
Raadadviescommissie Ruimte
(17551\.....)

BESLUITENLIJST
Datum : donderdag 30 oktober 2014
Tijd : 19.30 uur
Plaats : raadzaal gemeentehuis Neerijnen

Aanwezig : de heer C. Nijhoff (plv. commissievoorzitter/raadslid GBN), de heer J.G. van Maanen
(raadslid SGP), de heer ing. C.J. Blom (burgercommissielid SGP), de heer 
W. Kurpershoek (raadslid VN), de heer S.T. van Doesburg (burgercommissielid VN),
mevrouw P. van Kuilenburg (raadslid GBN), de heer drs. S.L.T.A.J. Nouwens
(raadslid VVD), de heer A.G.A. van de Geijn (burgercommissielid VVD), de heer A.C.
Hakkert (raadslid CDA), de heer D.J.W. Verboom (burgercommissielid CDA),
mevrouw H.B. Challik (raadslid PvdA), de heer C. Pijls (burgercommissielid PvdA),
de heer K.G. Steenbergen (raadsgriffier) en de heer T. Kool (wethouder).

Afwezig : de heer C.F. van Wendel de Joode (commissievoorzitter).

Nr. Omschrijving agendapunt

1. Opening

De plaatsvervangend voorzitter opent de vergadering en heet alle aanwezigen van 
harte welkom. 
De raadsgriffier legt uit dat er in het begin van vanavond een bericht van 
verhindering is ontvangen van de voorzitter van deze commissie, de heer Van Wendel 
de Joode. Daarop heeft hij alle commissievoorzitters en plaatsvervangend 
commissievoorzitters benadert om in te vallen en gelukkig was uiteindelijk de heer 
Nijhoff (commissievoorzitter Welzijn) bereid om vanavond deze taak op zich te 
nemen, waarvoor hij hem op voorhand bedankt! 

2. Spreekrecht burgers

In deze vergadering is gebruik gemaakt van het spreekrecht door:
• de heer R. Barthen (namens de heer en mevrouw Van der Ende) 

m.b.t. een niet op de agenda voorkomend onderwerp en
• mevrouw J. Cartigny - Verspuy (namens de vereniging Waalzinnig) 

m.b.t. agendapunt 6.1.

3. Vaststelling agenda

De agenda is ongewijzigd vastgesteld.

4. Besluitenlijst van de raadadviescommissie Ruimte van 11 september 2014,
inclusief de Lijst van toezeggingen m.b.t. de raadadviescommissie Ruimte

De besluitenlijst is ongewijzigd vastgesteld.

5. Lijst ingekomen stukken
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Raadadviescommissie Ruimte
Advies De lijst ingekomen stukken kan voor wat betreft de raadadviescommissie Ruimte als  

hamerstuk voor de raad worden geagendeerd.

6. Stukken ter advisering

6.1 Voorstel tot:
• kennisneming van de nadere onderbouwing en toelichting van de 

Waterveiligheidsopgave;
• kennisneming van het MIRT-proces en de daaraan gekoppelde planning; 
• kennisneming van de resultaten van de pré-verkenning Hoogwatergeul Varik-

Heesselt;
• instemming met een actieve rol vanuit de gemeente in de door de provincie te 

starten voorbereiding van de MIRT-verkenning en 
• opdrachtverlening aan het college om de resultaten uit de pré-verkenning mee 

te nemen als uitgangspunt voor de MIRT-verkenning (2014-08-17267)

Raadsbesluit:
a) kennisneming van de nadere onderbouwing en toelichting van de 

Waterveiligheidsopgave;
b) kennisneming van het MIRT-proces en daaraan gekoppelde planning;
c) kennisneming van de resultaten van de pré-verkenning Hoogwatergeul Varik – 

Heesselt;
d) instemmen met een actieve rol vanuit de gemeente in de door de Provincie te 

starten voorbereiding van de MIRT-verkenning en
e) het college opdracht geven, de resultatien van de pré-verkenning mee te 

nemen als uitgangspunt voor de MIRT-verkenning.

