
Oordeelsvormende vergadering
(23582\.....)

BESLUITENLIJST
Datum : donderdag 22 februari 2018
Tijd : 20.00 uur
Plaats : raadzaal gemeentehuis Neerijnen

Aanwezig : de heer H.H. de Vries (burgemeester/voorzitter) de heer J.G. van Maanen (SGP), de heer H.
Mulder (SGP), de heer drs. E.J. van Tellingen (VN), de heer W. Kurpershoek (VN),  de heer 
drs. S.L.T.A.J. Nouwens (VVD), de heer A.H. van Wijk (VVD), de heer A.C. Hakkert (CDA de 
heer A.W.E. Miltenburg (CDA), de heer R. van de Wardt (PvdA), de heer H. de Jong (PvdA), 
mevrouw P. Kuilenburg (GBN), de heer A.P.M. Veeken (GBN), 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). 

Afwezig : de heer J. Andriesse (wethouder)

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 wethouder Andriesse.

2. Spreekrecht burgers

In deze vergadering is gebruik gemaakt van het spreekrecht door de heer Smitsman met 
betrekking tot agendapunt 6.1.

3. Vaststelling agenda

De voorzitter stelt voor om bij agendapunt 7 wat uitgebreider stil te staan bij de 
terugkoppeling van de Stuurgroep, er kunnen dan vragen c.q. opvattingen hierover 
besproken worden.  

De agenda is ongewijzigd vastgesteld.

4. Vaststelling besluitenlijst Oordeelsvormende vergadering van 14 december 2017

Mevrouw Van Kuilenburg: meldt dat Gemeente Belangen zich zal onthouden van 
stemming. 

Besluit De besluitenlijst is ongewijzigd vastgesteld.

5. Lijst ingekomen stukken

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

6. Stukken ter oordeelsvorming 

6.1 Voorstel tot instemming met het Regionale concept-brandweerzorgplan, de 
organisatieontwikkeling en de financiële voorstellen VRGZ (2018-02-23526)

 Raadsbesluit:
a) In te stemmen met het voorgenomen besluit van het Algemeen Bestuur van de 

Veiligheidsregio Gelderland-Zuid ten aanzien van het concept-brandweerzorgplan;
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b) Voor 2018 incidenteel een bijdrage te verlenen van € 6.164,= ter dekking van het 

totale regionale tekort van € 233.500,=;
c) In te stemmen met het plan voor de organisatieontwikkeling en hier een incidentele 

bijdrage van € 13.199,= voor beschikbaar te stellen ter dekking van de begrote 
regionale frictiekosten van € 500.000,=; 

d) In te stemmen met het verlenen van een structurele bijdrage vanaf 2018 van € 
15.047,= ter compensatie van de cao-kosten van de Veiligheidsregio van
€ 570.000,=;

e) In te stemmen met het versturen van de zienswijze aan het Dagelijks Bestuur van 
de Veiligheidsregio Gelderland-Zuid.

Toezegging

Toezegging

De heer Van Maanen: kunnen wij als gemeente Neerijnen niet zelf een stuk van de kosten 
dragen. Ik heb vernomen dat er gemeenten zijn die daadwerkelijk zelf een deel invulling 
geven (een bijdrage) aan de veiligheid ondanks dat ze deelnemen aan een 
veiligheidsregio. Ik zou graag willen vragen of u dit bekend is, en zo niet kunt u dit dan 
onderzoeken. 
Burgemeester De Vries: zal nagaan of er andere gemeenten zijn die zelf bijleggen en komt  
hier op terug. 

De heer Nouwens: vraagt naar de aanrijtijden binnen Neerijnen. 
Burgemeester De Vries: zegt toe de ts2 date aan te leveren. 

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

6.2 Voorstel tot ongewijzigde vaststelling Bestemmingsplan "Buitengebied Neerijnen, 
herziening Ridderkamp Opijnen Overtuinen" (2018-02-21948)

Raadsbesluit:
a) Het bestemmingsplan ‘Buitengebied Neerijnen, herziening Ridderskamp Opijnen 

Overtuinen’, ongewijzigd vast te stellen.
b) Geen exploitatieplan vast te stellen conform artikel 6.12 lid 2 Wro.

