
Besluitenlijst commissie Ruimte
overleg Commissie Ruimte (8852~2601 )
datum overleg Donderdag 17 september 2009 van 19.30 tot 23.25 uur
locatie Raadzaal
aanwezig De heer A. Overheul, commissievoorzitter (raadslid VVD)
De heer J. Andriesse, raadslid PvdA
De heer E.J. van Tellingen, raadslid PvdA
De heer E.J. Nieuwenhuizen, raadslid CDA
Mevrouw W. Bambacht-de Jongh, raadslid 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, raadslid 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 G.W.M. van der Koppel, burgercommissielid CDA
De heer B. Oudenaarden, burgercommissielid PvdA
1. Opening
2. Spreekrecht burgers
- Er is in deze commissievergadering gebruik gemaakt van het spreekrecht door:
o De heer F.A. Beukers over agendapunt 9a
o De heer J. Berentsen over agendapunt 9a
3. Vaststelling agenda
o Voorgesteld wordt om aansluitend aan de 2e presentatie, agendapunt 8a te
bespreken.
o De commissie kan zich hierin vinden.
- De agenda wordt gewijzigd vastgesteld.
4. Presentaties
- Er zijn in deze commissievergadering presentaties gehouden door:
o Adviesbureau Infra-Lux, de heer Vos over het beheersplan openbare verlichting
o Regio Rivierenland, mevrouw Niemeijer over de Regionaal Sociaal Economische
Visie
Besluitenlijst van de vergadering van 30 juni 2009, inclusief lijst met toezeggingen
o De heer Andriesse (PvdA) verwijst naar bladzijde 3. Daar staat bij punt 9 te lezen dat
hij "dacht dat er beleid ontwikkeld zou worden om de motorrijders op de dijk te
weren", echter heeft hij gezegd "dat hij dacht dat er beleid ontwikkeld zou worden om
de geluidsoverlast en hinder van motoren op de dijk terug te dringen".
o Deze aanpassing zal worden vermrerkt in de besluitenlijst van 30 juni 2009.
- De besluitenlijst is gewijzigd vastgesteld.
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Naar aanleiding van de besluitenlijst:
o Mevrouw Van Kuilenburg (GN) meldt dat de werkzaamheden bij de Hoenderkampen
zijn uitgevoerd en vraagt nu naar een kostenoverzicht. Ook vraagt ze waarom de
gemeente hierin meebetaald.
o Wethouder Prosman zegt dat we meebetalen, omdat het plan zoals het vooraf is
ingediend door de gemeente is goedgekeurd inclusief de te lage aanleg. Dan is het
dus redelijk dat we daarin meebetalen om dit gemis op te lossen. De totale kosten
heeft hij op dit moment even niet paraat, maar die zijn in de ambtelijke organisatie
uiteraard bekend.
o ToezeaainQ wethouder Prosman: hij zal een overzicht van de kosten van de
aanpassingen bij de Hoenderkampen aan de raad- en commissieleden verstrekken.
Naar aanleiding van de Lijst toezeggingen:
o geen
6. Lijst Ingekomen stukken en Mededelingen
a. Lijst ingekomen stukken (zie lijst ingekomen stukken voor de Raad)
o Mevrouw Van Kuilenbura (GN) vraagt zich af hoe het precies in elkaar steekt met die
subsidie voor Dorpsbelangen Hellouw, gemeld in de brief bij D14.
o Wethouder Prosman antwoordt dat de beantwoording is uitgezet in de ambtelijke
organisatie. Het betreft hier overigens een (mogelijke) teruggaaf van geparkeerd geld
voor Hellouw bij de Provincie. Dit kan nog worden aangewend ter voorbereiding van
een plan. Maar zodra het college zich hierover heeft gebogen komt hij ook met een
antwoord richting de raad- en commissieleden.
Advies commissie: de lijst ingekomen stukken, voor wat betreft de stukken bestemd voor de
raadsadviescommissie Ruimte kan als hamerstuk voor de raad worden geagendeerd.
Mededelingen
· Algemene mededelingen portefeuillehouders
o Wethouder Prosman deelt mede
· KlinqeVenberg: we verlenen medewerking aan de ontwikkelaar om een
verkoopmanifestatie te organiseren op de binnenplaats van het gemeentehuis
Neerijnen ter stimulering van de verkoop in Tuil.
· De heer Nühoff (GN) vraagt naar de reden dat de rotonde (voorlopig) uit de
planvorming is gehaald, die mede bedoeld was voor de ontsluiting van de
nieuw te bouwen woonwijk in Tuil.
