
Oordeelsvormende vergadering
(22496\.....)

BESLUITENLIJST
Datum : donderdag 14 september 2017
Tijd : 20.00 uur
Plaats : raadzaal gemeentehuis Neerijnen

Aanwezig : de heer H.H. de Vries (burgemeester/voorzitter), de heer P.A.J. van Zoest (VN), de heer S.T. 
van Doesburg (VN), de heer W. Kurpershoek (VN), de heer H. Mulder (SGP), de heer G.J. van 
Weelden (SGP), de heer J.G. van Maanen (SGP), mevrouw P. van Kuilenburg (GBN), de heer 
A.P.M. Veeken (GBN), de heer C. Nijhoff (GBN), de heer E.H.M.P Cartigny (GBN), de heer 
drs. S.L.T.A.J. Nouwens (VVD), de heer A.C. Hakkert (CDA), de heer A.W.E. Miltenburg 
(CDA), mevrouw H.B. Challik (PvdA), de heer R. van de Wardt (PvdA), de heer H. de Jong 
(PvdA), de heer K.G. Steenbergen (raadsgriffier), de heer drs. J. Krook (wethouder), de heer 
J. Andriesse (wethouder), de heer T. Kool (wethouder) en de heer ing. H.A. Verwoert 
(wethouder). 

Afwezig : de heer drs. E.J. van Tellingen (VN) en de heer A.H van Wijk (VVD)

Nr. Omschrijving agendapunt

1. Opening

De voorzitter opent de vergadering en heet alle aanwezigen van harte welkom. Er is een 
bericht van verhindering binnengekomen van de heer van Tellingen (VN).
De heer Nouwens meldt dat de heer van Wijk (VVD) ook verhinderd is. 

2. Spreekrecht burgers

In deze vergadering is gebruik gemaakt van het spreekrecht door:
1) De heer van Heteren agendapunt 6.1 Informatienota principeverzoek 

Biomassamestvergistingsinstallatie 
2) De heer van Noord agendapunt  6.1 Informatienota principeverzoek 

Biomassamestvergistingsinstallatie 
3) De heer Noordam agendapunt 6.1 Informatienota principeverzoek 

Biomassamestvergistingsinstallatie 
4) De heer van den Bosch agendapunt 6.1 Informatienota principeverzoek 

Biomassamestvergistingsinstallatie 

3. Vaststelling agenda

De agenda is ongewijzigd vastgesteld.

4. Besluitenlijst oordeelsvormende vergadering van 23 maart 2017

Toezegging

Mevrouw Van Kuilenburg vraagt naar de mondelinge toezegging van wethouder Kool over 
de kosten van de baarhuisjes. 
Wethouder Kool zegt dat er een memo is gestuurd waar de kosten van baarhuisjes in 
staan.
Mevrouw Van Kuilenburg heeft hier een aanvulling op, het ging haar om specifiek de 
baarhuisjes, en niet de omheining en dergelijke. 
Wethouder Kool zegt dat hij kan kijken of hij die specifieke uitsplitsing kan vinden. 
Burgemeester De Vries zegt dat het zal worden nagegaan en er zal op geantwoord 
worden.
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Mevrouw Van Kuilenburg vraagt naar de lopende projecten en tussentijdse rapportage 
van de jongerenwerkers, deze hebben wij niet ontvangen en willen die graag zo spoedig 
mogelijk ontvangen.  
Wethouder Krook zegt dat de jongeren werkers in het overzicht van het 
leefbaarheidsfonds zijn opgenomen en deze zal binnenkort richting de raad komen. 

Besluit De besluitenlijst is ongewijzigd vastgesteld.

5. Lijst ingekomen stukken

Advies De lijst ingekomen stukken kan voor de Besluitvormende raad worden geagendeerd.

