
Oordeelsvormende vergadering
(23582\.....)

BESLUITENLIJST
Datum : donderdag 25 januari 2018
Tijd : 20.00 uur
Plaats : raadzaal gemeentehuis Neerijnen

Aanwezig :  de heer J.G. van Maanen (waarnemend voorzitter), de heer G.J. van Weelden (SGP), de 
heer P.A.J. van Zoest (VN), de heer S.T. van Doesburg (VN),   de heer drs. S.L.T.A.J. 
Nouwens (VVD), de heer A.H. van Wijk (VVD),  de heer A.W.E. Miltenburg (CDA), de heer R. 
van de Wardt (PvdA), mevrouw H.B. Challik (PvdA), de heer K.G. Steenbergen (raadsgriffier), 
de heer drs. J. Krook (wethouder) , de heer T. Kool (wethouder) en de heer ing. H.A. Verwoert 
(wethouder). 

Symbolisch: mevrouw P. van Kuilenburg (GBN), de heer A.P.M. Veeken (GBN), de heer Nijhof (GBN)
aanwezig
Afwezig : de heer H.H. de Vries (burgemeester/voorzitter), de heer drs. E.J. van Tellingen (VN), de heer 

A.C. Hakkert (CDA), de heer J. Andriesse (wethouder), de heer Verboom (CDA)

Nr. Omschrijving agendapunt

1. Opening

De waarnemend voorzitter opent de vergadering en heet alle aanwezigen van harte 
welkom. Er is verder bericht binnengekomen dat Burgemeester De Vries, de heer Hakkert, 
de heer Van Tellingen, Wethouder Andriesse en de heer Verboom verhinderd zijn. 
De fractie van Gemeente Belangen zal deze avond ook afwezig zijn, een persbericht is 
overhandigd aan de raadsgriffier en voorzitter. Symbolisch zullen mevrouw Van Kuilenburg, 
de heer Nijhof en de heer Veeken aanwezig zijn middels hun portretten. 

De waarnemend voorzitter krijgt handtekeningen aangeboden door mevrouw Olde Hanter 
namens de inwoners van Opijnen met betrekking tot de verbetering van de 
straatverlichting. Deze zullen aan Burgemeester De Vries overhandigd worden. 

2. Spreekrecht burgers

In deze vergadering is geen gebruik gemaakt van het spreekrecht. 

3. Vaststelling agenda

De agenda is ongewijzigd vastgesteld.

4. Vaststelling besluitenlijst Oordeelsvormende vergadering van 14 december 2017

Besluit De besluitenlijst is ongewijzigd vastgesteld.

Wethouder Kool: wil graag reageren naar aanleiding van bladzijde 8 waar staat dat 
Burgemeester De Vries heeft geadviseerd om de inwoners contact op te laten nemen met 
de Kernen wat betreft de noodwoningen in Varik voor een eventuele toelichting/uitleg. Dit is 
tot op heden nog niet gebeurd. De heer Hakkert heeft de vorige keer naar de 
voorlichtingsavond gevraagd, deze zou komen als hier naar gevraagd zou worden. 
Wat er wel op dit moment speelt is een ingediend bezwaarschrift van een tegenover 
wonende, wat ook getekend is door nog een aantal anderen. Hier is 31 januari een zitting 
over, het lijkt me onverstandig om dan nu tussendoor nog een voorlichtingsavond te 
plannen. Op dit moment even het bezwaarschrift afwachten.
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5. Lijst ingekomen stukken