· Wethouder Prosman antwoordt dat de aan te leggen rotonde onderdeel is
van de totale exploitatieopzet voor de hele wijk. We gaan nu starten met de
1e verkoopsessie woningen. Het is puur een BTW-verhaal (geen 19% maar
nu 6%).
· Windeneraie: nog dit jaar zal hij een plan van aanpak voor windenergie ter
vaststelling aan de raad- en commissieleden voorleggen.
o Wethouder Van het Hoofd deelt mede dat er binnenkort en Memo naar de raad- en
commissieleden gezonden zal worden over de Uitvoeringsdienst
vergunningverlening toezicht en handhaving milieutaken. Hiervan ligt de uitvoering
eigenlijk bij de Provincie, maar wil deze informatie graag met de raad delen.
· Mededelingen commissieleden: geen
· Mededelingen vanuit de regio: geen
7. Stukken informatie
a. Memo over de voorgenomen biovergisting Hellouw
o De voorgenomen plannen m.b.t. de biovergísting Hellouw zijn in de commissie overwegend
positief ontvangen.
o De commissie zou graag een presentatie in de raadsadviescommissie tegemoet zien van door
de initiatiefnemers a1s de plannen al wat gevorderd zijn.
b. Memo over het vervallen van de Wet Voorkeursrecht Gemeenten te Est
o Is voor kennisgeving aangenomen door de commissieleden.
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c. Memo over het afstoten van snippergroen
o Punt van aandacht is de raadpleegbaarheid van de stukken snippergroen via de Website
Neerijnen. Dit gaat erg moeizaam, in de kaarten zijn veel fouten te vinden en de informatie is
niet volledig, vooral m.b.t. de verjaringstermijn is niets te vinden.
o Extra aandacht wordt gevraagd voor de communicatie naar de burgers toe die dergelijke
stukjes grond in gebruik hebben.
o Voor grond van de gemeente die door burgers in gebruik is en die dat melden voor 1 januari
2010 kan een korting worden toegepast bij koop. Burgers die het gebruik voor 1 januari 2010
niet melden aanschrijven en opslag in rekening gaan brengen voor gebruik. Verjaringstermijn
ook mee teniet gedaan (?).
o Bovenstaande is een goede suggestie en zal worden meegenomen in de voorbereiding van
de nieuwe nota Snippergroen dat nog aan de gemeenteraad ter vaststelling zal worden
voorgelegd.
d. Memo voetveer Varik-Heerewaarden incl. begroting 2009, exploitatierekening 2008, jaarverslag
2008 en vaarschema 2009
o Is voor kennisgeving aangenomen door de commissieleden.
e. Memo Economische Programmering- en Ontwikkeldocument (EPO)
o Status van dit document: het betreft hier de 1e versie en deze kan worden gezien als
werkdocument.
o Wat is de democratische legitimatie. Het gebeurt steeds vaker dat de gemeenteraad
buitenspel staat, er wordt een document voorgelegd waar alleen nog maarja tegen gezegd
kan worden.
o Ook de Provincie doet hieraan mee, door steeds vaker de Regio als gesprekspartner te zien
en de individuele gemeentèn daarbij eveneens buitenspel te zetten.
o Over de gevolgde procesgang t.a.v. dit document is al een brief uit van het college richting de
Provincie, waarin bovenstaande opmerkingen min of meer zijn verwoord.
o Tot 2015 speelt er niets concreets en zijn de afspraken al gemaakt. Daarna weer open kansen
en nieuwe afwegingen mogelijk.
f. Jaarverslag handhaving 2008 gemeente Neerijnen
o Er wordt gevraagd hoeveel FTE zich hiermee bezig houden. De wethouder moet hierop het
antwoordt èven schuldig blijven.
o Toezea9iina wethouder Prosman: hij laat de raad- en commissieleden schriftelijk weten
hoeveel FTE zich bezig houden met handhaving, zowel binnen de eigen ambtelijke
organisatie als daarbuiten.
8. Stukken ter bespreking
a. Regionaal Sociaal Economische Visie Rivierenland
o Deze visie is (voorlopig) in het AB van de Regio vastgesteld. Nu zijn de raden aan zet om hun
mening kenbaar te maken over deze visie en met (mogelijke) wijzigingsvoorstellen te komen.