6. Stukken ter advisering 

6.1 Informatienota principeverzoek Biomassamestvergistingsinstallatie te Haaften 
(2017-07-22582) 

Voor Neerijnen
Negatief 
advies

SGP
Positief 
advies, 
met randvoor-
waarden

De heer Van Zoest wil voorop stellen dat zijn partij voor duurzaamheid is en voor het 
streven naar een energieneutrale gemeente in 2030. Een biovergister geeft daar een 
bijdrage aan, echter is de gekozen locatie niet goed en is het project te grootschalig. Zijn 
partij is hierop tegen. Er zijn toenemende signalen over de risico’s voor de
volksgezondheid. Tevens zijn de burgers niet goed meegenomen in het proces. Bij de twee 
bijeenkomsten in Tuil en Haaften was merendeel van de aanwezigen negatief, en Voor 
Neerijnen wil de bewoners en agrariërs daarin serieus nemen. De bezwaren die er zijn 
over transport, verkeersproblemen, de inbreuk op het open agrarische landschap, silo’s 
van 25 meter, stankoverlast en waardevermindering van de woningen zijn niet opgelost. In 
de informatienota staat ook vermeld dat er voldoende mest is om de installatie in bedrijf te 
houden, maar wat als de agrarische sector de komende jaren gaat veranderen naar 
bijvoorbeeld een meer kleinschalige biologische landbouw. Voor Neerijnen vraagt zich of 
dan  kleinschalige vergisters voor de boeren die dat nodig hebben dan niet een betere 
optie is. En ook of het niet beter is om voor een energieneutrale gemeente 2030 meer te 
denken aan zonnepanelen, samen met de al geplande windmolens en vooral maatregelen 
bij de bron te faciliteren en stimuleren. 

De heer Van Maanen geeft aan dat het niet de eerste keer is dat de raad spreekt over dit 
onderwerp. In 2016 is een motie aangenomen waarin de locatie aan de hoek Graaf 
Reinaldweg/Buitenweg te Haaften niet de juiste was. Wat deze raad toen niet gezegd heeft 
is dat wij geen mestvergister willen. Dus dat de initiatiefnemers met een gewijzigd initiatief 
komen kan hij zich goed voorstellen en begrijpen. Ons moet wel van het hart dat ook de 
SGP het gevoel heeft dat de communicatie en openheid naar de de burgers toe beter had 
gemoeten en beter had gekund. Zijn partij heeft gezien dat het initiatief gewijzigd is en dat 
er een andere installatie gepresenteerd is. Zij kunnen dit beschouwen als een positieve 
aanpassing. Waar wij als raad iets te zeggen hebben is over het bestemmingsplan, en de 
raad zou deze in principe op de meter nauwkeurig kunnen intekenen. Zijn vraag daarbij is 
wel of het een bestemmingsplan wijziging wordt naar een bedrijfsbestemming, of dat het 
een installatie is die past op een agrarische bestemming. Waar wij als gemeente minder 
vat op hebben is de milieuvergunning, met de verwachting dat het bevoegd gezag voor 
deze installatie bij de provincie berust. De SGP snapt de keuze van de Marijkestraat 
kijkend naar de transportbewegingen, maar had ook liever gezien dat de gekozen locatie 
verder van de dorpskern af zou liggen. De SGP denkt ook dat meerdere kleinere 
mestvergistingsinstallaties rondom boerenbedrijven juist geen goede ontwikkeling is. Om 
de simpele reden dat de effectiviteit van dit soort installaties minder is, dat het procedé van 
deze installaties beduidend anders is en meer risico’s met zich meebrengt. Naast 
kanttekeningen hebben we aan de andere kant ook te maken met ondernemers, in een 
agrarische gemeente als deze moeten de agrariërs ook goed kunnen functioneren. Om te 
blijven zorgen voor een leefbaar platteland, verloedering tegen te gaan en er bedrijven zijn 
die financieel hun broek op kunnen houden, kan een dergelijk initiatief daaraan bijdragen. 
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VVD
Positief 
advies, met 
wat kant-
tekeningen

PvdA
Negatief 
advies

Dit alles overwegend zijn er vandaag twee dingen van belang, ten eerste dat wij als raad 
een advies aan het college mee gaan geven, maar hij vind het ook van belang dat de raad 
een uitspraak durft te doen, of een mestvergister in onze gemeente wel gewenst is. Want 
hij vind wel dat we aan de initiatiefnemer recht doen om te zeggen of we dit wel of niet 
willen. Zijn fractie wil aan het college meegeven dat alles overwegend het advies een ja is 
met een hele dikke mits. Deze mits zijn alle kanttekeningen die hij net heeft genoemd.

