
Raadadviescommissie Ruimte
(16045\.....)

BESLUITENLIJST
Datum : donderdag 14 november 2013
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 A.C. Hakkert (tijdelijk raadslid
CDA), de heer L.D. van Lith (raadslid VVD), de heer A.G.A. van de Geijn 
(burgecommissielid VVD), de heer J.G. van Maanen (raadslid SGP), de heer H.
Mulder (raadslid SGP), mevrouw H.B. Challik (raadslid PvdA), de heer F.A. Beukers
(raadslid LB), mevrouw A.R. Schut (burgercommissielid LB), de heer F.C.M. van het
Hoofd  (raadslid CDN), de heer drs. E.J. van Tellingen (onafhankelijk raadslid VT), de
heer K.G. Steenbergen (raadsgriffier), de heer T. Kool (wethouder) en de heer ing.
H.A. Verwoert (wethouder).

Afwezig : de heer A.W.E. Miltenburg (burgercommissielid CDA), de heer C.J. Blom
(burgercommissielid SGP), de heer J. Andriesse (burgercommissielid PvdA) en de
heer P.J. Scheurwater (raadslid CDN) .

Nr. Omschrijving agendapunt

1. Opening

De voorzitter opent de vergadering en heet alle aanwezigen van harte welkom. Er is een 
bericht van verhindering ontvangen van de heren Miltenburg (CDA), Andriesse (PvdA), 
Scheurwater (CDN) en Blom (SGP). De laatste twee worden vervangen door de heren 
Van het Hoofd (CDN) en Mulder (SGP). De heer Hakkert (CDA) komt iets later.

2. Spreekrecht burgers

In deze vergadering is gebruik gemaakt van het spreekrecht door:
1. de heer G.B. Ekelmans (staatsbosbeheer en VANL-TCW), m.b.t. agendapunt 71 

en
2. de heer E. Faas (containerhaven Nee!), m.b.t. een niet op de agenda voorkomend 

onderwerp (uitbreidingsplannen bedrijventerrein Kerkewaard te Haaften en de 
Structuurvisie Waalweelde-West).

Na de 2e inspreker onstaat er een debat onder de commissieleden over wel/niet opname 
van het bedrijventerrein Kerkewaard Haaften in de Structuurvisie. Hierbij verzoekt 
wethouder Kool om een richtinggevende uitspraak van de commissie om wel/niet te 
pleiten in de structuurgroepvergadering van 4 december voor de opname. Ook meldt 
wethouder Kool dat hij juist vanmiddag van Rijkswaterstaat te horen heeft gekregen dat 
Kerkewaard een 24-uurs overnachtingshaven is, hetgeen zou betekenen dat er geen 
enkele uitbreiding van activiteiten meer mogelijk is. Hij, maar ook de Provincie heeft 
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Advies

Verzoek

verzocht om dit onderbouwd te krijgen met documenten door Rijkswaterstaat waaruit dit 
zou blijken.
De commissieleden adviseren de wethouder om wel te pleiten voor opname van het  
bedrijventerrein Kerkewaard Haaften in de Structuurvisie op 4 december in de  
struurgroepvergadering. Immers kan later gemakkelijk het plan uit de Structuurvisie  
worden weggestreept dan het nadien nog opgenomen te krijgen.
Daarnaast verzoekt de commissie aan de wethouder met een bespreeknotitie over dit  
onderwerp in de commissie te komen om er inhoudelijk met elkaar over te kunnen 
discussieren.
De wethouder geeft nog aan dat de commissie die gelegenheid krijgt in januari 2014 als 
de Structuurvisie in de commissie ter advisering en in de raad ter besluitvorming wordt 
voorgelegd.

3. Vaststelling agenda

De agenda is ongewijzigd vastgesteld.

4. Besluitenlijst van de vergadering van 12 september 2013 (inclusief Lijst toezeggingen)

Naar aanleiding van
Mevrouw Schut (LB) vraagt of de wethouder al meer kan melden over de IBA's zoals 
die beschreven zijn bij punt 7.1 in het verslag.
Wethouder Kool meldt dat inmiddels is uitgezocht dat de verantwoordelijkheid voor de 
IBA's bij de gemeente ligt en niet zoals hij vorige keer nog verwachtte bij het waterschap. 
Ze functioneren niet goed en voldoen niet aan de verwachtingen. De gemeente is 
voornemens om dit probleem samen met de bewoners tot een oplossing te brengen.
Toezegging wethouder Kool: binnenkort zullen alle betrokken bewoners met een IBA 
een  brief van de gemeente hierover ontvangen.

