissielid 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), 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 S. van den Heuvel (wethouder), de heer J.C. Koedam 
  (wethouder) en de heer ing. H.A. Verwoert (wethouder).

Afwezig : -

Nr. Omschrijving agendapunt
1. Opening

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

2. Spreekrecht burgers
In deze vergadering is gebruik gemaakt van het spreekrecht door:

 De heer B.J. van der Sluis, m.b.t. agendapunt 7.2
 De heer B. van de Water, m.b.t. agendapunt 7.1
 Mevrouw J. Jonker, m.b.t. agendapunt 7.1
 De heer T. Roukens, m.b.t. agendapunt 7.1
 De heer B. van der Meer, m.b.t. agendapunt 7.1

3. Vaststelling agenda
De agenda is ongewijzigd vastgesteld.

4. Presentaties
4.1 De heer J. Kaspers (consulent voor het Rivierengebied bij NORT Gelderland) en 

mevrouw M. Engelen (tuin- en landschapsontwerper bij bedrijf 3span) geven een 
toelichtende presentatie op het voorlopige schetsontwerp recreatiebungalowpark 
Hof van Waarde te Ophemert.

5. Besluitenlijst van de vergadering van 21 juni 2012 
(inclusief de Lijst toezeggingen)
De besluitenlijst is ongewijzigd vastgesteld.
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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
- programmaraden Regio Rivierenland/Algemeen Bestuur
- commissieleden

Wethouder Van den Heuvel meldt dat er in juli een verzoek is binnengekomen 
van de Raad van State m.b.t. het aanleveren van informatie betreffende het 
bestemmingsplan “verplaatsing griendbedrijf te Hellouw” voor 17 september 2012, 
wat in de raadadviescommissie Bestuur van dinsdag jl. is gemeld. In die 
vergadering is verzocht om de RvS te verzoeken om verlenging voor de 
aanlevering van de informatie. Dat is vandaag verleend tot 24 september 2012, 
waardoor uw gemeenteraad op 20 september 2012 de gelegenheid krijgt in te 
stemmen met de opgestelde beantwoording. 
De heer Kool (SGP) dankt de wethouder voor de snelle actie en verzoekt om deze 
beantwoording te agenderen voor de raadsvergadering van 20 september 2012.

Wethouder Van den Heuvel deelt mede dat ook het enige bezwaarschrift tegen de 
omgevingsvergunning voor het Kulturhus Haaften is inmiddels ingetrokken, dus 
die is nu onherroepelijk.

Wethouder Koedam zegt dat in de junicyclus de maatregelen om de verkeersdruk 
op de Dorpsstraat Est tegen te gaan zijn besproken. We kunnen de daarin geplande 
drempel nog niet aanleggen, daar die komt te liggen op het grondgebied van onze 
buurgemeente Geldermalsen en die heeft daar nog geen toestemming voor 
gegeven.
De heer Kool (SGP) roept nog eens op om verkeersborden te plaatsen aan 
weerszijde van de Dorpsstraat, waarop een verbod wordt weergegeven op 
doorgaand vrachtverkeer (behoudens bestemmingsverkeer).
Wethouder Koedam antwoordt dat het treffen van juridische maatregelen was en 
is geen onderdeel van de besluitvorming. Hij zal daarom eerst met de 
buurgemeente Geldermalsen nader overleg voeren op bestuurlijk niveau.
De heer Kool (SGP) zegt dat hij het waardeert van de wethouder dat die in overleg 
gaat met de buurgemeente, maar dat staat wat hem betreft ook het plaatsen van de 
verkeersborden op korte termijn niet in de weg. Ook kunnen die borden wat hem 
betreft, na (mogelijke) aanleg van de drempel gewoon blijven staan. Hij vraagt de 
commissie een uitspraak te doen ter ondersteuning van dit verzoek.
De heer Nijhoff (GBN) ondersteunt het voorstel van de heer Kool als het 
eenvoudig en snel is uit te voeren. Dat komt de verkeersveiligheid ten goede.
Wethouder Koedam zegt dat het plaatsen van verkeersborden ook enige maanden 
zal vergen qua proceduretijd, voordat dit een feit kan zijn.
De heer Andriesse (PvdA) vraagt de wethouder, dat als de drempel op het 
grondgebied van de buurgemeente komt te liggen, komt dan dat verkeersbord ook 
niet op het grondgebied van Geldermalsen te staan.
De heer Van Lith (VVD) zegt dat als voor het plaatsen van het verkeersbord ook 
overleg zal moeten worden gevoerd met Geldermalsen, dan zitten we met dezelfde 
discussie, dus denkt hij dat de wethouder eerst maar in overleg moet gaan. 
Overigens heeft hij vanaf het begin al aangegeven, dat de drempel op de verkeerde 
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plaats wordt neergelegd. Het agrarische verkeer wordt op die manier niet naar de 
Rondweg gedirigeerd.