De heer Nouwens zegt dat zijn fractie ook reeds in hun algemene beschouwingen heeft 
aangegeven dit voorjaar, dat de VVD fractie zeer verheugd is om te zien dat er op dit 
moment in onze gemeente veel wordt nagedacht en gekeken naar allerlei initiatieven op 
het gebied van duurzame energie. Ook dit initiatief is er een die wij goed dienen te 
bekijken. De grote voordelen die je kunt hebben met het reduceren van 
transportbewegingen is een belangrijk gegeven en in het kader van duurzaamheid iets wat 
goed is om nader bekeken te worden. Het is belangrijk dat overlast die daar omtrent kan 
ontstaan in balans is met de grote voordelen. Er zal ook verder gekeken moeten worden 
dan naar alleen het lokale belang, bijvoorbeeld het dienen van de regio. De VVD vindt het 
belangrijk om goed oog te houden voor de inwoners en belanghebbenden. En dat, ook bij 
andere projecten op dit vlak, de overlast en nadelen die ondervonden kunnen worden, een 
vorm van compensatie krijgen. Dit is in dit geval ook aangegeven door de initiatiefnemer. 
Dit gecombineerd met goede communicatie, hoewel zij nog graag een hoop verbetering 
zien, maar dat de intentie de goede kant op gaat. Kijkend naar schaal, schaalgrootte, op 
een dergelijke locatie zoals nu genoemd, vinden zij dat met name de handhaving en de 
controle goed en transparant moet zijn. Hier zien zij duidelijk een voordeel van een 
installatie centraal gelegen ten opzichte van kleinschalig verdeelde installaties. 
Tot slot wil de VVD aangegeven dat het belangrijk is dat er duidelijkheid komt,  
duidelijkheid in dit geval niet alleen voor ons is, maar ook binnen de kaders van de drie 
gemeenten. Waar ligt de grens bij dit soort initiatieven, rekening houden hoe dat in de rest 
van de regio plaatsvindt. Je dient altijd oog te hebben voor en rekening te houden met 
dergelijke initiatieven en deze niet op voorhand zomaar uitsluiten. De VVD fractie staat 
positief ten opzicht van dit initiatief, zeker ook rekening houdend met de aanpassingen die 
zijn gedaan in het plan, maar heeft zoals juist geschetst ook nog aan aantal 
kanttekeningen.

De heer De Jong meldt dat dit project heel veel factoren heeft die een rol spelen bij de 
beoordeling en de besluitvorming daarvan. Zij hebben als PvdA fractie dit project in 
bredere zin beoordeeld. Waar vele factoren nog een nader onderzoek vergen, zullen zij de 
beoordeling op de hoofdlijnen uitvoeren, met als uitgangspunt het ingediende verzoek door 
de initiatiefnemers. Daarbij willen zij toch wel waardering uitspreken naar de 
initiatiefnemers, voor de energie die zij in dit project gestoken hebben. Het is helaas 
jammer dat zij onvoldoende gecommuniceerd hebben met de omgeving, waardoor er veel 
reuring is ontstaan in de dorpen Tuil en Haaften, en veel weerstand bij de omwonenden is 
ontstaan. Groene energie, zij zijn voorstander, maar deze moet wel duurzaam zijn. 
Verschillende studies laten zien dat een mestvergister de minst groene variant is. En dat 
speelt ook zeker mee bij onze beoordeling. Er zijn natuurlijk ook agrarische factoren, 
gezien de vele agrarische ondernemingen en ons groene open landschap, is het 
vanzelfsprekend dat hun belangen meegenomen moeten worden. Wij erkennen hun positie 
in het onderhoud van het landschap en zij hebben in onze gemeenschap een grote 
economische waarde. De informatie was niet altijd geheel transparant, maar uit de 
informatie die zij gekregen hebben blijkt dat, ondanks dat er geen mestoverschot uit deze 
regio is, er toch een wettelijke verplichting is om 10 procent af te moeten voeren. De 
stelling van de initiatiefnemer dat er thans ook veel verkeersverplaatsingen plaatsvinden 
voor mest verplaatsing is juist, maar het is wel zo dat deze nu over ons hele gebied 
verspreid plaatsvindt en dat bij het plaatsen van deze installatie dit zich concentreert op 
één punt. Dit geeft veel druk en zal invloed hebben op de verkeersveiligheid. Planologisch, 
blijkt dat er sprake is van een gebouw van 15 meter hoog en een breedte van 140 meter, 
met een aantal vergistingstorens van 25 meter, dit is ons inziens kolossaal in het 
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GBN
Negatief 
advies