Mevrouw Van Kuilenburg (GBN) vraagt of er al meer bekend is over het ingekomen 
stuk D-250, KPN-mast in Ophemert.
Wethouder Kool geeft aan dat de vergunning aan KPN is verleend tot plaatsing, maar 
dat hem uit gesprekken duidelijk is geworden dat zij wel het recht hebben om er een mast 
bij te plaatsen maar niet de plicht. KPN wenst daarom te wachten op de opwaardering 
van het netwerk naar 4G, waardoor de kwaliteit en bereikbaarheid ook al zou verbeteren. 
Daarbij helpt het ook niet mee dat er maar weinig concurrentie is en dat de opwaardering 
van de bestaande mast geen soulaas biedt voor het verbeteren van de bereikbaarheid. De 
markt voor de telefonie is vrijgegeven, wel zijn Haaften en Ophemert opgenomen in een 
plaatsingsplan, doch KPN wenst eerst te wachten op de uitrol van het 4G-netwerk en pas 
daarna (ergens in 2015) bezien of er een mast bijgeplaatst moet gaan worden.

De besluitenlijst is ongewijzigd vastgesteld.

5. Lijst ingekomen stukken

Advies De lijst ingekomen stukken kan voor wat betreft de raadadviescommissie Ruimte als  
hamerstuk voor de raad worden geagendeerd.
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6. Mededelingen

• portefeuillehouders
• Regio Rivierenland (programmaraden/algemeen bestuur)
• commissieleden

Wethouder Kool wenst de geruchten te ontzenuwen dat de verwijdering van het bord bij 
het project Coop aan de Steenweg erop zou wijzen dat de projectontwikkelaar failliet zou 
zijn. Het tegendeel is waar, de projectontwikkelaar heeft de gemeente al benaderd met het 
verzoek om ook fase 2 te mogen gaan voorbereiden. De looptijd van de intentieovereen-
komst met de grondeigenaar loopt binnenkort af maar is inmiddels al verlengd.

Er is in deze vergadering geen mededeling gedaan.

7. Stukken ter advisering

7.1 Voorstel tot vaststelling van het gewijzigde bestemmingsplan Heesseltsche Uiterwaarden 
en hiervoor geen exploitatieplan vast te stellen conform artikel 6.12 lid 2 Wro
(2013-08-10354)

Raadsbesluit:
a) de herinrichting van de Heesseltsche Uiterwaarden mogelijk te willen maken;
b) de ingekomen zienswijzen deels gegrond en deels ongegrond te verklaren;
c) het bestemmingsplan op de in de bijlage aangegeven onderdelen gewijzigd vast te 

stellen en
d) geen exploitatieplan vast te stellen conform artikel 6.12 lid 2 Wro.

De heer Van Maanen verlaat voor dit onderwerp de vergadertafel en neemt plaats op de  
publieke tribune.

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

7.2 Voorstel tot vaststelling van het bestemmingsplan Katlijfweg 2-4 te Tuil en hiervoor geen 
exploitatieplan vast te stellen conform artikel 6.12 lid 2 Wro (2013-08-14289)

Raadsbesluit:
a) het bestemmingsplan Katlijfweg 2-4 Tuil ongewijzigd vast te stellen en
b) geen exploitatieplan vast te stellen conform artikel 6.12 lid 2 Wro.

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

7.3 Voorstel tot vaststelling van het bestemmingsplan Kern Haaften, herziening Dutry van 
Haeftenstraat en Schoolstraat en hiervoor geen exploitatieplan vast te stellen conform 
artikel 6.12 lid 2 Wro (2013-08-15222)

Raadsbesluit:
a) het bestemmingsplan Kern-Haaften, herziening Dutry van Haeftenstraat en 

Schoolstraat ongewijzigd vast te stellen en
b) geen exploitatieplan vast te stellen conform artikel 6.12 lid 2 Wro.

De heer Beukers (LB) maakt melding van het feit dat zijn fractie is benaderd door 
bewoners die zeggen dat de hoogte van de appartementen is aangepast, terwijl is gezegd 
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dat die hoogte gelijk zou blijven.
Wethouder Kool zegt dat het klopt dat er nog een wijziging in de plannen is 
doorgevoerd, maar de nokhoogte blijft gelijk. De vorm veranderd doordat er een 
goothoogte aan toe is gevoegd en het daardoor niet zo'n bouwmassa meer lijkt.
Toezegging wethouder Kool: hij zal dit ook nog even laten aanpassen in de 
zienswijzennota bij inspreker "C.H. Warrink".