Advies

De heer Van Weelden: punt c, stand van zaken bij het RRT, is hier meer informatie over. 
Mevrouw Challik: hetzelfde wat de heer Van Weelden vraagt. En ook waarom het college 
het niet nodig vindt om de raad hier nu besluiten over te laten nemen. Nu kan er uitgebreid 
gekeken worden naar de mogelijkheden, en planologisch zaken eventueel te wijzigen.  
Wethouder Kool: huidige stand van zaken is, dat een aantal bewoners het heeft 
aangekaart bij de rechtbank. De rechtbank heeft de eiser in het gelijk gesteld, in zoverre 
dat de rechtbank vindt dat de provincie dit niet correct heeft gedaan en dit moet overdoen. 
De bal ligt op dit moment dus bij de provincie, waar er twee opties zijn, of de provincie gaat 
in beroep of de provincie respecteert de uitspraak. Tussentijds kunnen wij hier niets mee, 
als u het hele bestemmingsplan gewijzigd wil hebben dat betekend dat de eigenaar 
mogelijk beperkt wordt, en dan moet u het initiatief nemen om het bestemmingsplan te 
wijzigingen met alle gevolgen van dien. Op dit moment is het verstandig om te wachten op 
de reactie van de provincie naar aanleiding van de uitspraak van de rechtbank.
De waarnemend voorzitter: stelt voor dat de fractie van de PvdA verdere vragen 
schriftelijk kan stellen. 
Mevrouw Challik: stemt hier mee in. 

Advies De lijst ingekomen stukken is “rijp voor besluitvorming” en kan worden geagendeerd in 
de Besluitvormende raad.

6. Stukken ter bespreking

6.1 Principeverzoek RvR glastuinbouw Est-Heesselt-Tuil-Haaften: 
Dit principeverzoek, in het kader van de Ruimte voor Ruimte regeling, is bedoeld voor het 
opruimen van 25.000 m2 kassen en 1.000 m2 bedrijfsgebouwen en om daarvoor in de 
plaats de bouw van 10 RvR-woningen en 1 bedrijfswoning te kunnen  realiseren.

 

SGP:
positief 

VN:
positief

PvdA:
geen advies

De heer Van Miltenburg: geeft aan niet deel te nemen aan dit bespreekstuk. 

De heer Van Weelden: De SGP stemt in met dit plan, het ruimt een stuk oud op en er 
komen nieuwe woningen voor terug. 

De heer Van Zoest: geeft aan dat Voor Neerijnen het plezierig vindt dat er troep zal 
worden opgeruimd. Er is echter nog wat onduidelijkheid over de 10.000 m2 die nodig is 
voor een nieuwe woning. Bij de provincie ligt dit op 3500 m2 en bij andere gemeente ligt 
het oppervlakte ook lager, hoe kan dat. Daarnaast ook dat er enige willekeur om de hoek 
komt kijken, en andere initiatieven moeten ook een kans krijgen. En zal de aankomende 
omgevingswet ook niet nieuwe mogelijkheden aan particulieren geven voor dit soort 
initiatieven. 

Mevrouw Challik: De PvdA komt met dit principeverzoek voor een dilemma te staan. Er 
moet nu een afweging gemaakt worden in a. woningen bouwen die niet geheel voldoen 
aan de regionale afspraken om woningen te bouwen in de sociale sector, de gemeente 
heeft minimaal die 36 procent te halen. En b. het opruimen van troep die er staat vanwege 
het niet handhaven eindelijk plaats kunnen vinden. De raad heeft kaders gesteld om af te 
kunnen wijken en toch ruimte voor ruimte woningen te bouwen. De PvdA vindt dat de 
initiatiefnemer daarin zeer vaag is, en bespeurt teveel mitsen en maren. Daarom eist de 
PvdA dan ook dat het college hard moet maken dat de drie zorg/levensbestendige 
woningen daar ook daadwerkelijk gebouwd gaan worden. Hier mag niet van afgeweken te 
worden om wat voor reden dan ook. Dit moet duidelijk worden gemaakt aan de 
initiatiefnemer en projectontwikkelaar. Ook blijft het een lastige discussie over de 
precedentwerking. Andere initiatieven voor zorg- en of starterswoningen worden 
afgewezen, en wij als raad worden daarop aangesproken. Daarom is dit ook een moeilijk 
plan en zal het goed uitgelegd moeten worden.  