CDA
Positief 
advies, maar 
de locatie is 
nog niet 
duidelijk 

agrarische buitengebied. Benoemend dat een vergistingstoren van 25 meter vergelijkbaar 
is met een flatgebouw van 8 verdiepingen. De gevraagde omvang van deze biovergister is 
wat ons betreft niet acceptabel in het open agrarisch landschap. Ook niet op de gevraagde 
plek. Wij geven dan ook voor dit dossier een negatief advies aan het college. 

Mevrouw Van Kuilenburg zegt dat de initiatiefnemer denkt dat iedereen een goed gevoel 
over heeft gehouden na afgelopen maandag, en dat het verhelderd was, dat was het 
eigenlijk voor ons niet. Onze gemeente heeft een grote agrarische sector, en die is ook 
goed vertegenwoordigd in de gemeente. Echter wat ons ook opviel die avond, was dat er 
toch heel weinig agrariërs aanwezig waren. Ook wordt er gezegd dat veel agrariërs positief 
zijn, echter na vele gesprekken met agrariërs kan zij er maar twee benoemen, een uit 
Hellouw en een uit Beesd. Er wordt wel gesproken over makkelijk handhaven, maar zo 
eenvoudig is dat niet, dit heeft de SGP net ook al aangekaart. Ook is het heel lastig dat we 
dit niet kunnen meten aan een andere vergister, want die staan er nog te kort. 
Het college vraagt van ons een uitspraak wat wij van dit initiatief vinden. Het is eigenlijk 
heel helder, en dat hebben we ook naar buiten gecommuniceerd dat Gemeentebelangen, 
een negatief advies geeft, en vandaar dat zij volgende week een motie zullen indienen en 
waar het mee bekrachtigd kan worden. Zij leest de inhoud van de Motie alvast even voor. 
Samenvattend: het belang van het behouden van het groene landschappelijke karakter, 
ook voor de volgende generatie. Het initiatief een te grootte omvang heeft. De 
verkeersveiligheid niet gegarandeerd kan worden op de lokale smalle wegen, en er een 
toename van zwaar vrachtverkeer zal komen. Er onzekerheid is over stankoverlast en de 
continuïteit van de levering van biogas niet honderd procent gewaarborgd is. Daarnaast is 
zware industrie op een agrarische bestemming ongewenst. 

De heer Hakkert geeft aan de laatste in de rij te zijn maar bij het begin te willen beginnen. 
Wij als raad moeten een advies uitbrengen over een hele concrete vraag. Maar eigenlijk is 
die concrete vraag onderdeel van een maatschappelijk iets. Wij zijn bezig met een 
herindeling, en zijn bewust met Geldermalsen en Lingewaal in zee gegaan zodat wij 
samen een grote plattelandsgemeente kunnen zijn. Hij heeft het een aantal keer terug 
gelezen: wij zijn trots dat wij een plattelandsgemeente zijn waar fruitteelt met 
bedrijfsactiviteiten gecombineerd kan worden met recreatie. En als je fruitteelt hebt dan 
weet je ook dat er gesproeid wordt, als je koeien hebt lopen dan moet de melk afgevoerd 
worden. En als wij praten over duurzaamheid, dan gaat die duurzaamheid verder dan 
alleen de gasmarkt, duurzaamheid gaat dan over wat wij met het totale mestverhaal doen, 
wat doen wij met de stikstof die daar uitkomt, wat doen wij met fosfaten en kalium die daar 
inzitten, het is een complex verhaal. Wat het CDA betreft, komt de vraag, eigenlijk nog een 
beetje vroeg. We zijn met de toekomstige gemeente bezig om een aantal zaken in te vullen 
met elkaar en op dit onderwerp zou je beleid kunnen maken. Een aantal zaken hebben we 
al vastgesteld, in 2030 willen we energie neutraal zijn, daar werken we al aan. Of we dit 
halen is een andere vraag. Bij de bijeenkomst (in de Burcht van Haeften) zijn er 
verschillende vragen aan de initiatiefnemer gesteld. Onder andere de locatie, de installatie, 
en het maatschappelijke doel. Het CDA beseft dat het een onderneming is die (nog) 
opgezet moet worden, waar er een mogelijkheid is om met elkaar daaraan te werken. Een 
breed gedragen verhaal, zou wat ons betreft kunnen, zeker in de gemeente West Betuwe, 
en misschien ook wel op deze locatie, maar er zijn nog veel onduidelijkheden, en er zijn 
nog veel kaders die gesteld moeten worden. Het CDA staat in principe positief tegenover 
dit initiatief, waarbij het nog niet per definitie de juiste locatie is. 

