
Besluitenlijst commissie Ruimte
overleg Commissie Ruimte (6540\918)
datum overleg Donderdag 19 maart 2009 van 19.30 tot 22.35 uur
locatie Raadzaal
aanwezig De heer A. Overheul, commissievoorzitter (raadslid VVD)
De heer J. Andriesse, raadslid PvdA
De heer B. Oudenaarden, burgercommissielid PvdA
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 (tot 21.00 uur)
De heer H. Mulder, raadslid SGP (vanaf 21.00 uur)
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
afwezig met kennísgeving De heer E.J. Nieuwenhuizen, raadslid CDA
De heer G.W.M. van der Koppel, burgercommissielid CDA
1. Opening
2. Spreekrecht burgers
- Er is in d
0
0
0
0
eze commissievergadering gebruik gemaakt van het spreekrecht door:
De heer J.C. Baggerman over agendapunt 8a
De heer M. Kruitwagen over agendapunt 8a
De heer H. Smit over agendapunt 8a
De heer W. Verhoeven over agendapunt 8b
3. Vaststelling agenda
- De gewijzigde agenda wordt onveranderd vastgesteld.
4. Presentaties
- Er zijn in deze commissievergadering geen presentaties gehouden.
5. Besluitenlijst van de vergadering van 12 februari 2009, inclusief lijst met toezeggingen
- De heer Kool (SGP) merkt op dat er tekst is weggevallen op pagina 3 bij 2e
aandachtstreepje; antwoord van de wethouder
- Dít antwoord zal alsnog worden toegevoegd.
- De besluitenlijst is gewijzigd vastgesteld.
- Mevrouw Van Kuilenbura (GN1 vraagt naar:
o Speeltuin Waardenburg; bewoners zullen geïnformeerd worden, is al
bekend wanneer dat gaat ptaatsvinden?
· Toezeaaina wethouder Van het Hoofd: over de datum van overleg
met de bewoners zal de commissie schriftelijk worden geïnformeerd.
(de datum is al aan raad- en commissieleden digitaal verstrekt)
o Waalweelde; zijn er nog mededelingen over? Er was een presentatie op de
informatieavond, dat zorgen baart over wat op tekeningen te zien is.
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· Toezeaaina wethouder Prosman: zal bij de provincie nagaan of het
mogelijk is om de Provincie in uw commissie uitleg te laten geven
over de planvorming.
o Reclamemast Waardenburg; is daar al iets meer over bekend?
o Brochure/Informatiefolder Buitenlandse seizoensarbeiders; is er al een
reactie terug op het schrijven van de Gemeente?
o Bouwproject Hoenderkampen Hellouw; is hier al meer over bekend?
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.
Mededelingen
· algemene mededelingen portefeuillehouders:
o Wethouder Prosman
· Reclamemast Waardenburg; reactíe Interbest ís binnen en er is overeenstemming
met Rijkswaterstaat over het planten van bomen. Kortom vofdoende informatie nu
beschikbaar voor het opstellen van een notitie. Wellicht kan deze notitie al in de
volgende raadcyclus behandeld worden, doch het presidium hiervoor is al komende
week, vandaar dat de wethouder dit niet voor 100% kan toezeggen. Mocht het niet
lukken dan wordt het in ieder geval een raadcyclus later.
· Plan Kruijt; er zijn gesprekken gevoerd met omwonenden, die bijna allemaal zijn
gekomen. De verslagen van deze gesprekken worden komende week naar de
bewoners toegezonden voor inhoudelijk wederhoor. Daarna zullen de
gespreksverslagen worden gebundeld en in de komende raadcyclus aan u worden
aangeboden. Ook hierbij dient te worden opgemerkt, dat er nog slechts weinig tijd
beschikbaar is om het gereed te krijgen voor de komende raadcyclus, maar we doen
ons best. Lukt het niet dan wordt het helaas een raadcyclus later.
