
Raadadviescommissie Ruimte
(16045\.....)

BESLUITENLIJST
Datum : donderdag 5 december 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 ing. C.J
Blom (burgercommissielid SGP), de heer J. Andriesse (burgercommissielid 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), mevrouw H.B. Challik 
(raadslid 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) en Scheurwater 
(CDN) en mevrouw Challik (PvdA).

2. Spreekrecht burgers

In deze vergadering is gebruik gemaakt van het spreekrecht door:
1. de heer J. Voskamp (namens 3 CPO) m.b.t. Agendapunt 8.1;
2. de heer J.A. de Rooij m.b.t een niet op de agenda voorkomend onderwerp: 

toename goederentreinen bij realisatie zuid-west-boog door NS nabij 
Waardenburg en

3. de heer J.A. De Rooij m.b.t. een niet op de agenda voorkomend onderwerp: 
verplaatsing Coop naar de Steenweg.

3. Vaststelling agenda

De raadsgriffier geeft aan benaderd te zijn met het verzoek om agendapunt 9.5 voor 
agendapunt 9.1 te laten behandelen. Hij vraagt of de commissie zich daarin kan vinden.
De commissieleden kunnen zich hierin unaniem vinden en aldus is besloten.

De agenda is gewijzigd vastgesteld.
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4. Presentaties

4.1 Regio Rivierenland: toelichtende presentatie op de Logistieke Hotspot Rivierenland door 
de heer J. Looman

Mevrouw Schut vraagt of het misschien mogelijk is voor de raad- en commissieleden 
Ruimte om een bezoek te brengen aan Medel.
Toezegging de heer Looman: hij zal navraag doen naar de mogelijkheden en dit 
terugkoppelen via de wethouder. Maar hij denkt dat dit wel georganiseerd kan worden, 
doch niet meer dit jaar.

5. Besluitenlijst van de vergadering van 14 november 2013 (inclusief Lijst toezeggingen)

De besluitenlijst is ongewijzigd vastgesteld.

6. Lijst ingekomen stukken

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

7. Mededelingen
• portefeuillehouders
• Regio Rivierenland (programmaraden/algemeen bestuur)
• commissieleden

Er is in deze vergadering geen mededeling gedaan.

8. Stukken ter bespreking

8.1 CPO-initiatief woningbouwplan hoek Slotstraat/Zandstraat te Opijnen (2013-09-08563)

Er ontstaat een brede discussie over dit initiatief, afgezet tegen andere initiatieven. De 
commissieleden vrezen "willekeur" als zij zomaar akkoord gaan met de verdere 
uitwerking van dit CPO-initiatief woningbouw hoek Slotstraat/Zandstraat te Opijnen. Er 
zouden voor dergelijke particuliere initiatieven richtlijnen en criteria moeten worden 
opgesteld waaraan te toetsen is. Ook vraagt de commissie zich af, of het CPO-plan zoals 
dat hier voor ligt past binnen het vastgestelde bestemmingsplan.
Toezegging wethouder Kool: hij zoekt het even na, of dit CPO-plan past binnen het 
huidige bestemmingsplan en zal een voorzte geven voor een lijstje richtlijnen en criteria 
voor de beoordeling van dergelijke particuliere initiatieven. Zodra dit lijstje gereed is zal 
hij het aan de raad- en commissieleden doen toekomen ter beoordeling. Uiteindelijk 
beslist de raad hierover en de verantwoordelijkheid voor het lijstje met criteria ligt dus 
ook bij de raad.

9. Stukken ter advisering

9.5 Voorstel tot vaststelling van het gewijzigde bestemmingsplan "'t Overrijke" te Haaften en 
hiervoor geen exploitatieplan vast te stellen conform artikel 6.12 lid 2 Wro 
(2013-09-16225)
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Raadsbesluit:

a) het bestemmingsplan "'t Overrijke" Haaften gewijzigd 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.

9.1 Voorstel tot vaststelling van het beleids- en beheerplan Openbare Verlichting
(2013-09-15833)

Raadsbesluit:
a) het beleids- en beheerplan Openbare Verlichting vast te stellen en scenario 3 van 

het plan ten uitvoer te brengen..

Wethouder Kool geeft op voorhand aan, dat de bedragen voor de 3 beheerplannen die 
vanavond bij uw commissie ter advisering voor liggen binnen de begroting zullen blijven.
Hij verzoekt daarom aan de commissie om de opgenomen berekeningen in de plannen 
met een korrel zout te nemen.