7. Stukken ter oordeelsvorming 

7.1 Voorstel tot gewijzigde vaststelling van van het Bestemmingsplan "Kern Ophemert, 
herziening Molenstraat 2" (2017-07-22280)

Raadsbesluit:
a) Het bestemmingsplan ‘Kern Ophemert, herziening Molenstraat 2”, gewijzigd vast te 

stellen.
b) Geen exploitatieplan vast te stellen conform artikel 6.12 lid 2 Wro.
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Advies Dit voorstel is “rijp voor besluitvorming” en kan worden geagendeerd in de 

Besluitvormende raad.

7.2 Voorstel tot instemming met de wijze van afhandeling van de ingekomen zienswijzen en 
vaststelling van het Bestemmingsplan Slingerbos te Ophemert  (2017-07-04382)

Raadsbesluit:
a) In te stemmen met de wijze van afhandeling van de ingekomen zienswijzen 

overeenkomstig het gestelde in de ‘nota van zienswijzen ontwerpbestemmingsplan 
Slingerbos’, waarbij 2 zienswijzen leiden tot planaanpassing en 4 zienswijzen niet 
leiden tot planaanpassing. 

b) In te stemmen met de lijst van wijzigingen.
c) Het bestemmingsplan Slingerbos gewijzigd vast te stellen waarbij: 

1. Voor het noordelijke gedeelte (fase 1) een rechtstreekse bouwtitel voor 
woningbouw is opgenomen; 
2. Voor het zuidelijke gedeelte (dijkzone, fase 2) een woonbestemming met een 
indirecte bouwtitel voor woningbouw is opgenomen. 

Advies Dit voorstel is “rijp voor besluitvorming” en kan worden geagendeerd in de 
Besluitvormende raad. 

7.3 Voorstel tot het afgeven van een Verklaring van geen bedenkingen ruimtelijke 
onderbouwing voor het vergroten van de maximale toegestane goot- en bouwhoogte van 
het uit te breiden bedrijfspand op het perceel Hertog Karelweg 17 Haaften 
(2017-07-21991)

Verklaring van geen bedenkingen:
Op grond van artikel 6.5, lid 1, van het Besluit omgevingsrecht de verklaring van geen 
bedenkingen af te geven voor de omgevingsvergunning met ruimtelijke onderbouwing voor 
het vergroten van de maximale toegestane goot- en bouwhoogte van het uit te breiden 
bedrijfspand  op het perceel Hertog Karelweg 17 te Haaften (artikel 2.12, lid 1, onder a, 
onder 3° Wet algemene bepalingen omgevingsrecht).

Advies Dit voorstel is “rijp voor besluitvorming” en kan worden geagendeerd in de 
Besluitvormende raad. 

7.4 Voorstel tot het indienen van een zienswijze op de begrotingswijziging 2018 en de 
bestuursrapportage 2017 van Werkzaak Rivierenland (2017-07-23113)

Raadsbesluit: 
a) Inzake de bestuursrapportage 2017 en de begrotingswijziging 2018 aan het 

dagelijks bestuur van Werkzaak Rivierenland de volgende zienswijze kenbaar te 
maken:
- in te stemmen met de begrotingswijzigingen en de reactie op de 
Bestuursrapportage 2017 ;
- te verzoeken om voortaan de prognose van het jaarresultaat onderdeel te laten 
zijn van de begrotingswijziging.

b) Niet in te stemmen met het verzoek om voortaan zonder zienswijzen van 
begrotingswijzigingen te verwerken die samenhangen met de effecten van 
rijkscirculaires. 