Wethouder Kool: reagerend op de vraag over de 10.000 m2, dit staat in het VAB beleid en 
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VVD:
positief

CDA:
positief

is in het bestemmingsplan zo geregeld, het College heeft dit niet bedacht. Als raad dit wil 
veranderen dan zal er een bestemmingsplanwijziging moeten komen. Voor elke 10.000 m2 
staat een vrijstaande woning of 3 woonunits. Voor elke 1.000 m2  gesloopte agrarische 
bebouwing staat ook een vrijstaande woning. Met elke hoeveelheid meer gesloopte 
vierkante meters, een grotere oppervlakte aan bebouwing mogelijk. Dit is zo in het 
bestemmingsplan opgenomen. Het is anders financieel niet haalbaar om zoveel op te 
ruimen, een groot gedeelte bevat asbest wat hoge sloopkosten met zich meebrengt, en 
dan 12 woningen te bouwen in een woongebouw. Daarom wordt er gevraagd naar 9 
vrijstaande woningen en 3 woningen in een woongebouw. De ontwikkelkosten liggen 
volledig bij de initiatiefnemer. Ook zal er in Est de openbare ruimte worden aangelegd. 
Dit plan past inderdaad niet helemaal in de woonvisie, maar de Woningbouwverenigingen 
willen voor zover er sociale woningen gebouwd gaan worden dit in de grote kernen doen, 
in de kleine kernen is dit economisch niet haalbaar. De woningzoekenden hebben hier een 
korte wachttijd, en ook kunnen starters naar oudere bejaardenwoningen verhuizen, 
aangezien deze woningen lastig kwijt zijn te raken. In dit plan is sociale woningbouw niet 
haalbaar, echter moet er wel een zekere tegemoetkoming zijn en daarom zijn er 3 
woningen met zorg mogelijkheden opgenomen in het plan. Dit kan echter niet in het 
bestemmingsplan opgenomen worden dat er alleen mensen in mogen wonen die zorg 
nodig hebben. De woningen zullen het wel mogelijk maken dat er mensen kunnen wonen 
die zorg nodig hebben. Troep opruimen is niet handhaafbaar, deze oude kassen zijn niet 
meer up-to-date, en asbest houdende gebouwen kost veel geld om te slopen, en daarom 
verpauperd alles alleen maar meer. Wanneer er naar alle percelen gekeken wordt los van 
elkaar, dan voldoen ze niet aan de regeling, daarom zijn deze vier partijen bij elkaar 
gekomen. Er zal op deze manier ook ontzettend veel troep opgeruimd worden en een 
ruimtelijke verbetering ontstaan. Over de precedentwerking, hier is ook indringend naar 
gekeken. Maar als u nog een voorbeeld kan benoemen waarbij zoveel troep wordt 
opgeruimd, dan staan wij als college te juichen. 

De heer Nouwens: de VVD vindt het een goed plan, in geest van regelgeving wordt 
daarmee door de initiatiefnemer duidelijk betrokkenheid getoond bij het dorp en bij de 
samenleving in het geheel. 

De raadsgriffier: leest het standpunt van het CDA voor, welke is binnengekomen via de 
email door de heer Hakkert, deze is positief. 

7. Stukken ter oordeelsvorming 

7.1 Voorstel tot instemming met de invoering van een Duurzaamheidslening en hiervoor 
€ 300.000,= beschikbaar te stellen, vaststelling van de Verordening duurzaamheidslening 
gemeente Neerijnen 2018 en voor de Uitvoeringskosten van de duurzaamheidslening 
gemeente Neerijnen € 10.000,= beschikbaar te stellen (2018-01-22389)

Raadsbesluit:
a) In te stemmen met de invoering van de duurzaamheidslening en hiervoor € 

300.000,- ter beschikking te stellen.
b) De verordening duurzaamheidslening gemeente Neerijnen 2018 vast te stellen.
c) Voor de uitvoering van de duurzaamheidslening gemeente Neerijnen € 10.000,-  

ter beschikking te stellen.
d) Begrotingswijziging 2018/4 vast te stellen. 