Opmerkingen worden meegenomen in de jaarlijkse werkplannen. Daardoor een vrij
dynamisch document, uitwerking ervan kan nog veel veranderingen ondergaan.
o Concrete lokale plannen zullen ook daarom ook op lokaal niveau, in de eigen gemeenteraad
ter besluitvorming worden voorgelegd.
o We zijn voor intensivering van de samenwerking, grensoverschrijdend maar wel op basis van
gelijkwaardige partners.
o Zonder financiële paragraaf is deze visie niet compleet.
o Herstructurering van bedrijventerreinen verdient de voorkeur vóór uitbreiding door nieuwe.
Een herstructureringsfonds instellen of een Regíonale Ontwíkkelíngsmaatschappíj opríchten ís
hiervoor een mogelijkheid.
o Bij samenwerking hoort het lusten en lastenverhaal goed geregeld te zijn. Als er geen
vereveningfonds komt blijven de financiën een probleem en spelen andere belangen een
grotere rol dan de ontwikkeling van het gebied.
o Ook dient aandacht besteed te worden aan de bevolkingssamenstelling voor dit gebied.
Werkgelegenheid scheppen voor de huidige beroepsbevolking voor dit gebied is niet genoeg.
Er dient oog te zijn voor de toekomst. Er zijn te weinig mogelijkheden voor (hoger opgeleide)
jongeren die daardoor het regiogebied verlaten om werk te zoeken en zich elders vestigen.
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Dat is weer een aderlating voor het maatschappelijke leven (verenigingen, e.d.) die in hoge
mate afhankelijk is van de leeftijdsamenstelling van de bevolking.
o De raadsgriffier zal de aanvullingenl~nrijzigingen van deze commissie schriftelijk kenbaar
maken aan het AB van de Regio:
· Financieel lastenverhaal (vereveningsfonds), dus visie aanvullen met financiële paragraaf.
· Herstructureringsfonds instellen of Regionale Ontwikkelingsmaatschappij oprichten,
waarb~ revitalisering en uitbreiding van huidige bedrijventerreinen vóór het ontwikkelen
van nieuwe bedrijventerreinen (b. v. uitbreiding Slimwei richting knooppunt Deil)
· Ambities uit plan voor Neerijnen (b. v, verblijfsrecreatie) kansen bieden.
· Sturing op samenstelling van de beroepsbevolking in dit gebied.
b. Regionaal Kwalitatief Woonprogramma III Rivierenland
o In de tabeflen 2015-2019 staan voor Varik 25 woningen op het programma. Daarvoor zijn de
gronden toch niet aangekocht. Antwoord: in de huidige visie niet, in een toekomstige visie
misschien wel, maar ook particulier initiatief is mogelijk.
o De onderverdeling van het toegewezen aantal huizen voor onze gemeente is te lezen in de
Memo. Is dit opgelegd door de Provincie. Antwoord: dít is onze eigen opgave die we met de
Regio hebben gecommuniceerd, wat vervolgens door de Provincie is opgevraagd. Zo komt
het terecht in het KWP III.
o Zijn er ook subsidiemogelijkheden voor goedkopere woningbouw in dit programma
opgenomen. Antwoord: in het KWP 11 is die mogelijkheid wel aanwezig en daar hebben we als
gemeente ook gebruik van gemaakt. In KWP III is geen sprake van stimuleringsgelden.
o Zijn de diverse woninglijstjes per dorp nog uitwísselbaar. Antwoord: ja die zijn uitwisselbaar
tussen de dorpen onderling, maar ook in Regionaal verband.
c. Agenda Algemeen Bestuur Regio Rivierenland (stukken m.b.t. commissie Ruimte)
o Is voor kennisgeving aangenomen door de commissieleden.
9. Stukken ter advisering
a. Voorstel tot het vaststellen van het gewijzigde bestemmingsplan "Kern Opijnen" (2009-06-5988)
o Het voorstel zal in gewijzigde vorm worden voorgelegd ter besluitvorming in de
raadsvergadering van 24 september 2009.
Advies commissie: dit voorstel kan als bes,oreekstuk voor de raad worden geagendeerd.
b. Voorstel tot het vaststellen van het gewijzigde bestemmingsplan "Donkerstraat Heesselt"
(2009-06-716)
Advies commissie: dit voorstel kan als hamerstuk voor de raad worden geagendeerd.
c. Raadsvoorstel Startnotitie herinrichting Heesseltsche Uiterwaarden (2009-06-9008)
Advies commissie: dit voorstel kan als bes,oreekstuk voor de raad worden geagendeerd.
10. Rondvraag
- _De heer Jihoff (GN) vraagt naar de afhandeling van de brief van mevr. Marcusse over
het MFC-Ophemert van 19 augustus 2009.
- Wethouder Van het Hoofd antwoordt dat dit ambtelijk wordt voorbereid.