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

6.3 Voorstel tot vaststelling Verordening maatschappelijke ondersteuning Neerijnen 2018 
(2018-02-23366)

Raadsbesluit: 
a) de Verordening maatschappelijke ondersteuning Neerijnen 2018 vast te stellen.
b) de gewijzigde Verordening maatschappelijke ondersteuning Neerijnen 2015 in te 

trekken.

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

6.4 Voorstel tot vaststelling van de 1e wijziging Verordening jeugdhulp gemeente Neerijnen 
2015 (2018-02-23543)

Raadsbesluit: 
a) Vast te stellen de 1e wijziging van de Verordening jeugdhulp gemeente Neerijnen 

2015

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

2



Oordeelsvormende vergadering
6.5 Voorstel tot vaststelling van de 1e wijziging op de Verordening op de heffing en invordering 

van Leges 2018 en de bijbehorende tarieventabel op de heffing en invordering van Leges 
2018 (2018-02-23348)

Raadsbesluit: 
a) De “Eerste wijziging verordening op de heffing en invordering van leges 2018” vast 

te stellen.
b) De “Tarieventabel 2018 behorende bij de eerste wijziging op de heffing en 

invordering van leges 2018” vast te stellen.

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

7. 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: meldt dat er 8 februari een stuurgroep bijeenkomst is geweest, waarbij 
duidelijke was dat de maandag erop de minister zou komen. Het leek de stuurgroep 
daarom onverstandig om op voorhand een advies naar buiten te brengen. De minister is 
die maandag geweest en heeft gesproken met de bewoners die aanwezig waren, waarbij 
ik mijn waardering wil uitspreken hoe dit verlopen is. De inwoners konden zich goed richtig 
de minister verwoorden. De minister heeft aangegeven op korte termijn met een uitslag te 
komen. De vrijdag daarna is de stuurgroep weer bijeen geweest, waarna het persbericht 
naar buiten is gekomen. Er zit wel een expliciete eis van het ministerie bij, dat de barro-lijn 
erop blijft liggen. Dit is op dit moment de huidige stand van zaken. Voorkeursalternatief 1 
ligt vanaf 15 maart tot 26 april ter consultatie voor, tot die tijd kan iedereen daar een reactie 
op geven. De stuurgroep komt dan met een definitief advies voor de minister en in juni, 
zoals nu de planning is, zal de minister een definitieve keuze maken. 
De heer Hakkert: meldt dat de vaste Kamercommissie van infrastructuur en waterstaat 
heeft besloten op werkbezoek te gaan naar Varik-Heesselt voor de dijkversterking Tiel-
Waardenburg en mogelijk een nevengeul. Het programma wordt nu uitgewerkt. 
Burgemeester De Vries: geeft aan dat het goed is om de inwoners hier ook over te 
informeren.
De heer Nouwens: zoals de wethouder al aangaf is er afgelopen weken veel gebeurd. 
Gisteren is er een bespreking geweest in de provincie, over de ontwikkelingen in de 
commissie ruimtelijke ordening. Een belangrijk punt wat gisteren niet aan bod kwam, is de 
noodzaak om te investeren in het gebied. De ondernemers en inwoners hebben nu al een 
lange tijd in de onzekerheid gezeten, en nog steeds zitten zij in deze onzekerheid. Het is 
belangrijk dat er snel geïnvesteerd gaat worden in de ruimte naast de dijken, en in het 
achterland. Er wordt in het persbericht genoemd dat men de barro-lijn wil handhaven, zoals 
de wethouder net ook aangaf. Wat houdt die barro nou precies in, wat is nu die status. Nog 
belangrijker is, wat voor een schade hebben de inwoners en ondernemers nu al gehad van 
die barro. We hebben het wel over investeren, maar door alle planvorming is er nu al heel 
veel schade geweest. In dit kader is het nu een relevante vraag geworden. Het lijkt ons 
zaak om zo snel mogelijk te starten met de dijkversterking, in nauw overleg met het 
waterschap en natuurlijk de inwoners. De provincie is ook bereid om te investeren, zoals 
net al aangegeven werd, alleen in het geval van de geul zou er mee betaald worden aan 
de gebiedsontwikkeling . Dit is een vreemde gang van zaken, want schijnbaar is er wel een 
potje om hier over na te denken. Ik wil graag namens de fractie van de VVD het college 
uitnodigen om op korte termijn met een voorstel te komen waarbij de inwoners ook 
duidelijk betrokken worden. 
De heer Van Maanen: zegt dat succes vele vaders heeft, en dat hij dat heeft ontdekt in de 
afgelopen periode. Het resultaat ligt er en de SGP wil ieder die daar een bijdrage aan 
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geleverd heeft een compliment geven. Wij hebben wel zorgen, want weten dat aan de 
