
Raadadviescommissie Ruimte
(17551\.....)

BESLUITENLIJST
Datum : donderdag 4 december 2014
Tijd : 19.30 uur
Plaats : raadzaal gemeentehuis Neerijnen

Aanwezig : de heer C.F. van Wendel de Joode (commissievoorzitter), de heer J.G. van Maanen
(raadslid SGP), de heer ing. C.J. Blom (burgercommissielid SGP), de heer drs. E.J.
van Tellingen (raadslid VN), de heer S.T. van Doesburg (burgercommissielid VN),
mevrouw P. van Kuilenburg (raadslid GBN), de heer C. Nijhoff (raadslid GBN), de
heer A.H. van Wijk (raadslid VVD), de heer A.G.A. van de Geijn (burgercommissielid
VVD), de heer A.C. Hakkert (raadslid CDA), de heer R. Van de Wardt (raadslid
PvdA), de heer C. Pijls (burgercommissielid PvdA), de heer K.G. Steenbergen
(raadsgriffier) en de heer T. Kool (wethouder).

Afwezig : de heer W. Kurpershoek (raadslid VN), de heer D.J.W. Verboom (burgercommissielid
CDA) en mevrouw H.B. Challik (PvdA).

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 heer Kurpershoek (VN), de heer 
Verboom (CDA) en mevrouw Challik (PvdA).

2. Spreekrecht burgers

In deze vergadering is gebruik gemaakt van het spreekrecht door:
1) mevrouw F. Jaarsma m.b.t. agendapunt 8.1;
2) de heer J.C.M. van Ommen van Guijlik m.b.t. agendapunt 8.1;
3) mevrouw P. Willekens m.b.t. agendapunt 8.1;
4) mevrouw A. Verhaar m.b.t. agendapunten 4.1 en 8.1;
5) mevrouw F.C.M. Timmer m.b.t. agendapunt 7.1 en
6) de heer P. Van de Sandt m.b.t. agendapunt 7.3.

3. Vaststelling agenda

De agenda is ongewijzigd vastgesteld.

4. Presentaties

4.1 Stichting Biomassa Hellouw: toelichting op het verzoek tot realisatie van een 
vergistingsinstallatie in Haaften

5. Besluitenlijst van de raadadviescommissie Ruimte van 30 oktober 2014,
inclusief de Lijst van toezeggingen m.b.t. de raadadviescommissie Ruimte
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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. Stukken ter advisering

7.1 Voorstel tot vaststelling van de ontwerp Structuurvisie Waalweelde-West 
(2014-09-08580)

Raadsbesluit:
a) kennisneming van de rapportages "Nader onderzoek Brakel" (d.d. 17 

september 2014) en de : Pre-verkenning hoogwatergeul bij Varik-Heesselt";
b) instemming met het opnemen van de Hoogwatergeul Varik-Heesselt in de 

ontwerp Structuurvisie Waalweelde-West;
c) instemming met de in de "Nota van wijzigingen" (d.d. 27 oktober 2014) 

opgenomen wijzigingsvoorstellen voor het onderdeel Neerijnen, waarover u 
eerder een Amendement heeft aangenomen;

d) kennisneming van de overige wijzigingsvoorstellen (betreffende de andere 
gemeenten) en de ambtshalve wijzigingen in "Nota van wijzigingen" (d.d. 27 
oktober 2014) en

e) kennisneming van het voornemen van het college om na uw belsuit, het 
inspraak- en besluitvormingsproces van de Structuurvisie voort te zetten.

De heer Van Tellingen kondigt een Amendement aan die zal worden ingebracht in de 
raadsvergadering van 18 december 2014 om de hoogwatergeul Varik-Heesselt NIET 
te laten opnemen in de structuurvisie Waalweelde-West.

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

7.2 Voorstel tot vaststelling van het gewijzigde bestemmingsplan "Molenblok Varik 
2014" en hiervoor geen exploitatieplan conform art. 6.12 lid 2 Wro vast te stellen 
(2014-08-15505)

Raadsbesluit:
a) vaststelling van het gewijzigde bestemmingsplan "Molenblok Varik 2014" en 
b) geen exploitatieplan vast te stellen conform artikel 6.12 lid 2 Wro.