Diverse commissieleden geven aan moeite te hebben met het verder terugdringen van de 
openbare verlichting in het buitengebied.
De heer Blom vraagt of deze voorgestelde verlichting wel vleermuisvriendelijk is.
Mevrouw Van Kuilenburg vraagt of de verlichting op de dijken ook meegenomen is in 
het voorliggende beheerplan openbare verlichting.
De heer Van het Hoofd onderstreept de vraag van mevrouw Van Kuilenburg en vult aan 
dat de dijken veelal ook worden gebruikt als wandelgebied en is de doorgaande 
schoolroute voor de jeugd vanuit Heesselt en Varik naar Tiel, waardoor verlichting op de 
dijken noodzakelijk is.
De heer Hakkert vraagt of er in de Karnheuvelsestraat in Est lantaarnpalen bijgeplaatst 
kunnen worden.
Toezegging wethouder Kool: hij zal laten nazien, of de verlichting op de dijken in dit 
beheerplan is opgenomen, of de stukjes dijk die gebruikt worden voor wandelroute dan 
misschien vanuit de nabij gelegen dorpen bekabelt kan worden en of er nog iets gedaan 
kan worden met vleermuisvriendelijke verlichting. Als laatste geeft hij aan dat er al 
lantaarnpalen staan opgesteld in de Karnheuvelsestraat en dat we hier spreken over een 
industriegebied, maar hij neemt de opmerking mee en zal laten nazien of er voldoende 
lantaarnpalen staan opgesteld.
De heer Van Lith ziet toch graag een gewijzigd raadsbesluit van de wethouder tegemoet, 
waarin een financiele paragraaf is opgenomen, zodat we na de besluitvorming niet meer 
voor verrassingen komen te staan, zoals dat bijvoorbeeld bij het fietsbeleidsplan wel het 
geval was met de Dorpsstraat in Est.
De heer Van Tellingen verzoekt de wethouder om ook in het kort (simpel A4tje) in 
eenvoudig begrijpelijke taal voor de burger, uit te leggen wat nu eigenlijk de strekking en 
de wijzigingen zijn als dit beleidsplan OV is aangenomen.
Toezegging wethouder Kool: hij zegt een gewizjgd raadsbesluit te zullen opstellen en 
die in de loop van volgende week aan de raad- en commissieleden te doen toekomen, 
waarin aandacht zal worden besteed aan een concretisering van de financiele gevolgen. 
Aan de wens om simpeler informatie richting de burger te communiceren wil de 
wethouder graag tegemoet komen als er in een wijk en/of straat of bepaald gebied iets 
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gaat worden uitgevoerd. De burger kan daarop dan attent worden gemaakt via de 
informatierubriek en/of via de website van de gemeente.

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

9.2 Voorstel tot vaststelling van het beleids- en beheerplan Openbaar Groen (2013-09-16068)

Raadsbesluit:
a) vaststellen groenplan "Ruimte voor Groen"voor de periode 2014-2024;
b) vaststellen uitvoering beheer conform beeldkwaliteit scenario Maatwerk;
c) vaststellen structuur elementen-kaart Neerijnen;
d) vaststellen indeling groen in vlakken, hoofd-, neven-, overige structuren en 

bijzondere punten en
e) een krediet van € 5.000,00 beschikbaar te stellen voor het opstellen van een 

gemeentelijke monumentale bomenlijst en dit bedrag ten laste te brengen van de 
bestemmingsreserve bomen.

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

9.3 Voorstel tot vaststelling van het beleids- en beheerplan Wegen (2013-09-16271)

Raadsbesluit:
a) vaststellen van het beleidsplan beheer en onderhoud Wegen.

De heer Van Lith geeft aan dat hij graag ziet dat het raadsbesluit wordt uitgebreid met 
meerdere beslispunten, zoals die in het wegenplan staan verwoord in de "roze" 
geaccentueerde blokjes. Dat geeft de raad de mogelijkheid om bedenkingen te uiten.
Toezegging wethouder Kool: hij zal het raadsbesluit laten uitbreiden met de 
geaccentueerde blokjes uit het wegenbeheersplan.

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

9.4 Voorstel tot vaststelling van de bebouwde komgrens Haaften (2013-09-15994)

Raadsbesluit:
a) de nieuwe bebouwde komgrens van Haaften vast te stellen, als aangegeven op de 

bijgaande kaart, door het aanbrengen of verplaatsen van de borden volgens de 
R.V.V. model H1 (opschrift HAAFTEN gem. Neerijnen) en H2 (opschrift 
HAAFTEN egm. Neerijnen) op de nieuwe bebouwde komgrens.