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

8. Rondvraag

De heer Van het Hoofd (CDN) vraagt wanneer het wonen aan de Weiweg 7a te Varik is 
gelegaliseerd.
Wethouder Kool zegt het antwoordt hierop schuldig te moeten blijven.

De heer Van het Hoofd (CDN) verzoekt om het slootmaaisel langs de kanten van de 
weg zo snel mogelijk weg te halen, anders kan het leiden tot gevaarlijke verkeerssituaties.
Wethouder Kool geeft aan dat het bedrijf die hiermee is belast er momenteel erg druk 
mee is en ook zijn uiterste best doet om het maaisel overal zo snel mogelijk op te halen.

De heer Van het Hoofd (CDN) zegt dat er momenteel nogal wat initiatieven onder de 
bwoners tot stand komen met betrekking tot de bypass Varik-Heesselt. Hij vraagt of de 
gemeente hierin ook nog een taak heeft om (mogelijk) daarin te coordineren. Beter nog 
neem als gemeente zelf hierin het initiatief om de bevolking zoveel mogelijk erbij te 
betrekken en optimaal te informeren.
Hierop gaan de commissieleden en wethouder Kool met elkaar in debat. Voor een 
weergave van deze discussie wordt verwezen naar het geluidsbestand van deze 
vergadering die is opgenomen in het RIS, en is te benaderen via de website van de 
gemeente Neerijnen.

De heer Beukers (LB) vraagt naar de stand van zaken m.b.t. het intrekken van de 
bouwvergunning van Weiweg 2. 

De heer Van het Hoofd (CDN) zegt een serieuse brief te hebben ontvangen over een 
verzoek tot tijdelijke huisvesting in en schuur op het perceel Zwarte Kade 3 te Est. Hij 
verzoekt het college om voor dit half jaar niet handhavend op te treden maar in de geest 
van de wet te handelen.
Mevrouw Van Kuilenburg (GBN) zegt dat alle partijen een brief hebben ontvangen van 
de familie De Jong. Daarin geven ze toe zelf de fout te hebben gemaakt om in de schuur 
te gaan wonen zonder toestemming, maar dat is ontstaan vanuit een mantelzorgsituatie. 
Ze begrijpt dat regels regels zijn en dat die voor iedereen moeten gelden, maar er kan 
toch ook een uitzondering worden gemaakt op een regel. Laat die mensen daar nog 
gewoon voor die paar maanden wonen in die schuur.
De heer Beukers (LB) zegt voorgaande sprekers graag te ondersteunen in het verzoek.
Wethouder Kool geeft aan dat dit handhavingstraject al 2 jaar gaande is en dat er nu met 
de oplegging van een dwangsom ineens vooruitgang in komt. Hij legt de 
voorgeschiedenis verder uit aan de commissieleden.
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Mevrouw Van Kuilenburg (GBN) geeft aan de beantwoording van de wethouder te 
begrijpen, maar is er niet heel blij mee.
Wethouder Kool zegt dat als het college op de hoogte is van dit soort zaken er 
gehandhaafd wordt, gelijke monnikken gelijke kappen!
De heer Van Tellingen (VT) is ook bij deze familie gaan kijken, maar wenstte op 
voorhand niet zijn mening te geven als hij ook niet eerst de versie van het college had 
aangehoord. Hij is het met de wethouder eens in dit geval, gelijke monnikken gelijke 
kappen!
De heer Van het Hoofd (CDN) kan zich ook in de weergave van de wethouder vinden.

De heer Van de Geijn (VVD) vraagt hoe het staat met de windmolens in Neerijnen.
Wethouder Kool geeft aan dat de stuurgroep duurzame energie er naar gekeken heeft en 
de Provincie er nu een projectleider op zet. Deze gaat voor de gemeenten Geldermalsen, 
Tiel en Neerijnen een visie op windenergie ontwikkelen waarbij de (mogelijke) locaties 
in beeld worden gebracht. Hiervoor was het nodig dat de huidige indieners van een 
principeverzoek tot plaatsing van windmolens de aanvraag introkken. Dat is gebeurd en 
dus is de weg hiervoor vrij.