· Toezeaqina Landgoed De Kolk Haaften; de gevelbeelden zullen worden gescand en
digitaal aan de raad- en commissieleden worden toegezonden. (is al aan de raad- en
commissieleden digitaal verstrekt)
· DonkerstraatlProperstok: t.a.v. dit plan kunnen we niet voldoen aan de termijn van
orde. Plan zit in zwaar weer, vandaar dat het helaas niet is gelukt om dit plan in deze
raadcyclus in te brengen.
· Hoenderkampen Hellouw; hier komt de wethouder nog nader op terug. Is al
opgenomen op de lijst toezeggingen.
· Bestemmingsplan Ophemert; de vraag van de VVD over de natuurbestemming
buitendijks staat ook op de lijst toezeggingen, hierop komt de wethouder nog terug.
o Wethouder Van het Hoofd
· Openbare verlichfing; positieve gesprekken gevoerd met Citytec en Liander, waarna
beide partijen acties hebben ondernomen. Intentie blijft om een optimaal product te
blijven leveren.
· AVRI-bijeenkomst; de ontwikkelingen volgen elkaar snel op. Getracht is om
wethouders en ambtenaren van milieu in deze bijeenkomst te overtuigen, dat er een
aantal acties ondernomen zullen moeten worden om die organisatie daar beter te
krijgen. Vanuit deze raad heeft hij meegekregen dat het niet verstandig is om
ontwikkelingen bij de AVRI parallel te laten verlopen. De verzelfstandiging voorlopig
niet, maar nu wel organisatorische efticiencywinst trachten te behalen.
· Verkeersveiligheid; wethouder heeft met de Provincie over de situatie bij de
oversteekplaats Kortestraat te Tuil gesproken. Op korte termijn zullen de obstakels
daar wit geverfd gaan worden. Vervolgens gaat hij verder praten met de Provincie om
te bezien of de situatie daar nog veiliger kan worden.
. Mededelingen commissieleden: geen
. Mededelingen vanuit de regio: geen
7. Stukken ter bespreking
- geen
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8. Stukken ter advisering
a. Voorstel tot het vaststellen van de kaderstellende notitie voor de ontwikkeling van het gebied
Molenstraat (Twins) Haaften en het beschikbaar 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 De heer Kool (SGP) zegt dat er een paar argumenten door insprekers zijn ontkracht.
Waarbij het in ere herstellen van het Kerkepad nu niet het meest sterke argument is in de
kaderstellende notitie.
o ToezeaaincLwethouder Prosman: zal het argument Kerkepad nader uitzoeken en als het
onterecht in deze kaderstellende notitie is terecht gekomen, gaat het er gewoon alsnog uit.
o De heer Oudenaarden (PvdA) stelt dat bij punt 5 "vervolgprocedure" in de kaderstellende
notitie niets vermeld staat over communicatie met de burger. Dat is een kwalijke zaak.
o Toezeqaing_wethouder Prosman: communicatie is vergeten op te nemen en zal alsnog
worden toegevoegd in de "vervolgprocedure (5)" van de kaderstellende notitie.
Advies commissie: dit voorstel kan als bespreekstuk voor de raad worden geagendeerd.
b. Voorstel tot het voor kennisgeving aannemen van de besluiten van het college van
burgemeester en wethouders met betrekking tot de voortgang en conclusie stedelijke
ontwikkeling Est en besluiten om uiteindelijk niet verhaalbare kosten ten laste te laten komen
van de reserve bouwgrondexploitatie algemeen (2009-02-3973)
Advies commissie: dit voorstel kan als hamerstuk voor de raad worden geagendeerd.
c. Voorstel tot het vaststellen van het Gemeentelijk Rioleringsplan (GRP) 2008 t/m 2012 en in te
stemmen met een jaarlijkse verhoging van het rioolrecht van € 15,00 tot een tarief van €
362,33 (exclusief indexering) in 2013 (2009-02-4242)
o ToezeaaincLwethouder Van het Hoofd: ter informatie zal een lijst worden opgesteld, waarin
de verschillen gemeld zullen worden tussen het oude en het nieuwe beleid GRP. Die lijst
zal ook vermelden WAT nu precies in het GRP zit, WAT wettelijk noodzakelijk is en WAT
er dan nog aan keus overbfijft voor de gemeenteraad. (de informatie is al digitaal verstrekt)
Advies commissie: dit voorstel kan als besareekstuk voor de raad worden geagendeerd.
