
Besluitenlijst commissie Ruimte
overleg Commissie Ruimte (8852~2322)
datum overleg Dinsdag 30 juni 2009 van 20.30 tot 22.50 uur
locatie Raadzaal
aanwezig De heer A. Overheul, commissievoorzitter (raadslid VVD)
De heer J. Andriesse, 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, 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 -
1. Opening
2. Spreekrecht burgers
- Er is voor deze commissievergadering geen spreekrecht aangevraagd.
3. Vaststelling agenda
- De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.
4. Presentaties
- Er is in deze commissievergadering geen presentatie gehouden.
5. Besluitenlijst van de vergadering van 28 mei 2009, inclusief lijst met toezeggingen
De besluitenlijst is ongewijzigd vastgesteld.
Naar aanleiding van de besluitenlijst:
o De heer Nijhoff (GN) vraagt een verduidelijking over de inhoud van het
krantenbericht van de burgemeester, waarin te lezen is dat het college
positief staat tegenover plaatsing van UMTS-masten. We hadden als
raadadviescommissie toch meegegeven dat we deze soort masten liever
niet geplaatst zien. Dus verbaast hem de inhoud van dit artikel zeer.
o Wethouder van het Hoofd zegt dat het college voor betere bereikbaarheid is
van het mobiele telefoonverkeer. Hierbij horen ook betere
telefoonverbíndingen, maar het college heeft niet uitgesproken dat dit
UMTS-masten mogen/moeten zijn.
o Wethouder Prosman zegt dat de heer Nijhoff deze vraag morgenavond
maar aan de burgemeester zelf moet stellen.
o De heer NiLoff (GN) zegt dat voor het dichten van het gat in Hellouw nog
steeds geen actie is ondernomen. Dit gat ligt er nu al 9 weken.
o De heer Nieuwenhuizen (CDA) zegt nog steeds niet "het fietspadenplan" op
onze website te kunnen benaderen (actie: raadsgriffier). Daarnaast vraagt
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hij of er al een reactie van de gemeente Geldermalsen binnen is op onze
brief.
o Wethouder Prosman antwoordt ontkennend.
Naar aanleiding van de Lijst toezeggingen:
o De heer Ní'hol ff (GN~ komt even terug op de toezegging uit de commissie
Ruimte van 16 april 2009, agendapunt 9. Hierbij staat te lezen dat er gaten
langs de Steenweg liggen, maar in het verleden heeft hij ook al gewezen op
gaten langs de wegen van Slimwei, Heerkensdreef, Steenweg en
Achterweg. Dit kan gevaar opleveren, graag ook aandacht hiervoor.
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
o Wethouder Prosman deelt mede dat op donderdag 2 juli 2009 de
intentieverklaring Waalweelde door de Waalgemeenten met de P rovincie
wordt ondertekend.
· De intentieverklaring wordt onderwerp van discussie in de
raadsadviescommissie. Vooral de strekking ervan is
onduidelijk en men wil graag van de inhoud op de hoogte
worden gebracht. Ook vraagt men zich af wanneer de
gemeenteraad wordt betrokken in het
besluitvormingstraject.
· Toezeaaina wethouder Prosman: na ondertekening van
de intentieverklaring zal hiervan een kopie aan alle raads-
en commissieleden worden verstrekt. Ook zal hij bíj de
Provincie informeren naar het achterliggende document
"visie Waalweelde". Zodra die binnen is zal ook die aan
de raads- en commissieleden worden verstrekt.
o Wethouder Prosman zegt dat het bestemmingsplan "komplan Est"
binnenkort ter inzage wordt gelegd.
o Wethouder Prosman meldt dat de vaststelling van de ruimte voor ruimte
locatie Donkerstraat wordt geagendeerd voor de raadsvergadering van 29
oktober 2009.
o Wethouder Prosman deelt mede een externe projectleider opdracht te
hebben gegeven om een plan van aanpak te schrijven voor de uitwerking
Windenergie Molenveld.
· Mevrouw Van Kuilenburg (GN) vraagt aan de wethouder
of hij van de RO-regels 2009 op de hoogte is. Daarin
staat vermeld dat de hoogte van de windmolens op die
locatie maar 40 meter mag zijn.
· Wethouder Prosman zegt dat dit gerelateerd is aan de
radarzône Herwijnen, maar dat die op termijn verdwijnt.