Toezegging

Mevrouw Challik vraagt naar de beantwoording van de schriftelijke ingediende vragen aan 
Wethouder Krook. 
Wethouder Krook geeft aan dat deze technische vragen, schriftelijk technische 
beantwoord zijn. Hij was zich er niet van bewust dat deze mondeling beantwoord zouden 
moeten worden. 
Hij zegt toe deze vragen nog ambtelijk te laten beantwoorden.
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Advies Dit voorstel is “rijp voor besluitvorming” en kan worden geagendeerd in de 

Besluitvormende raad. 

7.5 Voorstel tot advisering aan de nieuwe gemeenteraad West Betuwe over de niet begrote 
opbrengst Precariobelasting voor de jaren 2019 t/m 2021 en reservering van de te 
ontvangen Precariorechten 2017 en 2018 voor harmonisatieprojecten en beleid 
(2017-07-22315)

Raadsbesluit:
a) De gemeenteraad van West Betuwe adviseren de niet begrote opbrengst 

precariobelasting ad. € 3.353.000 per jaar over de jaren 2019, 2020 en 2021 toe te 
voegen aan een bestemmingsreserve afbouw afschaffen precario.

b) De te ontvangen precariobelasting in 2017 en 2018 te reserveren voor 
harmonisatieprojecten en beleid. 

Wethouder Verwoert geeft aan dat er een actuele update is, in de nota staat nog dat er in 
beroep kan worden gegaan en dat de inkomsten precario 2017 daardoor nog ter discussie 
staan. Liander is inmiddels in beroep gegaan. 

Advies Dit voorstel is “rijp voor besluitvorming” en kan worden geagendeerd in de 
Besluitvormende raad. 

7.6 Voorstel tot verlenging contract accountant met 2 x 1 optiejaar ter controle van de 
boekjaren 2017 en 2018 gemeente Neerijnen (2017-07-14721)

Raadsbesluit:
a) gebruik te maken van de mogelijkheid tot verlenging van het Regionale contract 

accountantsdiensten bij Deloitte met 2 x 1 optiejaar (boekjaren 2017 en 2018).
b) de heer drs. R.M.J. van Vught RA aan te wijzen als accountant voor de controle 

van de boekjaren 2017 en 2018.

Advies Dit voorstel is “rijp voor besluitvorming” en kan worden geagendeerd in de 
Besluitvormende raad. 

7.7 Voorstel tot vaststelling van de update Bestuurlijke Agenda 2017 (2017-07-21539)

Raadsbesluit:
a) de update Bestuurlijke Agenda 2017_6  vast te stellen.

Toezegging

Mevrouw Van Kuilenburg mist een Beeldvormende avond over het onderhoud van de 
wegen.
Wethouder Kool geeft aan dat het goedgekeurde wegenonderhoud via de Informatienota 
Toelichting notitie Wegen 2 en de Bijlage Notitie rehabilitatie wegen mei 2017, aan de raad 
op 6 juni is verstrekt, waarbij ook het overzicht van het wegenonderhoud aanwezig is. 
Mevrouw Van Kuilenburg geeft aan dat er een toezegging is gedaan. 
Burgemeester De Vries verzoekt om de informatienota nog eens goed te bekijken en zegt 
toe hierop te reageren. 

Advies Dit voorstel is “rijp voor besluitvorming” en kan worden geagendeerd in de 
Besluitvormende raad. 

7.8 Voorstel tot vaststelling van het vergaderschema 2018 raad, commissie(s) en werkgroepen 
gemeente Neerijnen (2017-07-10339)

Raadsbesluit:
a) het vergaderschema 2018 gemeenteraad Neerijnen vast te stellen 

Advies Dit voorstel is “rijp voor besluitvorming” en kan worden geagendeerd in de 
Besluitvormende raad. 
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8. Mededelingen

• Algemene mededelingen
• Gemeenschappelijke regelingen en Verbonden partijen
• Regio Rivierenland (speerpuntberaden en/of algemeen bestuur)
• Stuurgroep MIRT-verkenning rivierverruiming en dijkversterking V-H/T-W
• Raadadviesgroep Gebiedsvisie Varik-Heesselt

Wethouder Kool geeft aan dat er een vraag komt vanuit de stuurgroep om de 
Beeldvormende vergadering van 9 november naar voren te halen om de inbreng van de 
raad te kunnen garanderen bij de opstelling van de voorkeursvariant. 