gebiedsvisie, altijd vanuit het perspectief met een nevengeul is gewerkt. Hier was ook een 
stuk financiering vanuit de provincie op gebaseerd. Als er een stuk dijkverzwaring gaat 
plaatsvinden vanuit voorkeursalternatief 1 dan denk ik dat er nog steeds een visie voor het 
gebied nodig is. Welke route gaat deze visie nu lopen, kunnen wij daar een slinger 
aangeven en hoe is de financiering hiervoor nu. 
De heer Van Tellingen: er is de afgelopen jaren veel geïnvesteerd in communicatie. Het 
Rijk heeft hier een positieve bijdrage aan geleverd. Het verbaasd ons daarom, dat het 
alternatief dat gekozen is nu weer ter consultatie wordt voorgelegd. Dit zou zin hebben als 
de stuurgroep straks dan ook na deze consultatieperiode een gemeenschappelijk 
standpunt inneemt. De eerste vraag is dan ook, heeft de provincie de bereidheid om mee 
te doen aan het gemeenschappelijke standpunt. Zoals altijd aangegeven is, uiteindelijk is 
een gemeenschappelijk standpunt van de raad, wat de beste kans van succes heeft. 
Activiteiten van inwoners mogen worden genoemd, zij hebben een hele grote bijdragen 
geleverd aan de discussie, ook met het aanleveren van feiten aan de raad. Nog een 
andere vraag, als de minister uiteindelijk een besluit neemt, volgt hierna dan nog een 
procedure. Nog wijzigingen van bestemmingsplannen etc. of gaan we dan over tot 
uitvoering.
Wethouder Kool: kijkend naar de barro, wat houdt dit in de praktijk in. Alles wat op dit 
moment binnen het bestemmingsplan mogelijk is, is gewoon mogelijk. Kijkend naar een 
uiterste bestemmingsplanwijziging, bijvoorbeeld van agrarische grond naar bouwlocatie 
voor wonen, hier zit momenteel wel een rem op. Wat hebben in de praktijk ondernemers 
hier voor een last van. Met een reguliere uitbreiding is er niets aan de hand. Maar als je er 
nu een primair fruitproductie bedrijf hebt, en wil deze omzetten naar een handels en 
sorteer bedrijf met primaire productie, zal er een significante verandering plaatsvinden met 
een grote investering. Dit kan vrijwel zeker niet plaatsvinden, maar mocht er wel 
toestemming voor gegeven worden, dan is dit op eigen rekening en risico. Als er dan over 
40 jaar toch het besluit genomen wordt om daar een hoogwatergeul te realiseren, dan kom 
je voor die schadevergoeding eigenlijk niet in aanmerking. Waarom zeg ik 40 jaar, omdat 
de maatregelen voor de waterveiligheid de aankomende 25 tot 50 jaar voldoende zijn. Dit 
is ook mijn grote bezwaar, als er zolang voorlopig voldoende is, dan moet je je afvragen of 
je een gebied zolang in onzekerheid moet houden. De vraag over wat er op dit moment al 
voor een schade geleden is in het bedrijfsleven, hier heb ik hier niet alle inzicht in. Wel 
constateer ik dat wij als gemeente geen bestemmingsplan wijzigingen hebben gehad, dus 
ik kan het ook niet aantonen. Zo snel mogelijk contact opnemen met het waterschap, het is 
niet zo dat we tot nu toe alleen naar de geul hebben gekeken en nu pas naar de 
dijkverzwaring. Er is door het waterschap een combinatie gemaakt tussen een enerzijds 
dijkverzwaring en anderzijds dijkverzwaring in combinatie met de aanleg van een 
hoogwatergeul. Het waterschap staat wel te springen om duidelijkheid, op dit moment 
functioneert er bij het waterschap de klankbord en ensemble groepen. Het project loopt al 
volop, ook inwoners zijn hier bij betrokken, en kunnen volop informatie krijgen bij het 
atelier. Er is op dit moment nog niet bekend wat er specifiek met een desbetreffende 
perceel van een eigenaar gaat gebeuren. Dit is de verdere uitwerking die nog moet 
plaatsvinden. U ben in een beeldvormende vergadering geïnformeerd over de 
gebiedsontwikkeling voor beide alternatieven. Hier was moeilijk onderscheid in te maken, 
omdat de gebiedsvisie voor de dijkverzwaring naar verhouding minder effect heeft dan de 
dijkverzwaring met hoogwatergeul. Dit heeft binnendijks meer impact. En daar is met name 
ook enigszins de aandacht naar uit gegaan, het is dus nu niet zo dat de 
gebiedsontwikkeling stilstaat. 
De heer Van Maanen: heeft het concept van de gebiedsvisie doorgelezen, wat toegespitst 
is op de invulling van de dorpspolder. Wij hebben het nu alleen over de dijken, maar waar 
we naar toe gaan, is dus marginaal verwerkt in dit stuk. Hij wil graag in de nabije toekomst 
weten, gaan wij daar een visie voor ontwikkelen, of past het in het stuk wat nu al is 
voorbereid. 
Wethouder Kool: met de hoogwatergeul is de gebiedsvisie veel groter. Niet alleen wij, 