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

7.2 Voorstel tot instemming met de maatregelen pilot Begraafplaatsen 2018 (2018-01-18496)

Raadsbesluit: 
a) In te stemmen met de uitvoering van verschillende uitgewerkte maatregelen op de 
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begraafplaatsen Tuil (oud en nieuw) en Waardenburg die als voorstel in het 
raadsbesluit 'Vervolg pilots begraafplaatsen Tuil en Waardenburg' van 6 juli 2017 
waren opgenomen.

Toezegging

De heer Van Zoest: heeft een vraag over de maatregelen voor de groenstructuur op de 
begraafplaatsen. Hij heeft begrepen dat deze op de begraafplaats van Tuil geschrapt is. Zo 
groen is deze begraafplaats niet en er kan best wat extra aan gedaan worden, dus waarom 
is dit van de maatregelenlijst geschrapt. 
Wethouder Kool: er wordt gekeken naar wat voor groen er staat en wat onderhouden moet 
worden. Het onderhoud kost behoorlijk wat, vandaar dat er op sommige plaatsen wat 
veranderd of weggehaald wordt. Een antwoord op de vraag over dit specifieke stukje op de  
begraafplaats in Tuil heeft hij niet meteen, maar hij zal hier schriftelijk op reageren. 

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

7.3 Voorstel tot het beschikbaar stellen van een budget van € 401.000,- uit de opbrengst 
Precariogelden 2016 voor harmonisering van beleid verduurzamen buitensportaccom-
modaties en het continueren van het leefbaarheidsfonds in 2018 (2018-01-21690)

Raadsbesluit: 
a) Een budget beschikbaar te stellen van € 225.000,- ten laste van de reserve 

precariobelasting, om met de resultaten uit de energiescan gerichte investeringen 
te doen die bij sportverenigingen de meeste energiebesparingen opleveren.

b) In te stemmen om het nog beschikbare budget voor leefbaarheid 2017 ad 
€ 24.000,-  over te hevelen naar 2018 en het budget aan te vullen vanuit de 
precariogelden met €176.000,-  

c) Vaststellen van de begrotingswijziging 2018/3 

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

7.4 Voorstel tot het beschikbaar stellen van een budget van € 425.000,- voor het Inhuren van 
voldoende personele capaciteit om nieuwe werkzaamheden op te pakken en daarnaast 
door te bouwen aan de nieuwe organisatie gemeente West Betuwe (2018-01-23455)

Raadsbesluit: 
a) € 425.000,- beschikbaar te stellen om voldoende capaciteit in te huren voor 2018 

ten laste van de algemene reserve. 
b) Begrotingswijziging 2018/2 vast te stellen.

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

7.5 Voorstel tot vaststelling van de Bestuurlijke Agenda (2018-01-21539)

Raadsbesluit: 
a) de Bestuurlijke Agenda 2018 vast te stellen.

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

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
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De waarnemend voorzitter: wil de raad graag wijzen dat de regionale agendacommissie 
weer gepland staat, u kunt de stukken raadplegen en als u uw vertegenwoordiging van 
nuttige adviezen kan voorzien dan is dat van harte aanbevolen. 

Wethouder Kool: wat betreft de gebiedsvisie, er heeft heel veel in de pers gestaan, ik kan 
hier weinig aan toevoegen momenteel. We wachten aankomende 8 februari af. 
De heer Nouwens: de VVD heeft alle raadsleden uitgenodigd om komende maandag 29 
januari, waar we het gaan hebben over “Een dijk van een alternatief”. Er zal anders 
gekeken worden naar de oplossingen wat betreft de gebiedsontwikkeling en 
waterveiligheid Varik-Heesselt. Iedereen is van harte welkom. 
De heer Van de Wardt: vraagt de heer Nouwens wat er nu nog bereikt kan worden, en wat 
voor een invloed er nog is op het besluit. 
De heer Nouwens: er zijn twee tweede Kamerleden bereid (Remco Dijkstra en Jaco 
Geurts) om te komen luisteren naar wat er voor een signalen uit de omgeving komen, en 
daarmee kan er rechtstreeks richting den Haag worden gecommuniceerd. 

