
Besluitenlijst commissie Ruimte
overleg	Commissie Ruimte (8852\3022)
datum overleg	Donderdag 22 oktober 2009 van 19.30 tot 22.50 uur
locatie	Raadzaal
aanwezig	De heer E.J. Nieuwenhuizen, wnd. commissievoorzitter (raadslid CDA)
	De heer J. Andriesse, raadslid PvdA
	De heer B. Oudenaarden, burgercommissielid PvdA
	De heer P.J. Scheurwater, 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
afwezig met kennisgeving	De heer A. Overheul, commissievoorzitter (raadslid VVD)
	De heer G.W.M. van der Koppel, burgercommissielid CDA
1. Opening
De waarnemende voorzitter, de heer Nieuwenhuizen (CDA) opent de vergadering en meldt een
bericht van verhindering te hebben ontvangen van de heer Overheul (commissievoorzitter,
raadslid VVD) en de heer Van der Koppel (CDA).
2. Spreekrecht burgers
- Er is in deze commissievergadering geen gebruik gemaakt van het spreekrecht.
3. Vaststelling agenda
- De heer Beukers (lijst Beukers) verzoekt de commissie om de agendapunten 8f en 8h
van de agenda te halen.
- De overige commissieleden kunnen zich niet vinden in dit voorstel.
- De agenda is onaewüziad vastgesteld. Hierbij aangetekend dat de heer 8eukers het
hiermee niet eens is t. a. v. agendapunten 8f en 8h.
4. Presentaties
- Er zijn in deze commissievergadering geen presentaties gehouden.
Besluitenlijst van de vergadering van 17 september 2009, inclusief lijst met toezeggingen
- De besluitenlijst is ongewijzigd vastgesteld.
- Naar aanleiding van de besluitenlijst:
o Mevrouw Bambacht (CDA) vraagt of het al bekend is wanneer de rotonde Tuil
aangelegd wordt.
o Wethouder Prosman zegt dit niet te weten. Wellicht dat de aannemer begin volgend
jaar start met de bouw en daarna kan ook de rotonde worden aangelegd, doch dit
gebeurt door de provincie.
o De heër Van Geijn (VVD) zegt begrepen te hebben, t.a.v. Natura 2000 dat de
wethouder de mening is toegedaan dat dit een zaak is tussen de Provincie en de
veehouder en dat de gemeente hierin geen partij is. Hij vindt ditjammer.
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o Wethouder Prosman antwoordt door te stellen dat Natura 2000 de
verantwoordelijkheid is van de Provincie. Die stelt het ook vast, dus heeft de
gemeente daar geen bemoeienis mee. Wel heeft hij een overleg opgestart met de
mensen vanuit onze gemeente, die door de Provincie verzocht zijn om mee te
denken met het opstellen van de beheersplannen.
Naar aanleiding van de Lijst toezeggingen:
o Mevrouw Van Kuilenbura (GN) vraagt OF er al antwoord te geven is op de
toezegging van de wethouder om voor te stellen een vertegenwoordiger van de
vrachtrijders toe te voegen aan de verkeerscommissie (agendapunt 10 van 17
september 2009).
o Wethouder Van het Hoofd antwoordt dit te hebben besproken. De vrachtrijders
worden al vertegenwoordigd in de verkeerscommissie door de vertegenwoordiger
van VVN, dus hoeft de commissie niet te worden uitgebreid. Dit kan tevens als
antwoordt vermeldt worden in de toezeggingenlijst, waarmee deze toezegging is
afgedaan.
o Toezeçyaina wethouder Van het Hoofd: hij brengt het voorstel over Zandpad Opijnen
opnieuw in procedure.
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 v~rorden geagendeerd.
b. Mededelingen
· Algemene mededelingen portefeuillehouders
o Wethouder Prosman deelt mede
· Informatieavond Slingerbos: nog dit jaar (in december) komt er een
informatieavond over project Slingerbos. De raad- en commissieleden zullen hier
vooraf over worden geïnformeerd.
· Aantal FTE's handhavinQ: in de vorige vergadering had hij toegezegd dat hij in
een memo het aantal FTE's handhaving met de raad en commissieleden zou
communiceren. Het aantal FTE's handhaving is 1,1 verdeeld over 3 personen. Hij
neemt aan hiermee mondeling aan zijn toezegging te hebben voldaan.
· KlinaelenbercLTuil: start van de sloop is gepland in november 2009. Start van de
bouw is gepland begin volgend jaar en de subsidieaanvraag voor de 2e tranche
(groot € 148.500,00) wordt voorbereid en ingediend.
· Diaitale bestemminasplannen: de gemeente Neerijnen behoort tot de kopgroep
met het beschikbaar stellen van digitale bestemmingsplannen (6 plannen) via de
Landelijke voorziening bij VROM. Het presidium zal worden voorgesteld om in de
raadadviescommissie Ruimte van 3 december 2009 hierover een presentatie te
laten verzorgen.
· Reclamemast Waardenburg; tegen de beslissing planschade is een pro-forma
beroepszaak bij de rechtbank aangespannen.
· Hoenderkamaen Hellouw: de beantwoording van de vragen van
Gemeentebelangen was niet volledig. Er komt spoedig een volledige
beantwoording van de gestelde vragen.
· Voetveer Varik: Dit jaar heeft het veer 13.523 officieel geregistreerde personen
over gezet. Dat is 30% meer dan normaal.
o Wethouder Van het Hoofd deelt mede dat het wegenonderhoud op schema ligt en
een stap in de goede richting is. Het is dit jaar gebaseerd op 3 speerpunten, te
weten: onderhoud bermen, voorkomen verdere schade aan het wegdek en
verbetering van de verkeersveiligheid. In het voorjaar wordt een nieuwe
vervolgplanning aan de commissie gepresenteerd.