Wethouder Koedam meldt dat binnen nu en enkele weken het bestek/werk voor 
de aanleg van het fietspad Kaalakkerstraat - Van Pallandtweg wordt aanbesteed. 
De aanleg ervan komt dus zeer nabij.

Wethouder Verwoert zegt dat hij vorige keer melding heeft gemaakt dat er een 
keuze binnen de Regio gemaakt moest worden voor een definitieve 
vestigingsplaats voor de Logistieke hotspot. De voorkeur is binnen de Regio 
uitgesproken voor Biezenburg Tiel/Neder-Betuwe. Uw raad heeft kort geleden een 
uitnodiging ontvangen voor een informatiebijeenkomst, die hierover zal gaan op 26 
september 2012. Ook biedt de Regio de mogelijkheid aan om een presentatie te 
komen houden in de raadadviescommissie, waarvoor het dit aanbod graag mee 
geeft aan het Presidium om daar een keuze in te maken.

Wethouder Verwoert meldt dat de raad- en commissieleden de Regionale visie 
recreatie en toerisme doorgestuurd hebben gekregen, waarbij in de begeleidende 
brief te lezen was dat een reactie van de gemeenteraad gevraagd werd voor half 
oktober. Hierbij zijn wij als portefeuillehouders, maar ook het ambtelijke apparaat 
niet betrokken en dat is nu teruggedraaid. Daardoor zal de Regionale visie recreatie 
en toerisme samen met de Lokale visie recreatie en toerisme, inclusief de 
kansenkaart voor de gemeente Neerijnen, geagendeerd worden in de raadcyclus 
van november 2012.

Wethouder Verwoert geeft aan dat 25 juni de laatste programmaraad Welvarend 
is gehouden en volgende week de volgende is geagendeerd. Hierin aandacht voor 
de Logistieke hotspot en de economische ontwikkeling Rivierenland. Ook is de 
Regionale visie recreatie en toerisme behandeld.