- De heer Nijhoff (GN) verzoekt de fractievoorzitters om in het Presidium ervoor te waken
om maar 1 presentatie per commissieavond plaats te laten vinden. Meerdere
presentaties vergt gewoon teveel vergadertijd.
- De heer Kool (SGP~ is het absoluut niet eens met de heer Nijhoff. Het Presidium bepaald
de agenda's voor de commissies en de gemeenteraad maar moet de vrijheid houden om
meerdere presentaties op één vergaderavond toe te staan. Het is helemaal afhankelijk
van de aard van de presentatie en/of het tijdstip waarop soms een presentatie kan
plaatsvinden ter verduidelijking van een op de agenda voorkomen vergaderstuk.
- De heer Nieuwenhuizen (CDA) is het eens met het verzoek van de heer Nijhoff.
- De heer Van Lith (VVD) heeft de presentatie herinrichting Zandstraat t.h.v. de school
bijgewoond. Hij spreekt zijn zorgen uit over de voorgestelde maatregelen.
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- Mevrouw Van Kuilenbura (GN) ondersteunt het betoog van de heer Van Lith. Ook zij was
bij de presentatie en is dezelfde mening toegedaan. Vooral i.v.m. het vrachtverkeer dat
door deze straat komt.
- Wethouder Van het Hoofd antwoordt dat de verkeersadviescommissie wel naar huis kan
worden gestuurd, als individuele commissieleden het toch beter denken te weten. In die
commissie zijn afle geledingen vertegenwoordigd en dus ook de pofitie, die achter de
voorstellen staan. ledereen heeft ernaar gekeken. Over een weg van 4.80 m. kan alle
soorten van verkeer. Het is daarom juist de bedoeling om obstakels te creëren om de
snelheid te remmen en de doorgang te bemoeilijken. Het advies is zorgvuldig tot stand
gekomen.
- De heer Van lith (VVD~ vraagt of OVN-transport ook in de verkeersadviescommissie
vertegenwoordigd is. Zo nee, of deze belangrijke beroepsgroep dan wel is geraadpleegd.
Ook zegt hij blij te zijn dat de poütie vertegenwoordigd is in de verkeersadviescommissie
en dat zij een stopverbod willen instellen. Maar ook handhaving door diezèlfde politie is
noodzakelijk, m.n. het aanspreken van ouders op de parkeersituatie die bij het halen en
brengen van kinderen daar ontstaat.
- De heer Kool (SGP) is het met de laatste uitspraak van de heer Van Lith niet eens. Dit is
misschien wel een taak van de politie, maar zeker ook een eigen verantwoordelijkheid
van de school zelf.
- Toezeaaina wethouder Van het Hoofd: hij vindt de suggestie een goede zaak en za1
voorstellen om een OVN-vertegenwoordiger aan de verkeersadviescommissie toe te
voegen.
- De heer Van Geijn (VVD) zegt verontrustende berichten over Natura 2000 van
melkveehouders te hebben ontvangen. De Natura 2000-vergunning overruled m.b.t. de
mogelijkheden voor uitbreiding van bedrijven de gemeentelijke milieuvergunning. M.a.w.,
afs ze tot uitbreiding willen over gaan dienen ze ammoniakemissierechten bij te kopen uit
een belendend bedrijf. Is dat de wethouder bekend en wat gaan we hieraan doen.
- Wethouder Prosman is hiervan niet op de hoogte, maar weet ook niet wat hieraan te
doen. Heeft binnenkort overleg met LTO en zal dit bespreekbaar maken.
- De heer Kool (SGP) legt uit dat het probleem is, dat voor Natura 2000 al
aanwijzingsbesluiten zijn genomen door de Provincie, maar dat de beheersplannen nog
verder uitgewerkt dienen te worden. Niet alleen Provinciaal maar ook Landelijk zijn ze het
er nog niet over eens hor om te gaan met de ammoniakproblematiek. Ook in dit gebied is
het nog niet precies bekend wat er beschermd moet worden. In de praktijk betekent dit,
dat je naast een milieuvergunning van de gemeente ook een vergunning moet aanvragen
in het kader van de natuurbeschermingswet, waarvoor de ammoniakproblematiek nog
niet helemaal in kaart is gebracht. Bedrijven zitten voor ontwikkeling van de agrarische
sector nu dus gewoon op slot.
11. Sluiting
- De voorzitter sluit de vergadering om 23.25 uur.
Vastgesteld in de vergadering van commissie Ruimt
De raadsgriffier
Steenbergen
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