
Besluitenlijst commissie Ruimte
overleg	Commissie Ruimte (6540\683\1)
datum overleg	donderdag 12 februari 2009 van 19.30 tot 21.05 uur
locatie	Raadzaal
aanwezig	pe heer A. Overheul, commissievoorzitter (raadslid VVD)
	De heer J. Andriesse, raadslid PvdA
	De heer B. Oudenaarden, burgercommissielid PvdA
	pe heer E.J. Nieuwenhuizen, raadslid CDA
	De heer G.W.M. van der Koppel, burgercommissielid CDA
	De heer L.D. van Lith, raadslid VVD
	pe heer A.G.A. van Geijn, burgercommissielid VVD
	De heer T. Kool, raadslid SGP
	De heer G.J. van Weelden, burgercommissielid SGP
	De heer F.A. Beukers, raadslid lijst Beukers
	Mevrouw P. van Kuilenburg, raadslid GN
	pe heer C. Nijhoff, raadslid GN
	De heer K.G. Steenbergen, loco-griffier
	pe heer F.C.M. van het Hoofd, wethouder
	pe heer D. Prosman, wethouder
afwezig met kennisgeving -
1. Opening
2. Spreekrecht burgers
- Er hebben zich voor deze commissievergadering geen sprekers aangemeld.
3. Vaststelling agenda
- De agenda is zonder verdere wijzigingen vastgesteld.
4. Presentaties
- Er zijn in deze commissievergadering geen presentaties gehouden.
5. Besluitenlijst van de vergadering van 11 december 2008, inclusief lijst met toezeggingen
De besluitenlijst is ongewijzigd vastgesteld.
N.a.v. het vermelde bij de rondvraag stelt mevrouw Van Kuilenbura (GNl nog eens de
vraag over de speeltuin Waardenburg; wat gebeurt er met de grond en komt er nu wel
of geen speeltuin. Hierop antwoord wethouder Sübers.
6. Lijst Ingekomen stukken en Mededelingen\
a. Lijst ingekomen stukken (zie lijst ingekomen stukken voor de Raad)
- Advies commissie: de lijst ingekomen stukken kan als hamerstuk voor de raad worden
geagendeerd.
b. Mededelingen
· Portefeuillehouders:
. Wethouder Prosman:
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· Project waalweelde; woensdag 11 maart is er een bijeenkomst bij het
Waterschap te Tiel, belegd door de Provincie. Hier geeft de Provincie een
uiteenzetting over de wijze waarop de provincie aankijkt tegen het project
Waalweelde en daarin planologisch het initiatief gaat nemen.
· Verslag bespreking reclamemast Waardenburg is vandaag aan de raad- en
commissieleden toegezonden; er volgt binnenkort een 2a overleg met
Interbest en eveneens een 2· overleg met Rijkswaterstaat; de wethouder
vervsacht h4er bij vo4gende commissievergadering nader op terug te kunnen
komen. Toezeaçrinçr: zal in de op te stellen rapportage reclamemast ook een
kostenopgave opnemen voor een (mogelijke) verplaatsing van de mast.
· Ontwikkeling WVG Est; recent is hiervoor het archeologisch onderzoek
afgerond; we wachten nu op de definitieve rapportage, doch over de
voortekenen is de wethouder enigszins somber gestemd; hij hoopt hier in de
volgende commissievergadering nader op terug te kunnen komen.
· Landgoed "de Kolk" Haaften; op korte termijn volgt een aankondiging in de
pers; volgende keer in de commíssie een informatieve en kadersfellende
notitie
· Heesseltsche uiterwaarden; wordt volop gewerkt aan een nieuwe opstart
gemeente verantwoordelijk voor bestemmingsplanprocedures; gemeente zal
tevens een samenwerkingsovereenkomst met Rijkswaterstaat aangaan
· Raadsvragen over windmolenpark Molenveld; beantwoording zal op zo kort
mogelijke termijn worden verstrekt; doch zit vast op aanlevering vanuit
provincie, de Provincle heeft vertraging opgelopen door personele
wisselingen, waardoor het niet gemakkelijk is om wat besproken is terug te
vinden.