7. Stukken ter bespreking
7.1 Voorlopig schetsontwerp recreatiebungalowpark Hof van Waarde te Ophemert 

(2012-06-15288)
De heer Beukers (LB) vindt het geen goed plan en hoopt dat het ook niet door zal 
gaan. Hij verzoekt het college in de toekomst om een dergelijk plan ook niet meer 
zo serieus te beoordelen. Hij blijft twijfel houden over de toekomst voor het park 
en verwijst hierbij naar de geschiedenis van de recreatieve voorziening destijds in 
Tuil. Hij verwacht dat dit plan te grootschalig is voor Neerijnen en denkt daardoor 
dat de Neerijnense bevolking hieraan geen plezier gaat beleven. Hij is daarom 
tegen het plan.
Mevrouw Van Kuilenburg (GBN) kan kort en krachtig zijn, Gemeentebelangen 
is tegen. In ons verkiezingsprogramma stond al te lezen dat wij geen voorstander 
zijn van een grootschalig bungalowpark en wensen daarom niet mee te werken om 
een dorp te bouwen tussen twee bestaande dorpen.
Mevrouw Challik (PvdA) zegt het belangrijk te vinden dat er draagvlak voor is 
bij de bevolking. Zij verneemt dat dit niet het geval is en ook de vele 
verkeersbewegingen die een dergelijk park met zich meebrengt, daarop zijn onze 
wegen in Neerijnen niet berekend, daarom is ook haar partij tegen het plan.
De heer Van Lith (VVD) denkt, los van de locatie, dat recreatie een kans moet 
krijgen in ons mooie woongebied. Hij bespeurt twijfels over die locatie, maar zijn 
die niet ingegeven door angst voor de onbekende. Hij wil meer uitgaan van kansen 
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die een dergelijke ontwikkeling ook kan geven, denk aan werkgelegenheid en 
voorzieningen ter bevordering van de leefbaarheid in de omringende dorpen. Wel 
zal nader onderzoek nodig zijn naar de effecten, voordat het plan definitief ter 
beoordeling aan de raad kan worden voorgelegd. De VVD is in beginsel positief 
ten opzichte van het voorliggende plan en ziet hierin kansen.
De heer Scheurwater (CDA) merkt op dat er al jaren over deze planvorming 
wordt gesproken. Het overvalt hem dan ook niet en neemt aan dat de tot nu toe 
gemaakte kosten voor planvoorbereiding door de initiatiefnemer zullen worden 
gedragen. Het plan zal inderdaad wel iets aan werkgelegenheid met zich 
meebrengen, maar luxe bungalows zijn nogal prijzig en in deze economisch slechte 
tijd te duur. Ook zijn er betere locaties denkbaar voor het (mogelijk) realiseren van 
een dergelijk plan dan daar waar het nu is gepland. Wat gaat er gebeuren met de 
bewoning van de bungalows als straks blijkt dat het niet rendabel te maken valt als 
2e woning, legalisatie naar permanente bewoning? Denk daarbij ook eens aan de 
agrariërs, dus onzes inziens problemen voorkomen. Het CDA heeft lang gesproken 
over dit schetsontwerp, maar kan niet anders dan tegen zijn.
De heer Van Maanen (SGP) zegt dat ook de SGP nadrukkelijk over dit plan heeft 
nagedacht. Wat is het effect op de zondagsrust, gezegd moet worden dat die zorgen 
er vanavond niet minder op zijn geworden. Hoe is de handhaving geregeld in de 
toekomst en uit de reactie van insprekers maakt hij op dat er twijfels zijn over de 
juistheid van de gegevens in het akoestisch onderzoek. Daarvoor alleen al is een 
second-opinion nodig. Ook is hij voorstander om breder te kijken bij het betrekken 
van de bevolking bij de voorbereiding van het plan, dan alleen spreken met het 
actiecomité. De SGP is zeer aarzelend over het voorliggende schetsontwerp.
De heer Van Tellingen (VT) vraagt de wethouder, waarom hij opnieuw een 
omvangrijk proces in gang zet, terwijl op voorhand duidelijk is dat het moeilijk ligt 
en er geen maatschappelijk draagvlak voor is. Hij is positief over de inhoud van de 
brief van het actiecomité, waarin zij aangeeft voorstander te zijn van een debat met 
alle betrokkenen. Toch moet ook hij concluderen dat dit proces niet voortgezet 
dient te worden. Dus nee.
Wethouder Van den Heuvel concludeert dat de meerderheid van de fracties tegen 
het verder uitwerken van het plan is. Het schetsontwerp ligt overigens ter 
bespreking voor op eigen initiatief van de initiatiefnemer.

Advies De raadadviescommissie Ruimte adviseert het college om niet verder te gaan met  
de voorbereiding en nadere uitwerking van het schetsontwerp tot een definitief  
planverzoek.