9. Rondvraag

Toezegging

De heer Nouwens: vraagt of het mogelijk is naar aanleiding van de aanbieding van de 
petitie, u als waarnemend voorzitter misschien de procedure uit kan leggen van dit soort 
processen. Wat gebeurt hiermee, zodat wij als raad een beeld hebben en ook voor de 
aanbieders een beeld erbij hebben. 
De waarnemend voorzitter: De raad kan twee dingen doen. U kunt er niets mee doen, 
wat geen recht doet aan de inwoners. Of u kunt dan wel vragen erover aan het college 
stellen, dan wel daar zelf initiatief in nemen door interpellatie of door vragen te agenderen. 
De beleidsuitvoering ligt in zijn algemeenheid bij het college, dus deze petitie zal worden 
doorgestuurd naar het college en daar worden geagendeerd. Het college zal een antwoord 
formuleren, en deze vervolgende aan de raad kenbaar maken. Ook zal er daarna worden 
gecommuniceerd richting de aanbieders van de petitie.  

De heer Van Weelden: is een bericht ter oren gekomen over het tekort van vrijwilligers bij 
de buurtbus. De dienstverlening zou hierdoor in gevaar komen stelt de ROCV. Wat kan het 
college c.q. gemeente doen om vrijwilligers te stimuleren om chauffeur voor de buurtbus te 
worden. 
Wethouder Kool: niet zozeer andere ideeën, deze oproep is in het algemeen voor 
buurtbussen bedoeld. Onze buurtbus heeft nu ongeveer 40 vrijwilligers, wat op zich 
genoeg is, maar hij merkt daarbij wel op dat ze allen wel op leeftijd zijn, dus dat nieuwe 
aanmeldingen altijd welkom zijn. In samenspraak met de organisatie, is er gewezen op de 
vacaturebank van West Betuwe, hier kan misschien ook wat potentie in zitten, en vanuit 
Stichting Welzijn Neerijnen en West Betuwe kan ook nog een oproep geplaatst worden. 
Vrijwilligers kan je nooit teveel hebben.

De heer Van Weelden: veel berichten over de brandweer, dat de tweede tankautospuit 
verdwijnt uit de kazernes. Wij zijn niet deskundig genoeg om te beoordelen of dit terecht is 
of niet. Is het mogelijk om inzicht te krijgen over aanrijtijden, de veiligheid van burgers en 
wanneer die tweede tankautospuit zou verdwijnen. Wij maken ons hier zorgen over, ook de 
vrijwilligers die bij de brandweer zitten. 
Wethouder Kool: ook wij hebben veel van deze berichten gezien en gehoord. Dit zit in de 
portefeuille van de burgemeester, maar de vraag is nu gesteld en opgenomen en hier zal 
zonder meer op worden gereageerd.
De Raadsgriffier: in de volgende cyclus komt dit onderwerp te sprake. 

De heer Van Zoest: vraagt waarom GBN vanavond niet aanwezig is en of iemand hier 
meer over weet. 
De waarnemend voorzitter: de raadsgriffier en voorzitter hebben een persbericht 
ontvangen van GBN, de inhoud hiervan zal op de website van GBN te vinden zijn, dan wel 
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via de pers bekend gemaakt worden. Op dit moment kan ik u niet meer informatie geven, u 
bent vrij om de dialoog met GBN aan te gaan. 

10. Sluiting

De voorzitter sluit de vergadering om 21.15 uur.

Vastgesteld in de Oordeelsvormende vergadering van 22 februari 2018

De raadsgriffier, De voorzitter,

K.G. Steenbergen H.H. de Vries
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