Toezegging
De heer Pijls vraagt de wethouder naar de afnameplicht door de projectontwikkelaar?
Wethouder Kool geeft aan die afnameplicht wel even op papier te zetten en aan de 
raad- en commissieleden te verstrekken. 

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

7.3 Voorstel tot vaststelling van het gewijzigde bestemmingsplan "Slimwei te 
Waardenburg" conform de wijzigingen in de bundeling van ingekomen zienswijzen 
en hiervoor geen exploitatieplan conform art. 6.12 lid 2 Wro vast te stellen 
(2014-09-10622)
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Raadsbesluit:

a) te bepalen dat de ingekomen zienswijzen van:
1) Elmas Advocaten, heeft geleid tot planaanpassing
2) Liander, niet heeft geleid tot planaanpassing
3) Biermans Advocaten namens Van de Sandt, gedeeltelijk heeft geleid tot 

planaanpassing
4) Novoferm, heeft geleid tot planaanpassing
5) J.C. van Kessel Vastgoed, heeft geleid tot planaanpassing
6) Biermans Advocaten namens Beheermaatschappij Boudewijn b.v., 

gedeeltelijk heeft geleid tot planaanpassing
7) Primera, niet heeft geleid tot planaanpassing
8) Waterschap Rivierenland, heeft geleid tot planaanpassing;

b) vaststelling van het gewijzigde bestemmingsplan "Slimwei te Waardenburg", 
conform de wijzigingen in de bundeling van ingekomen zienswijzen en 

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

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

7.4 Voorstel tot vaststelling van de gewijzigde Deelverordening subsidieregeling 
Isolatiemaatregelen 2014  (2014-09-12629)

Raadsbesluit:
a) vaststelling gewijzigde Deelverordening subsidieregeling Isolatiemaatregelen 

2014 en
b) toevoeging van artikel 7 a4: het vervangen van bestaand glas voor HR++glas. 

Deze subsidiabele maatregel met terugwerkende kracht tot en met 31 januari 
2014 op te nemen in de gewijzigde Deelverordening subsidieregeling 
Isolatiemaatregelen 2014.

Advies Dit voorstel voorzien van het gewijzigde raadsbesluit kan als hamerstuk voor de 
raad worden geagendeerd.

8. Stukken ter bespreking

8.1 Informatienota tussentijdse terugmelding bevindingen werkgroep Gebiedsvisie 
Kerkewaard Haaften

Na alle partijen te hebben gehoord: de insprekers, de wethouder en de voorzitter van 
de werkgroep; hebben de commissieleden over de inhoud van de informatienota en 
de daarin opgenomen problematiek gediscussieerd. Uiteindelijk heeft de commissie 
gemeend om niet tussentijds op het proces te moeten inbreken en deze eerst te laten 
voltooien door de werkgroep. Het uiteindelijke resultaat zal dan aan de commissie en  
raad ter bespreking en (mogelijk) vaststelling worden aangeboden. 

De informatienota wordt derhalve voor kennisgeving aangenomen.
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9. Mededelingen

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

Er is in deze vergadering geen mededeling gedaan.

10. Rondvraag

Toezegging

Mevrouw Van Kuilenburg zegt bij een bijeenkomst van RWS in Opijnen te zijn 
geweest waar is gepraat over kribverlaging bij Opijnen. Zij vraagt of de gemeente nog 
invloed kan uitoefenen op die kribverlaging ten behoeve van de visverenigingen. Veel 
burgers hebben hiervoor gepleit tijdens een gehouden informatie-avond.
Wethouder Kool geeft aan dat hij zal proberen contact te zoeken met RWS. Hij was 
die avond zelf ook aanwezig en heeft het vurige pleidooi van de burgers aangehoord 
en dat die zou worden meegenomen. Zodra hij meer weet komt hij er op terug.