7.2 Principeverzoek tot plaatsing 9-12 windturbines op het Molenveld te Waardenburg 
(2012-06-15031)
De heer Beukers (LB) zegt dat hij windmolens lelijk vindt, dus stop er maar mee 
en maak hiervoor geen kosten meer. Als je leest dat de energie die we nu 
opwekken was bedoeld voor transport naar Duitsland, maar dat die het niet meer 
hoeven afnemen en er daardoor al 2 centrales stil liggen, dan neemt hij dat in zijn 
overwegingen mee. Ook zijn er allerlei landelijke publicaties verschenen over 
windenergie en die laten zien dat windenergie niet lonend is. Voor die publicaties 
zijn natuurlijk voor- en tegenstanders te vinden. Hij heeft een verantwoordelijkheid 
voor alle burgers van Neerijnen en niet alleen voor individuen, dus blijft hij tegen 
de plaatsing van windmolens op het Molenveld.
De heer Andriesse (PvdA) is in principe positief ten opzichte van windenergie, 
maar tegen de opstelling op het Molenveld. Een lijnopstelling langs de A15 en het 
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liefst bij de AVRI geniet de voorkeur. Waarbij opgemerkt dat de opbrengsten bij 
de AVRI weer ten goede zullen komen aan de gemeente(n), waardoor er een 
voordeel is voor alle burgers en niet alleen voor de grondeigenaren.
Mevrouw Van Kuilenburg (GBN) zegt dat het algemeen bekend is hoe GBN 
denkt over windmolens. De initiatiefnemer komt natuurlijk op voor zijn eigen 
projecten, maar vertelt daar niet bij dat in de Gelderlander stond te lezen dat 
gedeputeerde Traag schrijft dat er voldoende Rijkssubsidie nodig is om de 
windmolens te plaatsen. Waarvoor is dan al die subsidie nodig als het renderend is. 
Ook zegt hij dat zorgvuldig wordt omgegaan met locaties, maar waar hij de molens 
op het Molenveld wenst te plaatsen vindt onze partij niet zorgvuldig. Windenergie 
is winstgevend wordt gezegd, maar een hoogleraar beweert het tegendeel en zegt 
dat windenergie zijn geld nooit opbrengt. Ons standpunt is duidelijk: Nee! Ook 
hoopt ze dat het nooit meer zal worden geagendeerd.
De heer Van Lith (VVD) roept even in herinnering dat bij het intrekken van de 
kadernotitie Windenergie een voorbehoud is gemaakt voor het geval er een nieuw 
verzoek zou binnenkomen. Met windenergie kan hij leven, juist ook omdat dit geld 
oplevert voor de gemeente. We moeten als gemeente niet op de stoel gaan zitten 
van de ondernemer. Als hij een dergelijke exploitatie ziet zitten dienen wij het een 
kans te geven. Ook zijn voorkeur gaat uit naar een lijnopstelling langs de A15, 
zoals ingetekend op bladzijde 15 van het principeverzoek, nummers 1, 5, 7, 3 en 6. 
De heer Scheurwater (CDA) wenst ze zo ver mogelijk bij de inwoners vandaan te 
plaatsen. Dus liever bij de AVRI en is geen voorstander van plaatsing op het 
Molenveld. Ook heeft hij vernomen dat het mogelijk is om warmte uit 
tuinbouwkassen te benutten voor de energievoorziening, klopt dat, en zo ja kan dit 
eventueel ook onderzocht worden.
Wethouder Koedam antwoordt dat er bij Estse tuinders er al plannen zijn om 
thermo-energie te winnen, maar de overcapaciteit vervoeren is nu nog het grootste 
probleem waar tegenaan wordt gelopen.
De heer Kool (SGP) vraagt of we het probleem van de energievoorziening moeten 
neerleggen bij de volgende generatie. Volgens hem niet en dienen we nu te kijken 
welke kansen er zijn. De energiemarkt is constant in beweging, biogasinstallaties 
in den lande staan stil ook met subsidie. Bij de AVRI windmolens plaatsen is zijns 
inziens niet realistisch en dan neem je als gemeente niet je verantwoordelijkheid. 
Dus stelt hij voor om de lintopstelling langs de A15 langer te maken, door daar ook 
de locatie Meikampgraaf bij te betrekken. De milieu- en landschappelijke schade 
valt daar mee en de geluidsoverlast kan nader worden onderzocht. Zijn fractie is 
voor windenergie en het plaatsen van windmolens.
De heer Van Tellingen (VT) zegt ook dat er verantwoordelijkheid moet worden 
genomen voor de toekomstige energievoorziening. Het aanbos van fossiele 
brandstoffen raakt uitgeput. Zijn voorkeur gaat ook uit naar het terrein bij de 
AVRI, maar beseft zich dat we dan spreken over het grondgebied van 
buurgemeente Geldermalsen. Dus wat hem betreft een positieve opstelling m.b.t. 
windenergie en het plaatsen van windmolens, maar alleen als er maatschappelijk 
draagvlak voor is. Het gebied langs de A15 is toch al enigszins aangetast, dus valt 
er na te denken om daar ook mogelijk windmolens te plaatsen in een lintopstelling.
De heer Van Maanen (SGP) zegt een beetje een Nimby-discussie te horen. Het 
mag wel over de gemeentegrens gerealiseerd worden maar liever niet op ons eigen 
grondgebied. Maar als we van het terrein van de AVRI uit gaan, dan ligt die net zo 
dicht bij de bevolking van Est, dan het Molenveld bij Waardenburg.
Wethouder Van den Heuvel antwoordt dat er op korte termijn 6 windmolens bij 
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komen op het grondgebied van Zaltbommel en dat daarmee wordt voldaan aan de 
provinciale opgave voor ons gebied. Voor wat betreft de verzoeken om ze bij de 
AVRI te plaatsen zal hij contact zoeken met de heer Veerhoek (portefeuillehouder 
AVRI in het bestuur van Regio Rivierenland). Zelf gaat hij het hernieuwde verzoek 
(van de Grontmij) dat is binnengekomen voor de plaatsing van 5 windmolens langs 
de A15 op het Molenveld nader onderzoeken.