maar ook bewoners zijn volop in overleg wat er allemaal mogelijk is en kan gebeuren. De
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dijkverzwaring wordt betaald uit het HWBP, waarbij het waterschap daar niet ruimhartig in 
is. De helft van het bedrag komt van het Rijk en de andere helft moeten de waterschappen 
gezamenlijk betalen. Andere waterschappen kijken heel kritische naar de kosten die ze 
moeten dragen. En er komt vrijwel zeker de vraag aan ons als gemeente een bijdrage te 
leveren. De vraag over een indicatie hiervan is gesteld. Het waterschap is op de tour van 
de dijkverzwaring is van ons, en als wij als gemeente en inwoners hier iets moois van 
willen maken, dan zijn deze kosten wel voor ons.  
De heer Hakkert: vraagt of hij de wethouder nu hoort zeggen, dat met de situatie 
dijkverzwaring met rivier verruimende maatregelen in de uiterwaarden, de financiering 
anders wordt dan met de hoogwatergeul. Dit heeft hij nooit zo begrepen, en is er altijd van 
uitgegaan dat een deel door de landelijke overheid betaald wordt, een deel door de 
gemeenschappelijke waterschappen en 10 procent door waterschap rivierenland. Volgens 
hem is dit nog steeds zo. 
Wethouder Kool: antwoordt dat er bij dijkverzwaring met hoogwatergeul een groot 
prijsverschil is. Hier waren een aantal andere potjes voor, onder andere vanuit de provincie 
in het kader van natuur- en gebiedsontwikkeling. Ook het Rijk zou daar het een en ander 
aan bijdragen. Dit heeft ook te maken met de zogeheten LTAR (lange termijn ambitie 
rivieren) discussie, waar nog geen besluit over genomen is. En dit heeft weer te maken 
met de rivierverruiming, en WaalWeelde West. 
De Heer Hakkert: heeft steeds begrepen dat het waterschap de insteek heeft om zo snel 
mogelijk te wil zorgen voor een veilig rivierengebied, en de andere insteek dat zij 10 
procent extra moeten betalen/investeren die vervolgens doorgerekend moet worden aan 
de inwoners, hier is het waterschap niet gelukkig mee. Dit was ook de reden om niet te 
kiezen voor een hoogwatergeul. 
Wethouder Kool: u heeft dan andere informatie dan ik. Het waterschap wordt gefinancierd 
via het HWBP. Wat er wel toen is afgesproken, als de hoogwatergeul besparing oplevert 
voor de dijkverzwaring, dan zou dat bedrag beschikbaar worden gesteld voor de geul. 
De heer Nouwens: de barro blijft nu van kracht, en vraagt zich af wat er gaat gebeuren 
met het achterland. Hoe gaan we om met het stuk tussen de dijk en de barro-lijn. Kunnen 
daar geen middelen van de provincie beschikbaar voor worden gesteld. 
Wethouder Kool: net een week geleden een besluit genomen, en is er nog geen nieuwe 
vergadering geweest. De gedeputeerde zegt wel dat het nu om een kleiner gebied gaat. In 
de volgende stuurgroep zal hierover zeker gesproken worden. 
De heer Van Tellingen: heeft nog geen antwoord op vraag of de provincie bereid is hun 
standpunt ter herzien, mocht blijken uit de consultatie dat het voorkeursalternatief 
draagvlak heeft. 
Wethouder Kool: zegt dat hij op dit moment niet in de gedachten van de gedeputeerde c.q. 
provinciale staten kan kijken.
De heer Nouwens: vraagt hoe wij als gemeente dan omgaan de barro. Kan het college 
met een voorstel komen, hoe er hiermee met de inwoners omgegaan moet worden. 
Wethouder Kool: in de stuurgroep behartig ik de belangen van de raad en de inwoners van 
Neerijnen. Ik begrijp dat de inwoners van zeker Varik-Heesselt niet blij zijn met de barro 
reservering, ik zal dit nog eens kenbaar maken aan de stuurgroep. 
De heer Nouwens: er is wel gebleken tijdens de demonstraties afgelopen week, dat er 
geen vertrouwen is. 
Burgemeester De Vries: denkt hier iets genuanceerder over. Dit vertrouwen was er niet, 
maar hij denkt wel dat de inwoners gezien hebben dat hun manier van optreden en 
correcte wijze van demonstreren, en wat ook terecht is aangehaald dat een club als 
Waalzinnig en LTO zich daar de afgelopen jaren uiterst constructief in hebben opgesteld. Ik 
vraag me dan ook af, of men geen vertrouwen heeft, nu de stuurgroep deze lijn heeft 
gekozen in meerderheid. En vraagt de vergadering om de wethouder enige ruimte en 
vertrouwen te geven om te kijken hoe deze ontwikkelingen nu vorm krijgen binnen de 
stuurgroep. U wordt iedere maand op de hoogte gehouden. Misschien komt er ook nog wel 
wat politieke steun vanuit Den Haag, maar mocht u als raad dan toch nog willen 
interveniëren dan kan er op uw verzoek een voorstel komen vanuit het college. 
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8. Rondvraag