Toezegging Wethouder Kool zegt toe de beantwoording van de Deltacommissie op de vragen die 
aan hen gesteld zijn door de vereniging Waalzinnig in het onderling overleg van 15 
oktober jl aan de raad- en commissieleden ter informatie te zullen verstrekken.

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

6.2 Voorstel tot gewijzigde vaststelling van het bestemmingsplan "De Kraan 1 te Est" en 
hiervoor geen exploitatieplan conform art. 6.12 lid 2 Wro vast te stellen (2014-08-
15505)

Raadsbesluit:
a) vaststellen van het gewijzigde bestemmingsplan "De Kraan 1 te Est" 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. Mededelingen
• portefeuillehouders
• Regio Rivierenland (programmaraden/algemeen bestuur)
• commissieleden

Wethouder Kool meldt dat gisteravond de 1e bijeenkomst is gehouden van de 
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werkgroep Gebiedsvisie Kerkewaard. Op die bijeenkomst waren 12 personen 
aanwezig, waaronder ook een vertegenwoordiger van Containerhave Nee! En de 
bijeenkomst is in een goede sfeer verlopen. Half november komt de werkgroep voor 
de 2e keer bijeen om nadere werkafspraken te maken en kort daarna, in de raadcyclus 
van december zal de wethouder een Informatienota opstellen met tussentijdse 
bevindingen vanuit de werkgroep, zoals door hem is toegezegd. 

8. Rondvraag

Toezegging

De heer Blom vraagt de wethouder of het gesprek met ProRail al heeft 
plaatsgevonden en welke informatie dat heeft opgeleverd.
Wethouder Kool geeft aan dat er inderdaad afgelopen dinsdag een gesprek heeft 
plaatsgevonden maar dat de inhoud van dat gesprek ging over de veiligheid op het 
bestaande spoor. ProRail zou ook een informatieavond beleggen in Waardenburg, 
maar daarover blijft het ook aardig stil. Gisteren heeft hij wel informatie ontvangen 
over de Zuidboog, waarin te lezen viel dat de beslissing al zou zijn genomen. 
Dat bevreemd hem zeer en dus wacht hij de aangekondigde officiele nieuwsbrief van 
ProRail hieromtrent af en zal die ook gelijk aan de raad- en commissieleden 
verstrekken. Zodra er meer te melden valt zal hij dat via de mededelingen of een 
informatienota doen.

De heer Nijhoff meldt dat hij afgelopen zondag naar een programma op TV-
Gelderland heeft gekeken, waarin de gedeputeerde aangaf dat zij het een mooi plan 
met betrekking tot de plaatsing van windmolens bij Deil vindt en dat de bevolking dit 
positief ondersteunt. Hij heeft vervolgens burgers geraadpleegd en met geen van allen 
is door de provincie gecommuniceerd. Dat verbaasde hem behoorlijk.
Wethouder Kool antwoordt hierover ook wel verbaasd te zijn. Gistermiddag is hij 
juist nog bij een bijeenkomst geweest in het Provinciehuis en een item daarin was 
"leef van de wind". Hierin is gesproken door Dirk III en Duurzaam 11 die nu bezig 
zijn om samen een energiecoalitie te vormen, waarbij hij heeft meegegeven hij als 
burger, maar ook als wethouder nog geen enekele informatie heeft ontvangen over de 
plannen en dat de communicatie hierover dus verbetering verdiend.
De heer Nijhoff vult nog aan dat hij heeft begrepen uit de reportage, dat de bevolking 
het ermee eens moet zijn anders gaat het hele project niet door.

9. Sluiting

De voorzitter sluit de vergadering om 21.00 uur.

Vastgesteld in de vergadering van de raadadviescommissie Ruimte
van 4 december 2014

De raadsgriffier, De voorzitter,

K.G. Steenbergen C.F. van Wendel de Joode
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