Advies De raadadviescommissie Ruimte adviseert de wethouder om het initiatief voor  
plaatsing van 5 windmolens in een lintopstelling langs de A15 op het Molenveld  
en/of de plaatsing van windmolens in een lintopstelling op het AVRI terrein  
nader te onderzoeken, vervolgens kan daarna (mogelijk) een definitief voorstel  
aan de raad ter besluitvorming worden voorgelegd.

7.3 Principevoorstel voor het nemen van Verkeersmaatregelen op de Waalbandijk 
(2012-06-12299)
Wethouder Koedam licht toe dat het voorstel voortkomt uit de roep in vele 
politieke programma’s voor een betere verkeersveiligheid. Hiervoor zijn 
gesprekken gevoerd met veel inwoners, daardoor wordt het voorstel breed 
gedragen. Ook vanuit de Regio is navraag gedaan naar onze aanpak en er wordt 
over gedacht om deze werkwijze ook daar te introduceren. Wat vragen we nu aan 
u? Als u serieus werk wilt maken van het aanpakken van dit probleem en daarbij 
het burgerinitiatief onderschrijft, dan verzoeken wij u ons voorstel te ondersteunen 
en een indeling van dijkvakken toe te kennen. Daarnaast het voorbereiden van 3 
pilot-projecten, waarvoor die plannen worden onderbouwd met een prijskaartje. 
Ook de verdere planvoorbereiding zal worden opgepakt in samenspraak met 
burgers. Ook nodigt hij hierbij fracties uit om mee te doen.
De heer Beukers (LB) wenst eerst een prijskaartje te zien, alvorens hij iets over de 
plannen kan zeggen. Dus wat gaat dit plan kosten en is daar wellicht een OZB-
verhoging voor nodig.
De heer Van Lith (VVD) leest dat er dijkfuncties worden voorgesteld. Daar horen 
kosten bij. Ook zijn fractie wenst eerst inzicht in de kosten en daarbij hoe die 
kosten gedekt zullen gaan worden. Vanuit welk budget wordt dit betaald. 
De heer Van Maanen (SGP) heeft kennis genomen van het interessante voorstel. 
Dankt ook voor het betoog van de wethouder voor de uitvoering van het plan om te 
komen tot een proefsituatie, maar mist daarbij de inkleding en vooral het financiële 
plaatje. Wij kunnen daarvan in ieder geval niets terug vinden.
De heer Scheurwater (CDA) zegt het een leuk plan te vinden, maar daar hangt 
natuurlijk ook een prijskaartje aan. Zijns inziens is er momenteel wel grotere 
prioriteiten te vinden binnen de gemeente, dan verkeersmaatregelen op de dijken. 
Dus heeft zijn fractie er het geld nu niet voor over.
De heer Nijhoff (GBN) meldt dat de verkeersmaatregelen op de dijken is 
opgenomen in het coalitieakkoord. De wethouder heeft goed werk verricht en er 
burgers bij betrokken. Zijn fractie is niet voor afsluiting van de dijken en wacht de 
verdere ontwikkeling van het plan met financiële onderbouwing graag af. 
Mevrouw Challik (PvdA) is positief ten opzichte van de aanpak. Er is geluisterd 
naar de input van de burgers. Zij is wel gecharmeerd van het voorliggende plan en 
schapen op de dijk, maar ziet ook graag eerst een financieel plaatje erbij.
De heer Van Tellingen (VT) vindt het op zich een goed idee. Er is intensief 
contact over geweest met burgers, dus ga daar maar mee door. Wel plaatst hij een 