De heer Nijhoff vraagt of de communicatie naar de burgers toe niet kan worden 
verbeterd ten aanzien van de ontwikkelingen m.b.t. de windmolens en de 
ontwikkelingen m.b.t. de aanleg van de Zuidboog door ProRail. We lezen allerlei 
berichtgeving in de krant, maar de burgers en ook de raad horen van de gemeente 
niets. We hebben het gevoel dat beide externe partijen dingen achter de rug om van de 
burgers regelen en dat is kwalijk.
De heer Blom vult aan dat initiatieven voor windmolens door Duurzaam 11 en Dirk 
III al jaren loopt, maar de burgers weten van niks. Ook zou er nog een informatie-
avond komen in Waardenburg door ProRail over die Zuidboog?
Wethouder Kool antwoordt dat Neerijnen de Windvisie heeft aangenomen en dat van 
daaruit initiatieven worden verkend en ontwikkeld. Duurzaam 11 treedt met de 
plannen al naar buiten, terwijl Dirk III nog niet zo ver is maar al wel is gevraagd om 
ook snel met informatie naar buiten te komen. Hij zit zelf in de stuurgroep en zodra er 
iets te melden valt, zal hij daar de raad van in kennis stellen. Het betreft nu nog 
haalbaarheidsstudies vanuit die Windvisie. Met betrekking tot ProRail kan hij melden 
dat de Minister een jaar geleden al heeft besloten dat de Zuidboog bij Waardenburg 
aangelegd wordt. Ook hij heeft al diverse malen om een informatie-avond in 
Waardenburg gevraagd, maar dat is er tot op heden nog niet van gekomen. Ze doen 
het schijnbaar gewoon niet. Dus zullen gemeenten Geldermalsen en Neerijnen nu 
samen met de ODR de druk opvoeren op ProRail voor de planning van die 
informatie-avond, maar hij maakt zich daar ernstig zorgen om.
Mevrouw Van Kuilenburg vraagt de wethouder of de raad hierin nog iets kan doen 
om ProRail zo ver te krijgen dat zij een informatie-avond houden in Waardenburg.
Wethouder Kool geeft aan dat de raad een brief zou kunnen schrijven en laten uitgaan 
of een Motie aannemen.
Mevrouw Van Kuilenburg zal er over nadenken.

De heer Van Doesburg geeft aan dat de gemeente Tiel zich ernstig zorgen maakt over 
de slechte bereikbaarheid van het industrieterrein Medel via de A15. De Provincie 
heeft hiervoor € 75.000,= beschikbaar gesteld ter verbetering. De bereikbaarheid van 
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de gemeente Neerijnen baart toch ook zorgen en de infrastructuur laat te wensen over, 
wat zich niet alleen beperkt tot de A15. Ook op de A2 vanaf de Waalbrug bij 
Zaltbommel naar de afrit Waardenburg staat het iedere avond stil. De doorstroming 
onderaan de afrit bij Waardenburg is ontoereikend om het verkeer snel af te voeren.
Wethouder Kool antwoordt dat de 2e kamer heeft besloten om matrixborden aan te 
brengen op de A15 ter bevordering van de veiligheid en dat het Rijk nog niet staat te 
trappelen om de A15 2x3 baans te maken. De A-15 is opgenomen in de duurzaam-
heidscorridor, maar blijft een flessenhals. Voor de A2 zijn in het verleden al veel 
ideeën geopperd. Hij ziet de oplossing nog steeds in de aanleg van een Rondweg, 
maar RWS en de Provincie willen een miljoen uittrekken voor de aanleg van 
verkeerslichten. De Rondweg zou de oplossing betekenen voor veel van de nu bekend 
zijnde problemen en ontwikkelingen die gaande zijn. Als die Rondweg dan een 
provinciale weg zou worden, is het bespreekbaar om de Steenweg door Waardenburg 
als gemeentelijke weg over te nemen.

11. Sluiting

De voorzitter sluit de vergadering om 22.35 uur.

Vastgesteld in de vergadering van de raadadviescommissie Ruimte
van 22 januari 2015

De raadsgriffier, De voorzitter,

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