De heer Van Lith (VVD) heeft bij de vaststelling van de planningslijst voor het 
woningbouwprogramma ervoor gepleit dat er 20 woningen op komen voor de vrije sector 
(particuliere initiatieven). Maar zo hij nu heeft vernomen zijn die 20 vrije plaatsen al 
nagenoeg vergeven.
Wethouder Kool geeft aan dat bij de vaststelling van de planningslijst voor woningen, de 
individuele plannen die bekend zijn daarin al is opgenomen. Daarnaast is er nog ruimte. 
Er zit bijvoorbeeld een plan aan te komen voor de bouw van 3 woningen in Opijnen, 
waarvoor een oude schuur wordt afgebroken wat een meerwaarde geeft aan dat dorp. 
Maar er zijn ook plannen waar het college al afwijzend op heeft gereageerd, zoals het 
verzoek tot de bouw van een woning in Tuil. Die woning geeft onvoldoende meerwaarde 
voor dat gebied. Ook een aanvraag uit Haaften is afgewezen, waarna de initiatiefenemer 
heeft aangegeven beslist dat huis te willen bouwen en nu uitwijkt voor die bouw naar 
Haaften-Noord en dat ligt nu precies in de lijn van het college.

De heer Nijhoff (GBN) vraagt of het klopt dat hij heeft vernomen dat veel straatwerk 
niet meer wordt aangesteed maar per uur wordt betaald, wat de bezuinigingen natuurlijk 
niet ten goede komt. Ook werd hem gemeld dat stratenmakers uit eigen gemeente geen 
kans meer krijgt op werk vanuit de gemeente.
Wethouder Kool zegt dat we in Neerijnen ons te houden hebben aan het vastgestelde 
inkoop- en aanbestedingsbeleid. Dus het doorlopen van een aanbesteding is nodig bij een 
groot uit te voeren straatwerk, maar het komt ook nog wel voor dat een klein straatwerk 
onderhands wordt aanbesteed. Maar vrijwel alle straatwerk wordt aanbesteed, waarbij 
ook eigen stratenmakers uit de gemeente in kunnen schrijven. Er wordt geen straatwerk 
uitbesteed op uurbasis.

Mevrouw Challik (PvdA) vraagt of de gewijzigde regelgeving zelfredzaam, 
bijvoorbeeld mantelzorg ook meegenomen worden in de voorbereiding van 
bestemmingsplannen.
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Wethouder Kool antwoordt dat hij al eens eerder ook heeft aangegeven dat de huidige 
bestemmingsplannen conserverend ter vaststelling worden voorgelegd. Toekomstgericht 
zullen we meer mogelijkheden voor andere typen woningen in de plannen moeten 
opnemen, maar daar komt hij later nog op terug.

Mevrouw Schut (LB) vraagt wanneer het bedrijf Van Arnhem begint met de bouw op het 
plan Kruijt te Tuil.
Wethouder Kool meldt dat het bedrijf Van Arnhem hem heeft verzocht om plan Kruijt 
onder te brengen in de crisis- en herstelwet zodat hij snel kan starten met de uitvoering 
van dit plan. Echter is de wethouder ook met Van Arnhem in de slag om het plan 
Molenblok in Varik, die zijns inziens meer prioriteit geniet.

Mevrouw Schut (LB) zegt dat de bewoners in het buitengebied nieuwsgierig zijn of zij 
en wanneer zij in het buitengebied de beschikking krijgen over glasvezelkabel.
Wethouder Kool antwoordt dat het momenteel een kwestie van ondernemerschap is die 
de bereidheid hebben voor realisatie. Hij weet dat er innovatieve mogelijkheden zijn om 
de glasvezelkabel via de riolering te geleiden. Daarnaast is hij ook nog met de Provincie 
in overleg, omdat hij vindt dat glasvezel vooral in het buitengebied eigelijk onmisbaar is 
en er bij de provincie nog geld beschikbaar is.

De heer Van Maanen (SGP) wenst nog graag een reactie te geven namens de SGP op de 
plannen en problematiek Zwarte Kade te Est. Als er zicht is op een oplossing die 
vergunbaar is, dat zou je mogelijk rekbaar kunnen zijn met tijdelijke bewoning. Maar dan 
zal er wel een einddatum bekend moeten zijn of in ieder geval dat daar zicht op is. Als je 
het handhavingstraject start is het zijn inziens ook nodig om tegelijkertijd, dus parallel 
cooperatief te bekijken: hoe los je het op. Dus er wat coulanter mee omgaan, waarmee hij 
niet gezegd wil hebben dat dit in deze situatie niet zorgvuldig is gebeurd.

9 Sluiting

De voorzitter sluit de vergadering om 22.00 uur.

Vastgesteld in de vergadering van de raadadviescommissie Ruimte
van 5 december 2013

De raadsgriffier, De voorzitter,

K.G. Steenbergen A. Overheul
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