kanttekening, ook hij ziet graag eerst een financiële inschatting van de kosten van 
zo’n pilot, om die vervolgens door te rekenen naar de rest van het plan. Kortom 
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een positieve grondhouding, maar graag eerst financieel inzicht.
De heer Van Maanen (SGP) vraagt naar de juridische consequenties, in het 
bijzonder aansprakelijkheidsstelling. Wordt dat ook meegenomen in het financiële 
plaatje.
De heer Van Lith (VVD) vult nog aan niets te zien in het voorstel van schapen op 
de dijk en wenst ook geen éénrichtingsverkeer.
Mevrouw Schut (LB) zegt geluiden van mensen te hebben gehoord, dat ze niet 
blij zullen zijn, als de verkeersmaatregelen op de dijk zal leiden tot meer verkeer 
door de dorpskernen. Is al bekend waar de 3 pilots komen en hoe zien die er uit?
Wethouder Koedam antwoordt dat de invulling van de dijkvakken met een 
hoofdfunctie nagenoeg vaststaat. Verder is nog een groot denkbare invulling 
mogelijk en geeft het principevoorstel alleen invulling als beeldvorming weer. De 
vraag is gaan we ermee verder. Hij vraagt om in te stemmen met het idee voor de 
zône-inrichting en de pilots, waarvoor een prijskaartje kan worden opgesteld.
De heer Van Lith (VVD) zegt dat een kostenraming voor de pilots nodig is die 
ook wordt doorgerekend naar de rest van het plan. Ook vraagt hij hoe de 
handhaving van de maatregelen en de gevolgen die dit zal hebben in de dorpen zelf 
wordt geregeld.
De heer Van Maanen (SGP) zegt ook dat er eerst een financiële indicatie moet 
komen, alvorens er iets van te zeggen valt.
De heer Beukers (LB) vindt het een prachtig plan, maar wil toch eerst de kosten 
ervan weten. Het moet voor de makers van dit plan toch niet zo moeilijk zijn om 
daar een prijskaartje bij te leveren.
De heer Kool (SGP) verwijst naar normbedragen die hiervoor gehanteerd kunnen 
worden, waardoor de financiële kosten inzichtelijk te maken is. Daardoor houden 
we de burgers geen worst voor, die we later, als het te duur blijkt te worden moeten 
terugdraaien.
Wethouder Koedam meldt dat Megaborn het plan niet heeft gemaakt, doch 
slechts de tekeningen ervoor heeft aangeleverd. Hij bemerkt bij de commissie 
weinig ruimte. Hij wenst het probleem aan te pakken en de ideeën daarvoor eerst 
uit te werken, daarna is een berekening mogelijk.
De heer Kool (SGP) is het daarmee niet eens. Hij onderschrijft het voorstel, maar 
wil eerst een ruwe prijsindicatie.
De heer Van Lith (VVD) wenst geen fuik in te zwemmen. Op basis van de 
voorliggende tekeningen, maak een doorrekening en kom daarmee terug.
Mevrouw Challik (PvdA) zegt nog eens het een leuk concept te vinden, reken dat 
door en kom terug.
Mevrouw Schut (LB) vraagt nog of er ook is geïnventariseerd, welke dorpen er 
voorstander is van de plannen en welke dorpen niet.
De heer Van de Geijn (VVD) is het eens met de vraag van mevrouw Schut, ook 
hij is benieuwd hoe het plan valt binnen de bevolking van de diverse dorpen.