· Mededelingen commissieleden: geen
· Mededelingen vanuit de regio: geen
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7. Stukken ter bespreking
a. Agenda Algemeen Bestuur Regio Rivierenland (stukken m.b.t. commissie Ruimte)
o Is voor kennisgeving aangenomen door de commissieleden.
8. Stukken ter advisering
a. Voorstel tot het vaststellen van de "Algemene verordening kabels en leidingen" (2009-07-3277)
Advies commissie: dit voorstel kan als hamerstuk voor de raad worden geagendeerd.
b. Voorstel tot het vaststellen van de "Verordening telecommunicatie" (2009-07-3277)
Advies commissie: dit voorstel kan als hamerstuk voor de raad worden geagendeerd
c. Voorstel tot het verlenen van subsidie vereniging Dorpsbelangen Hellouw (2009-07-4955)
Advies commissie: dit voorstel kan als bespreekstuk voor de raad worden geagendeerd.
d. Voorstel tot vaststelling "bestemmingsplan kern Est" (2009-07-10111 )
o Toezeaaina wethouder Prosman: de tekst bij zíenswijze 1 zal worden aangepast nog voor de
raadvergadering van volgende week donderdag. Er dient duidelijk meedenkend naar de
burger toe gecommuniceerd te worden.
Advies commissie: dit voorstel kan als bespreekstuk voor de raad worden geagendeerd.
e. Voorstel tot het vaststellen van de kaderstellende notitie "Ontwikkeling Centrumplan
Waardenburg" en het beschikbaar stellen van een voorbereidingskrediet van € 100.000,00 (2009-
07-9937)
Advies commissie: dit voorstel kan als bes,nreekstuk voor de raad worden geagendeerd.
f. Voorstel tot het vaststellen van de "Startnotitie ontwikkelingen Kerkewaard" (2009-07-564)
Advies commissie: dit voorstel kan als bespreekstuk voor de raad worden geagendeerd.
g. Voorstel tot vaststelling "Uitvoeringsprogramma Landschapsontwikkelingsplan 2010 (LOP)"
(2009-07-1083)
Advies commissie: dit voorstel kan als bespreekstuk voor de raad worden geagendeerd.
h. Voorstel tot mandatering richtlijnen "m.e.r. herinrichting Heesseltsche Uiterwaarden"
(2009-07-9008)
Advies commissie: dit voorstel kan als bespreekstuk voor de raad worden geagendeerd.
9. Rondvraag
- De heer Van Lith (WD) citeert uit het jaarverslag 2008 van woningstichting Waterborgh
Wonen: "Hoewel de gemeente Neerijnen daar lang niet aan wilde, zijn we nu, samen met
de Goede Woning, in gesprek over een volkshuisvestingsvisie met prestatieafspraken op
hoofdlijnen. Die hopen we rond de zomer van 2009 rond te hebben.". Hij zegt dat we
hebben aangedrongen op het maken van prestatieafspraken, dus vraagt zich af waarom
de gemeente Neerijnen dit dan niet wil.
- Wethouder Prosman antwoordt dat waarschijnlijk de vaststelling van de Woonvisie wordt
bedoeld. Er zijn geen prestatieafspraken met de woningbouwvereniging en/of de
woningstichting gemaakt. Hij zal dit onderwerp meenemen in de eerstvolgende
bespreking met de woningbouwvereniging en de woningstichting.
- De heer Van Lith (WD) zegt dat zo'n 2 jaar geleden het voorstel m.b.t. de
welstandscommissie (handhaving) is aangenomen, waarbij is bepaald dat na 2 jaar een
evaluatie zou plaatsvinden. Dat zou dan nu ongeveer moeten zijn. Maar als de
wethouder met het voorstel wenst te komen om de afschaffing ervan (volgens Landelijke
lijn) dan hoeft hij dat voor de WD niet meer te doen.
- Toezeaaina wethouder Prosman: zegt dit even te moeten nakijken, waardoor de
beantwoording van deze vraag later volgt.
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- Mevrouw Bambacht (CDA1 vraagt zich af wanneer de gladde stalen platen uit de
Griendesteeg Ophemert worden verwijderd. Het werk is al lang gereed en als het straks
gaat vriezen, worden ze spekglad.
- Wethouder Van het Hoofd zegt dat het nu wordt opgeschreven en dat er naar gekeken
zal worden. Mocht het nodig zijn dan zal er actie worden ondernomen.
10. Sluiting
- De heer Scheurwater (CDA) vraagt of er al schot zit in de verbouwing bij de familie Van
Driel.
- De heer Van Boxtel (teammanager BoWo) deelt mede dat de bouwvergunning is
verleend, maar dat hiertegen een bezwaar is binnengekomen. Er wordt nu een
bezwaarprocedure doorlopen. Bouwvergunning 2e fase kan ook worden aangevraagd,
dus er zit gelukkig schot in nu voor de familie.
- De heer Nühoff (GN) heeft in de besluitenlijst gelezen dat de begraafplaats Ophemert
rond is. Dat is mooi, maar hoe staat het met de uitbreiding bij de andere begraafplaatsen.
- Wethouder Van het Hoofd meldt dat op dit moment alleen Ophemert nog rond is.
De waarnemende voorzitter sluit de vergadering om 22.50 uur.
Vastgesteld in de vergadering van commissie Ruimte op 3 december 2009,
De raadsgriffier, De voorzitter,
~ bergen . Overheul
Besluitenlijst commissie Ruimte 22 oktober 2009, Pagina 4 van 4

Scan nummer 1 van 1 - Scanpagina 4 van 4

Intern2009 - 3022