· Klingelenberg Tuil; eerste aankondiging verkoop woningen is gepubliceerd;
dus traject is gestart
· Van Properstok Donkerstraat; bestemmingsplan is in deze raadcyclus niet
aangeboden, omdat het wellicht nog gewijzigd gaat worden; dus daardoor
niet verstandig om het nu ter vaststelling aan te bieden om het vervolgens
zeer spoedig weer te moeten wijzigen. Als het enigszins mogelijk is komt de
wethouder hier in de volgende commissievergaderíng Ruimfe nader op ferug
. Commissieleden:
· geen
. Vanuit de regio:
· AB-stukken voor de Regiovergadering van 16 februari 2009 zijn direct na
binnenkomst doorgezonden, ambtelijke reacties zijn nagezonden; er worden geen
op- en/of aanmerkingen over gemaakt
7. Stukken ter bespreking
- Er zijn in deze commissievergadering geen stukken ter bespreking aangeboden.
8. Stukken ter advisering
a. Voorstel tot het wijzigen van de verordening Monumentencommissie (2009-01-8A81 )
. Toezeaainçt wethouder Van het Hoofd: er zal voor de komende raadsvergadering
worden uitgezocht wat het wettelijke aantal leden van een dergelíjke commissie zou
moeten zijn, hoe de samenstelling werkelijk zou moeten zijn en/of een gezamenlijke
commissie voor meerdere gemeenten een optie kan zijn (kostenbesparing).
Advies commissie: dit voorstel kan als besareekstuk voor de raad worden geagendeerd.
b. Voorstel tot het nemen van een voorbereidingsbesluit voor perceel W 622 aan de Waalbandijk
te Waardenburg (2009-01-4627)
Advíes commissie: dit voorstel kan als hamerstuk voor de raad worden geagendeerd.
Besluitenlijst commissie Ruimfe 12 februari 2009, Pagina 2 van 4

Scan nummer 1 van 1 - Scanpagina 2 van 4

Intern2009 - 683



9. Rondvraag
De heer Beukers (lüist Beukersl uit zijn ongerustheid over wat vermeld staat in "het
Kontakt" over verplaatsing griendhandel.
De heer Andriesse (PvdA) vraagt naar het lantaarnpalenbeleid van onze gemeente.
Toezeaaina wethouder Van het Hoofd: in de volgende commissie Ruimte doet de
wethouder verslag van de uitkomst van het overleg met de Regio over de mogelijkheid
om het contract van de Regionale aanbesteding te ontbinden door het leveren van
wanprestaties.
De heer Nühoff (GN) vraagt naar stand van zaken m.b.t. aankopen grond in Ophemert
en Est voor uitbreiding begraafplaatsen.
De heer Nühoff (GNl zegt te hebben gelezen dat bezwarenprocedures voor plaatsing
windmolens wel 4 tot 12 jaar kunnen duren. Heeft de gemeente hier nog zin in en wie
gaat de kosten daarvan dragen. Hij vraagt zich af, dit wetende of er nog wel ambtelijke
energie in gestoken zou moeten worden. Wethouder Prosman antwoordt dat in dit land
windmolens best een probleem is. Komt voort uit het verdrag van Kyoto, waarbij de
regering zich verbonden heeft om bepaalde resultaten te halen op energiebesparing.
Deze heeft ze doorgelegd naar de provincies, die op haart beurt er met gemeenten
probeert uit te komen. Gaat ons dat geld kosten, dat is afhankelijk van hoe je het vorm
en inhoud geeft. Planologische procedure voeren met een partij die de windmolens ook
gaat exploiteren, waarbij die partij de kosten voor haar rekening neemt. We gaan hier
als gemeente zorgvuldig mee om, maar er is nog geen procedure in Nederland
doorlopen zonder bezwaren en dat zal hier ook zo zijn. Dat levert dan weer wel
vertraging op, ínaar dat zij dan zo.