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

9.6 Voorstel tot vaststelling van het Afsprakenkader Regionale Samenwerking 
Bedrijventerreinen (2013-09-17088)

Raadsbesluit:
a) het bijgevoegde "Afsprakenkader Regionale Samenwerking Bedrijventerreinen 

Regio Rivierenland" vaststellen.

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

De heer Blom zegt te hebben vernomen dat de projectgroep Waalweelde-West tegen het 
einde van het jaar in de dorpen aanwezig zullen zijn om vragen van burgers te komen 
beantwoorden. Is er al bekend wanneer dat staat te gebeuren.
Wethouder Kool zegt dat er gestaag aan de structuurvisie wordt gewerkt, die uw 
raadadviescommissie in de cyclus van januari 2014 tegemoet kan zien. Daarbij is ook de 
website bijna in de lucht, waarop alle informatie over dit project is terug te vinden. Er 
circuleert ook al een lijst met namen voor de klankbordgroep Waalweelde-West en ons is 
gevraagd of wij ons daarin kunnen vinden. Nog voorafgaand aan de besluitvorming in 
januari zult u nader worden geinformeerd en in april zoekt de projectgroep de burgers op.

Mevrouw Schut meldt dat ze heeft gehoord dat er plannen zijn in Est voor een Skatebaan
op de ijsbaan, maar dat dit terrein ook dient voor waterberging.
Wethouder Verwoert zegt dat dit klopt. Er wordt nu nog gekeken naar de haalbaarheid 
van (ook mogelijk) een verharde ondergrond in relatie tot de functie van waterberging en 
of het ook financieel haalbaar is.

Mevrouw Schut vraagt naar de stand van zaken met betrekking tot het inrichten van een 
brede werkgroep Kerkewaard Haaften.
Wethouder Kool zegt dat zich hiervoor nog slechts een viertal burgers uit Haaften hebben
gemeld. Hij betreurt de tegenvallende belangstelling onder de burgers, verenigingen en 
dergelijke, dus is de werkgroep nog verre van compleet. Het was ook nog even de vraag 
of Rijkswaterstaat goedkeuring zou hechten aan de plannen en of het plan Kerkewaard 
opgenomen zou worden als vlek in de structuurvisie Waalweelde-West. Afgelopen 
dinsdag is het project als vlek opgenomen in de structuurvisie. Dus na de vaststelling in 
januari 2014 zal dit nader worden uitgewerkt.
Mevrouw Schut geeft aan dat zij wel al 7 personen kan noemen die bereid zijn zitting te 
nemen in de werkgroep.
Wethouder Kool zou die namen dan graag van mevrouw Schut ontvangen, want bij hem 
zijn er niet meer dan vier bekend.
Toezegging mevrouw Schut: zij zal er spoedig voor zorg dragen dat de namen bij 
wethouder Kool bekend zijn.

De heer Andriesse  vraagt of het CPO-initiatief ook nog in de raad behandeld gaat 
worden.
Wethouder Kool geeft aan dat het de bedoeling was om een richtinggevende uitspraak 
vanuit de commissie te krijgen, op welke wijze het college verder met dit verzoek dient 
om te gaan.

De heer Nijhoff meldt dat de verlichting op de rotonde nabij Waardenburg al enige dagen
uit is. Zijn dit masten van de gemeente of van de provincie.
Wethouder Kool antwoordt dat wij als gemeente verantwoordelijk zijn voor het 
onderhoud aan deze masten tot 31 december 2013 en dat vanaf 1 januari 2014 de 
provincie het onderhoud van deze lichtmasten over neemt. Voor de storing die in deze 
lichtmasten is opgetreden is Liander verantwoordelijk, hij zal Liander daar nog eens aan 
herinneren.
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De heer Hakkert vraagt hoe het staat met de biovergistingsinstallatie in Hellouw.
Toezegging wethouder Kool: hij geeft aan dat hem hierover ook heel wisselende 
berichten bereiken. Hij laat het eens nagaan en zal hierover nader berichten.

De heer Van het Hoofd deelt nog even mede, dat hij de burgerparticipatie bij de 
herinrichting van de Dorpsstraat in Est een goed voorbeeld vindt zoals het zou moeten. 
Hij hoopt echter wel dat de getroffen maatregelen er over 2 jaar nog liggen.

11. Sluiting

De voorzitter sluit de vergadering om 22.50 uur.

Vastgesteld in de vergadering van de raadadviescommissie Ruimte
van 16 januari 2014

De raadsgriffier, De voorzitter,

K.G. Steenbergen A. Overheul
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