De heer Nouwens meldt dat het eerste overleg met de klankbordgroep Lobby & Branding 
afgelopen dinsdag een succes was.
 
Burgemeester De Vries adviseert aan de raadsleden om allen naar de bijeenkomst van 
aankomende woensdagavond te gaan bij de Regio over het glasvezelproject.  

9. Rondvraag

Advies

De heer Hakkert vraagt naar de units die geplaatst gaan worden in de Molenstraat in 
Varik. De omwonenden maken zich zorgen over de overlast, en ook over de beetje 
onduidelijke situatie aan de achterkant. Hij vraag of daar vanuit de gemeente contact met 
de omwonende is, of vanuit de Kernen. 
Wethouder Kool laat weten dat er een gesprek is geweest met de desbetreffende bewoner 
en dat er een afspraak is gemaakt met de Kernen, dat er gekeken wordt naar de 
mogelijkheid om schuurtjes te maken waar die containers inpassen. Hij wacht nog op een 
reactie van de Kernen. Het probleem met het realiseren van tijdelijke woningen, is dat de 
meningen wat kunnen verschillen over of ze mooi zijn of niet. Deze woningen worden hier 
nu neergezet, naar aanleiding van de behoefte uit de verschillende dorpen. Kijkend of je 
hierdoor jeugd in zo een dorp kan houden. De units (woningen) worden tijdelijk vergund 
voor 10 jaar. Daarna kunnen we bepalen of er in de desbetreffende dorpen nog behoefte 
aan is. 

Mevrouw Van Kuilenburg heeft klachten gehad van inwoners over het onderhoud van de 
wegen. Waarbij het vooral onduidelijk is waar inwoners met hun klachten terecht kunnen, 
de Avri zegt bel de gemeente en visa versa. Een duidelijke communicatie hierover zou fijn 
zijn. 
Wethouder Kool zegt dat er een duidelijk overzicht is, hij kan niet veel met deze 
opmerking, want ziet de klachten van de Avri niet. Mochten bewoners klachten hebben en 
de gemeente bellen, dan kunnen ze contact opnemen met Patrick Buijs. Wij krijgen de 
klachten niet binnen. 
Ook adviseert hij de fracties tegen de bewoners te zeggen contact op te nemen met de 
gemeente met klachten.
Burgemeester De Vries geeft aan dat er ruimte is om dit op te nemen in het Nieuwsblad. 

De heer Van de Wardt heeft afgelopen week op tv een programma gezien, waarin werd 
vermeld dat de gemeente verantwoordelijk is voor de controle op veehouders met 
betrekking tot aantallen en huisvesting.
Burgemeester De Vries geeft aan geen opdracht hiervoor te hebben gekregen vanuit de 
Provincie Gelderland om bij veehouders langs te gaan. In de Keukentafel gesprekken over 
hoe gaat het met de agrariërs in bepaalde situaties wordt dierenwelzijn gekoppeld. Wij 
hebben in onze gemeente daar nog geen beleid voor ontwikkeld, maar er zal ongetwijfeld 
in het College van aanstaande dinsdag over gepraat worden. En als het nodig is om te 
handhaven dan doen we dat. 

De heer Van Maanen meldt dat hij zeer verheugd is te vernemen dat er besloten is meer 
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ruimte in het Nieuwsblad Geldermalsen te gebruiken en vraagt of er ook bekend is 
wanneer deze weer bezorgt gaat worden. 
Burgemeester De Vries kan hierover zeggen dat het Presidium daarover een schrijven 
heeft gekregen waarin duidelijk vermeld staat wat de problemen waren deze zomer en dat 
in Opijnen en omgeving het Nieuwsblad inmiddels door een oud werknemer wordt 
bezorgd. Wij hebben de afspraak met het Nieuwsblad Geldermalsen dat wij alle klachten 
met betrekking op de gemeente Neerijnen met elkaar bespreken. 

10. Sluiting

De voorzitter sluit de vergadering om 22.30 uur.

Vastgesteld in de Oordeelsvormende vergadering van 12 oktober 2017

De raadsgriffier, De voorzitter,

K.G. Steenbergen H.H. de Vries