De heer Nühoff (GM zegt in de krant gelezen te hebben dat er gesprekken gaande zijn
tussen wethouder Prosman en Dorpsbelangen Hellouw. Wethouder Prosman antwoordt
dat er aeen gesprekken gaande zijn, de visie Hellouw is aangeboden en dorpsbelangen
kan nu bij de gemeente aanvragen indienen, die vervolgens door uw commissie
beoordeeld zullen worden.
De heer Nühoff (GNl zegt veel klachten te krijgen van burgers over de slechte
gesteldheid van het wegdek van veel van onze wegen en het bermonderhoud langs
deze wegen. Wethouder Van het Hoofd antwoordt dat hij binnenkort de commissie zal
informeren over de planning wegenonderhoud. De heer Nühoff vult zijn betoog aan met
de mededeling dat de wethouder hier dan wel snel mee moet zijn, omdat hij anders
voornemens is donderdag een amendement of een motie hierover in te dienen.
De heer Kool (SGP) zegt ook in de krant te hebben gelezen over uitbreiding
begraafplaats Est. Graag ziet hij zo snel mogelijk een compleet overzicht over al de
begraafplaatsen tegemoet, zoals ook is besproken in oktober vorig jaar. Desnoods als
dat niet snel te leveren is, in ieder geval een voortgangsrapportage over de huidige
stand van zaken. De heer Nühoff (GM vult aan dat er inderdaad in oktober 2008 een
avond is gehouden, waar duidelijk afspraken zijn gemaakt. Ze zijn alleen niet terug
vinden.
Mevrouw Van Kuilenburc (I GNl maakt nog eens de overlast van hondenpoep
bespreekbaar.
Mevrouw Van Kuilenbura (GN) zegt een brochure/informatiefolder te hebben ontvangen
over Buitenlandse werknemers in de fruitsector. Hierin staat vermeld dat de gemeente
hierop positief heeft gereageerd. Wethouder Prosman zegt dat dit niet juist is.
Mevrouw Van Kuilenbura (GN) maakt melding van de inhoud van een e-mail van de
gemeente, over de beantwoording van haar vragen door Gemeentewerken, over het
hoogteverschil tussen de achterdeur en de schuur (40-50 cm) bij de nieuwbouwhuizen
in Hoenderkampen te Hellouw. De heer Kool (SGPI en de loco-ariffier maken mevrouw
Van Kuilenburg erop attent dat alle raadsvragen via de griffier dienen te lopen, zodat hij
ook andere raad- en commissieleden hiervan in kennis kan stellen en iedereen van
dezelfde informatie op de hoogte is. ToezeaQina wethouder Prosman: hij heeft de e-mail
met bijbehorende foto-afbeeldingen ontvangen en zal hier een memo over opstellen.
De heer Van Geün (VVD) vraagt naar de haalbaarheid van een fietspad langs rondweg
Est. ToezeQaina wethouder Van het Hoofd: zal dit meenemen ter bespreking in de
verkeerscommissie en te zijner tijd hiervan verslag doen aan deze commissie.
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De heer Van Lith fVVD) vraagt om een schriftelijke reactie van de wethouder over het
Ontwerp bestemmíngsplan Ophemert, waarin híj heeft gelezen dat de agrarísche
bestemming buitendijks wordt ingeruild voor natuur. Hij vraagt zich af waarom dit wordt
voorgesteld. Toezeaçting wethouder Prosman: de schriftelijke reactie zal worden
opgesteld.
De heer Beukers (lüst Beukers) wenst wethouder Van het Hoofd te complimenteren. Hij
heeft gevraagd naar de IBA's, waarop de wethouder keurig heeft geantwoord dat er nog
40 bewoners aangesloten zou moeten worden. Dat hij dit nu aan het waterschap heeft
overgedragen en dat die dit nu kunnen controleren. Dit is een leuke constatering.
10. Sluiting
De voorzitter sluit de vergadering om 21. 05 uur.
Vastgesteld in de vergadering van commissie Ruimte op 19 maart 2009,
De griffier, De voorzitter,
/ K.G. Steenbergen A. Overheul
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