Advies De raadadviescommissie Ruimte adviseert de wethouder om het principevoorstel  
financieel te onderbouwen en het daarna opnieuw ter bespreking in te brengen in 
de commissie.

8. Stukken ter advisering
8.1 Voorstel tot vaststelling van het bestemmingsplan Bulkheuvelseweg 10-12 te 

Ophemert en geen exploitatieplan vaststellen conform artikel 6.12 lid 2 Wro 
(2012-06-00599)
De heer Van Lith (VVD) zegt dat dit voorstel in de vorige raadcyclus is 
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aangehouden, naar aanleiding van vragen van het CDA, die overigens zijn 
beantwoordt. Toch maakt hij nog een voorbehoud ten aanzien van dit voorstel. Hij 
merkt op dat de eerste kamer op 12 juli akkoord is gegaan met de Wet 
“plattelandswoning” en ziet die terminologie graag in dit bestemmingsplan ook 
opgenomen worden.
Toezegging wethouder Van den Heuvel: hij zal dit intern doorspreken en laat de 
uitkomst daarvan voor de raadsvergadering aan de raad- en commissieleden weten.

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

8.2 Voorstel tot vaststelling van het bestemmingsplan Regterweistraat 5 te 
Waardenburg en geen exploitatieplan vaststellen conform artikel 6.12 lid 2 Wro 
(2012-06-13106)
De heer Van Lith (VVD) merkt op ten aanzien van dit voorstel, maar ook ten 
aanzien van 8.3 op dat de voorstellen maar magertjes zijn opgesteld. Er is 
bijvoorbeeld uit dit voorstel niet eens te lezen wat er nu eigenlijk wordt gewijzigd.

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

8.3 Voorstel tot vaststelling van het bestemmingsplan Kern Ophemert (herziening 
sportvelden) en geen exploitatieplan vaststellen conform artikel 6.12 lid 2 Wro 
(2012-06-15227)
De heer Van Tellingen (VT) vraagt of de wijziging van het bestemmingsplan ook 
noodzakelijk is voor de plaatsing van de KPN-zendmast. Het voorstel gaat nu 
alleen over de aanleg van de veldverlichting op de sportvelden. Hij twijfelt of de 
KPN-mast dan binnen het bestemmingsplan past.
Toezegging wethouder Van den Heuvel: hij zoekt dit nog uit en zal de raad- en 
commissieleden hierover nog voor de raadsvergadering berichten.

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

8.4 Voorstel tot vaststelling van het bestemmingsplan Dreef 32a te Haaften en geen 
exploitatieplan vaststellen conform artikel 6.12 lid 2 Wro (2012-06-14046)

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

8.5 Voorstel tot vaststelling van het bestemmingsplan Akkersestraat 6-6b te Ophemert 
en geen exploitatieplan vaststellen conform artikel 6.12 lid 2 Wro (2012-06-13091)
De heer Van Lith (VVD) zegt in de reactie van de voormalige bewoonster gelezen 
te hebben dat het toen niet en nu ineens wel gehonoreerd kan worden. Wat is de 
informatievoorziening hierbij vanuit dit huis.
De heer Van Tellingen (VT) wenst in het algemeen wel eens zicht te willen 
hebben in welke gevallen nu bebouwing van openbare ruimten in de bebouwde 
kom wordt toegelaten. Kortom wat is het algemeen geldende beleid in deze en hoe 
lang is dat geldig.
Toezegging wethouder Van den Heuvel: hij vraagt dit na en laat dit de raad- en 
commissieleden nog weten voor de raadsvergadering van donderdag.

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

8.6 Voorstel tot vaststelling van het regionale Bodembeleid en mandatering van 
bevoegdheden aan het college van burgemeester en wethouders (2012-06-08856)

Advies Dit voorstel kan als hamerstuk voor de raad worden geagendeerd.
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8.7 Voorstel tot vaststelling van de nieuwe deelverordening subsidie 
Isolatiemaatregelen 2012 (2012-06-12629)

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

9. Rondvraag
De heer Van Maanen (SGP) verzoekt om actie te ondernemen m.b.t. de overlast 
bij enkele bewoners m.b.t. de riolering in Opijnen.
Wethouder Koedam antwoordt dat de betrokken bewoners, waar de heer Van 
Maanen op doelt, aan een dead-end wonen van de vacuümriolering wat de 
bewoners de overlast bezorgt. Er wordt binnenkort aan begonnen om deze 
problemen te verhelpen door ze te ontkoppelen van de vacuümriolering. We 
komen deze problemen op nog meer plaatsen tegen in onze gemeente.
De heer Kool (SGP) is blij met deze beantwoording van de wethouder, maar 
krijgen we ook nog inzichtelijk wat hiervan de kosten zullen zijn.
De heer Van Lith (VVD) wenst alleen inzicht in de kosten als deze niet uit de pot 
onderhoud riolering gaat komen.
Wethouder Koedam meldt dat het inderdaad als onderhoud aan de riolering 
aangemerkt kan worden en dus betaalbaar wordt gesteld uit de post (groot)
onderhoud rioleringen.
De heer Kool (SGP) had toch op zijn minst dit wel willen vernemen van de 
wethouder in de mededelingensfeer.