d. Voorstel tot het vaststellen van de "Beheersverordening gemeentelijke begraafplaatsen
gemeente Neerijnen 2009"en de tarieventabel 2009. Tevens begrotingswijziging 7, behorend
bij dit raadsvoorstel vast te stellen (2009-02-3419)
o De heer Van der Putten (extern adviseur m.b.t. bearaafplaatsen en bearaafrechten)
beantwoord de vele vragen van de commissieleden.
o De heer Andriesse (PvdA) vraagt of voor verwijdering van nisbussen hetzelfde tarief in
rekening zal worden gebracht dan voor het verwijderen van eigen urnengraven.
o ToezeaaincLwethouder Van het Hoofd: deze vraag zal tijdig schriftelijk beantwoord worden.
Advies commissie: dit voorstel kan als bespreekstuk voor de raad worden geagendeerd.
9. Rondvraag
De heer Van de Geün (VVD) zegt dat er een uitspraak ligt van de Raad van State.
Een fruitteler uit Waardenburg mag zijn perceel in het buitengebied niet bebouwen
met fruitbomen. Er ís toch afgesproken dat maïs en fruitbomen niet gerekend zouden
worden tot gewassen die afbreuk zullen geven aan het buitengebied. Wat is dan nog
de waarde van een raadsbesluit m.b,t. het bestemmingsplan Buitengebied,
Toeze~qinq-wethouder Prosman: zal deze probfematiek m.b.t. de laag fruitbomen
volgend jaar meenemen in de herziening van het bestemmingsplan buitengebied. De
uitspraak heeft verregaande consequenties. Reparatie van het bestemmingsplan
duurt wellicht net zolang als de herziening bestemmingsplan Buitengebied in 2092.
De heer Van de Geün (VVD~ maakt melding van wat hij gehoord heeft bij een
informatiebijeenkomst Natura 2000. Er leek duidelijkheid te zijn over de
uitstralingszone andere kant van de dijk (1600 mtr.). Uitbreidingen voor veehouders
leidt tot toename ammoniakuítstoot. Wij zien daar een groot probleem in voor de
toekomst van de veehouderij, omdat geen limiet is aangegeven voor de strook
waarover wordt gesproken.
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- Mevrouw Van Kuilenbura (GN) meldt dat er weer lantaarnpalen defect zijn op de
Waalbandijk Haaften.
- De heer Nlihoff (GN) meldt dat er al 4 maanden gaten (2 -3 meter breed)zitten in de
berm van Haaften (hoek Slimwei), achtergelaten na het leggen van leidingen door de
NUON.
- De heer Nühoff (GN) zegt brief te hebben ontvangen van een burger. Hierin beklaagt
deze burger zich over een niet correcte behandeling door de afdeling Cultuurtechniek
van de gemeente. Het betreft het kappen van bomen aan de Korte Woerdenstraat en
Beatrixstraat. Er is toegezegd dat er groen voor terug zou komen, maar dat zijn
slechts nieuwe plantvlakken.
- De heer Beukers (lüst Beukers) gaat in op de verplaatsing van de griendhandel in
relatie tot de uitspraak van de Raad van State. Zijn vraag is hierdoor wel heel actueel
geworden. Verplaatsing op laag pitje zetten.
- De heer Van Weelden (SGP) vraagt naar de afronding van de rotonde Haaften.
10. Sluiting
- De voorzitter sluit de vergadering om 22.35 uur.
Vastgesteld in de vergadering van commissie Ruimte op 16 april 2009,
De raadsgriffier,
O
.G. Steenbergen
De voorzitt ,
A. Overheul
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