
Besluitenlijst commissie Ruimte
overleg Commissie Ruimte (6540\1263)
datum overleg Donderdag 16 april 2009 van 19.30 tot 22.20 uur
locatie Raadzaal
aanwezig De heer A. Overheul, commíssievoorzitter (raadslid VVD)
De heer E.J. van Tellingen, raadslid PvdA
De heer B. Oudenaarden, burgercommissielid PvdA
De heer E.J. Nieuwenhuizen, raadslid CDA
De heer G.W.M. van der Koppel, burgercommissielid CDA
De heer L.D. van Lith, raadslid VVD
De 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
De heer C. Nijhoff, raadslid GN
Mevrouw P. van Kuilenburg, raadslid GN
De heer K.G. Steenbergen, raadsgriffier
De heer F.C.M. van het Hoofd, wethouder
De heer D. Prosman, wethouder
Mevrouw M.L.P. Sijbers, wethouder
afwezig met kennisgeving De heer J. Andriesse, raadslid PvdA
1. Opening
2. Spreekrecht burgers
- Er is in deze commissievergadering gebruik gemaakt van het spreekrecht door:
o De heer R. Dullaarts over Reclamemast Waardenburg (niet op agenda)
o Mevrouw W. de Bruin over Reclamemast Waardenburg (niet op agenda)
o De heer J. Bestebreurtje over agendapunt 8a
o De heer H.W.Th. Smit over agendapunt 8a
o De heer M. Kruitwagen over agendapunt 8a
o De heer P. van Zoest over agendapunt 8d
o Mevrouw F. Jaarsma over agendapunt 8d
- Naar aanleiding van het onderwerp waarvoor de eerste 2 insprekers hebben
ingesproken, vraagt mevrouw Van Kuilenbura (GN) naar de gevraagde reactie in deze
commissievergadering op haar, per e-mail via de griffie, gestelde vragen. Ook de
raadsleden hebben de brief die gezonden is naar adviesbureau Menhart gekregen,
vandaar dat ze die vragen had gesteld en nu antwoord had verwacht van de
wethouder.
- Toezeaaina wethouder Prosman: hij zegt niets af te weten van gestelde vragen door
GN via de e-mail, dus heeft ook nu geen antwoorden, maar zoekt het uit en komt daar
bij GN op terug.
3. Vaststelling agenda
- De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.
4. Presentaties
- De heer G. Dollekamp, afdeling Gemeentewerken, geeft een presentatie over het
meerjaren-onderhoudsplan wegen 2009-2013
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5. Besluitenlijst van de vergadering van 19 maart, inclusief lijst met toezeggingen
- De besluitenlijst is ongewijzigd vastgesteld.
- Mevrouw Van Kuílenbura (GN) vraagt naar de voortgang in de afhandeling van
Hoenderkampen Hellouw, voorkomend op de lijst toezeggingen.
- De heer Nijhoff (GN) zegt dat hij in de rondvraag van de vorige vergadering de
opmerking had gemaakt over de bomenkap in de Korte Woerdenstraat en de
toezegging voor terugplaatsing groen. Hij heeft intussen gezien dat er wel aan het
plaatsen van groen wordt gewerkt, maar vindt het dan weer jammer dat dit gebeurt
zonder communicatie met de betrokken burgers.
- De heer Van Lith (VVD) komt terug op de opmerkingen van zijn collega, de heer Van
de Geijn, uit de vorige vergadering met betrekking tot Natura 2000. Hij kondigt alvast
een Motie aan over dit onderwerp, naar aanleiding van een uitspraak door de Raad
van State. Hij zal ervoor zorgen dat deze Motie nog voor het weekend, via de griffie,
bij de overige raad- en commissieleden wordt verspreid.
- De heer Oudenaarden (PvdA) verwijst naar het vermeldde over "Twins" met
betrekking tot opnemen van punt 5 communicatie.
6. Lijst Ingekomen stukken en Mededelingen
a. Lijst ingekomen stukken (zie lijst ingekomen stukken voor de Raad)
Advies commissie: de lijst ingekomen stukken, voor wat betreft de stukken bestemd voor de
raadsadviescommissie Ruimte kan als hamerstuk voor de raad worden geagendeerd.
b. Mededelingen
· Algemene mededelingen portefeuillehouders: geen
· Mededelingen commissieleden: geen
· Mededelingen vanuit de regio: geen
7. Stukken ter bespreking
- geen
8. Stukken ter advisering
a. Voorstel tot het vaststellen van de kaderstellende notitie voor de ontwikkeling van het gebied
Molenstraat (Twins) Haaften en het beschíkbaar stellen van een (voorbereidings-)krediet van
€ 60.000,00 voor de te verrichten onderzoeken en de apparaatskosten. Tevens
begrotingswijziging 6, behorend bij dit raadsvoorstel vast te stellen (2009-02-7064)
o In de raadsadviescommissie is afgesproken dat de raadsfracties deze kaderstellende
notitie, waar zij dit nodíg achten, via amendering in de raadsvergadering van 23 april
2009 wijzigingen of aanvullingen voorstellen aan te brengen.
Advies commissie: dit voorstel kan als bes~oreekstuk voor de raad worden geagendeerd.
b. Voorstel tot het toekennen van Planschade aan mevrouw Maters-Odink (2009-03-6308)
Advies commissie: dit voorstel kan als hamerstuk voor de raad worden geagendeerd.
c. Voorstel tot het betaalbaar stellen van een stimuleringsbijdrage ten behoeve van de
verplaatsing van het automobielbedrijf van de heer E. Kaasjager te Ophemert (2009-03-8275)
Advies commissie: dit voorstel kan als hamerstuk voor de raad worden geagendeerd.
d. Voorstel tot het vaststellen van de kaders voor verdere planuitwerking van het
woningbouwplan Melssinghdreef (Kruijt) te Tuil (2009-03-5636)
Advies commissie: dit voorstel kan als bes~nreekstuk voor de raad worden geagendeerd.
e. Voorstel tot het vaststellen van het bestemmingsplan "Kern Tuil" (2009-03-5987)
Advies commissie: dit voorstel kan als hamerstuk voor de raad worden geagendeerd.
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f. Voorstel tot het vaststellen van het bestemmingsplan "Kern Ophemert" (2009-03-5989)
Advies commissie: dit voorstel kan als hamerstuk voor de raad worden geagendeerd.
9. Rondvraag
- De heer Nühoff (GN) deelt mede dat gaten door de bekabeling langs de Steenweg
veel te lang open liggen. Hij zou graag zien dat hier toezicht op wordt uitgeoefend.
- Toezeaçtina wethouder Van het Hoofd dat hij zal aangeven welk toezicht erop wordt
uitgeoefend.
- Mevrouw Van Kuilenbura (GN) zegt verontrust te zijn over de kabels die getrokken
zijn door de omheining van de Van Udengroep. Hieraan hangen nu gele bordjes met
de tekst "hoogspanning". Dit lijkt haar toch wel heel erg gevaarlijk.
- Toezeag~ing wethouder Van het Hoofd dat hij dit laat nazien en rapporteert de
bevindingen hiervan terug aan de commissie.
10. Sluiting
- De voorzitter sluit de vergadering om 22.20 uur.
Vastgesteld in de vergadering van commissie Ruimte op 28 mei 2009,
De raadsgriffi
. Steenbergen
De voorzitter,
A. Overheul
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