Toezegging

De heer Van Maanen: vraagt naar de ontwikkelingen rondom de rotonde van Hellouw, of  
is er een stand still momenteel, als er nieuws is horen wij dit graag.
Wethouder Kool: op dit moment inderdaad een stand still, maar als er nieuws is dan wordt 
u hierover geïnformeerd. 

Mevrouw Van Kuilenburg: heeft een viertal vragen, deze kunnen ook schriftelijk 
beantwoord worden. Het gaat om het volgende: 
1.  De Engelenhof in Haaften: hier is enkele weken geleden ook al de vraag gesteld over 
het twee verkeersonderzoek, de Avri zou hier uiterlijk 12 februari een notitie over 
aanleveren aan het college. Wanneer kunnen wij deze notitie verwachten. 
2. Het pro-forma contract met de Avri: deze is door de gemeente opgezegd, zijn er 
eventuele consequenties voor het personeel
3. De jongerenontmoetingsplek bij het Kempen: er zijn op dit moment veel klachten over 
rotzooi en vernielingen. Kan de wethouder ons de stand van zaken hierover geven.
4. Melding in het nieuwsblad Geldermalsen: hier staat bij de informatie rubriek dat er bij de 
bij Zandweg 50 in Waardenburg het kappen van woningen zal plaatsvinden, bedoelt men 
hier niet bomen, en heeft het consequenties als dit fout in de krant staat.
Burgemeester De Vries: we zullen uw vragen beantwoorden. 

9. Sluiting

De voorzitter sluit de vergadering om 22.30 uur.

Vastgesteld in de Oordeelsvormende vergadering van 27 maart 2018

De raadsgriffier, De voorzitter,

K.G. Steenbergen H.H. de Vries
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