De heer Kool (SGP) heeft gelezen in het krantenbericht dat het voorontwerp 
bestemmingsplan Heesseltsche uiterwaarden ter inzage ligt. Hij hoort ruis op de 
lijn als het gaat om de beheersafspraken. 
Wethouder Koedam legt uit dat er al geruime tijd geleden een principeafspraak 
over het beheer is gemaakt tussen Staatsbosbeheer en VHNL. Er is vervolgens 
twijfel ontstaan bij VHNL over het vergoedingsbedrag voor dat beheer. Hierover is 
overleg gevoerd met partijen en in diezelfde tijd speelde het uitblijven van een 
beslissing vanuit het Ministerie over de goedkeuring en financiering van de 
Heesseltsche uiterwaarden, waarover net voor de zomervakantie door de 
Staatssecretaris een besluit genomen. Hij heeft er het volste vertrouwen in dat dit 
tot een oplossing zal komen tussen beide partijen.
De heer Van Maanen (SGP) wenst hierbij, als bestuurslid van de VHNL nog wel 
even een reactie op geven. Staatsbosbeheer is bereid om het beheer voor slechts 1 
jaar over te dragen aan de VHNL. Als je over duurzaam beheer spreekt is die 
termijn wel heel erg kort.
Wethouder Koedam zegt dat hij de afgelopen periode wel meer masseerwerk 
heeft verricht, maar dan moet hij wel van de problemen afweten.

Mevrouw Schut (LB) wenst van de gelegenheid gebruik te maken om de 
organisatoren en de medewerkers die hebben meegeholpen om de Holland Ladies 
Tour in Neerijnen te laten verrijden een groot compliment maken. Zij vond het een 
grote promotie voor onze gemeente Neerijnen.

Mevrouw Challik (PvdA) heeft een verzoek aan de wethouder m.b.t. de 
rioleringen. Kijkt u bij het onderhoud ook naar de IBA’s aan de dijken, daar 
schijnen ook problemen te zijn. Ze heeft begrepen dat na 2015 gemeenten de 
controleplicht krijgt om toe te zien op onderhoud aan rioleringen.
Mevrouw Schut (LB) vult aan dat er veel berichten zijn van bewoners die zichzelf 

- 9 -    Besluitenlijst raadadviescommissie Ruimte 13 september 2012



al weer van die IBA’s hebben afgekoppeld en weer werken met een eigen 
septictank.
Wethouder Koedam antwoordt dat soms het gedrag van de mensen zelf een van 
de oorzaken is van de problemen.

De heer Nijhoff (GBN) vraagt wanneer er nog iets gaat gebeuren aan de afronding 
van de Steenweg, kruisingen en uit-/inritten
Wethouder Koedam zegt dat het om het hoogteverschil gaat tussen het wegdek en 
het fietspad. Daar moeten op een aantal logische locaties een op-/afrit gemaakt 
worden om het rolstoelers gemakkelijker te maken erop en eraf te gaan. De 
provincie is al aan het inmeten geweest, dus verwacht hij dat dit binnenkort zal 
worden afgewerkt.
De heer Nijhoff (GBN) vult aan dat de bevolking van Waardenburg niet blij is 
met de herinrichting van de Steenweg. De veiligheid bij de oversteekplaats er niet 
op vooruit gegaan en er zijn al een paar bijna ongelukken geweest. Hij verzoekt de 
wethouder dit mee te nemen bij een (mogelijk) vervolgoverleg met de provincie.

De heer Van Haaften (CDA) maakt een opmerking over het onderhoud aan de 
Esterweg. Ze rijden die palen eruit, die zijn nogal gevaarlijk dus laat ze er ook 
maar uit. 
Wethouder Koedam zegt dat de Esterweg aan een onderhoudsbeurt toe is, die op 
dit moment wordt uitgevoerd. Daarbij worden de bermen van een laag voorzien die 
voorkomt dat ze te snel inzakken, waardoor een groot hoogteverschil ontstaat 
tussen het bitumenwegdek en de berm en vrachtwagens een betere mogelijkheid te 
geven elkaar te passeren en ten derde om fietsers ter hoogte van de as-verleggingen 
meer ruimte te geven daar veilig langs te gaan in combinatie met het overige 
verkeer.

10. Sluiting
De voorzitter sluit de vergadering om 23.15 uur.

Vastgesteld in de vergadering van de raadadviescommissie Ruimte
d.d. 24 januari 2013

De raadsgriffier, De voorzitter,

K.G. Steenbergen A. Overheul
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