Daarom heeft hij nu iemand ingehuurd om de technische
randvoorwaarden nader uit te zoeken.
· De heer Beukers (lijst Beukers) vraagt of deze ingehuurde
expert ook de economische randvoorwaarden uitzoekt.
· Wethouder Prosman antwoordt dat de ingehuurde expert
een plan van aanpak voor realisatie zal schrijven, waarin
a) deze elementen verwoord zullen zijn.
o Wethouder Prosman informeert dat het Landgoed Kolkenbosch volgens
vaststaand beleid voor landgoederen momenteel nader wordt uitgewerkt.
Zodra de uitwerking gereed is komt dit plan ter vaststelling naar de
raadsvergadering.
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o Wethouder Prosman verwacht dat het ontwerp Landgoed Heuvelbos na de
vakantie ter inzage kan worden gelegd.
o Wethouder Prosman deelt mede dat de ophoging van de achtertuinen in de
Hoenderkampen Hellouw volgende week plaatsvindt. Hiervoor heeft hij
goede afspraken gemaakt met de firma Wanrooij, waardoor de kosten
gedeeld gaan worden.
· Mededelingen commissieleden: geen
· Mededelingen vanuit de regio: geen
7. Stukken ter bespreking
- geen
8. Stukken ter advisering
a. Voorste) tot het vaststellen van de Woonvisie Neerijnen (2009-05-5690)
Advies commissie: dit voorstel kan als bespreekstuk voor de raad worden geagendeerd.
b. Voorstel tot het intrekken van de APV 2009 versie 2 en het vaststellen van de APV 2009
versie 3 (wijziging stookbeleid) (2009-05-8782)
Advies commissie: dit voorstel kan als hamerstuk voor de raad worden geagendeerd, waarbij
de PvdA ervan uit gaat dat deze voorgestelde wijziging in de APV m. b. t. het stookbeleid
juridisch verantwoord en juist is.
9. Rondvraag
- De heer Andriesse (PvdA) refereert aan een foto bij een krantenartikel, waarop
wethouder Van het Hoofd te zien is op de dijk in de nabijheid van een bord, waarop
motorrijders welkom worden geheten en worden gewezen op de voor hen geldende
verkeersvoorschriften.
- Wethouder Van het Hoofd antwoordt dat dit bord geplaatst is om de motorrijders erop
te wijzen dat we regelmatig controleren op gedrag en snelheid op onze Waaldijk.
- De heer Andriesse (PvdA) dacht dat er beleid ontwikkeld zou worden om de
geluidsoverlast en hinder van motoren op de dijk terug te dringen.
- Wethouder Van het Hoofd antwoordt dat het college dit niet van plan is en probeert de
dijk op een goede wijze open te houden voor de recreatierijders. Daarom is met de
politie een nadere afspraak gemaakt voor frequentere controle op de Waaldijk van
motorrijders. Dit zal na enige tijd worden geëvalueerd.
- De heer Ni~h~ off LGN) vraagt naar de ontwikkelingen m.b.t. Klingelenberg Tuil en hij
heeft een brief ontvangen van Dorpsbelangen Hellouw. Hierin staat dat de gemeente
in ieder geval een procedure gaat starten om het bestemmingsplan te wijzigen, ook
voor mogelijke aanleg van een rotonde, maar wie gaat dat betalen?. En er staat nog
iets over een subsidie in verwoord.
- Wethouder Prosman antwoordt dat voor het bouwplan Klingelenberg de 2e
verkoopronde binnenkort start, de huidige verkoop valt (gezien de huidige
economische omstandigheden) niet tegen, maar er is nog geen 50% verkocht. Een 2e
probleem is dat er gebouwd wordt onder GIW-garantiefonds. Dit fonds schrijft voor dat
70% verkocht moet zijn, voordat met de bouw kan worden begonnen. Hierover is
overleg met de firma Van Wanrooij. Dit is een zorgpunt. Met Hellouw is een
vervoiggesprek gevoerd, waarin de visie is aangedragen afs basisstuk voor de op te
stellen structuurvisie. Ziet hiervoor wel een aantal mogelijkheden. Een deel van de
subsidie is besteed en een ander deel is nu gereserveerd voor een
haalbaarheidsstudie. Hierover zijn we in gesprek.
- Wethouder Van het Hoofd vult aan dat voor de bouw van een rotonde Hellouw nog
maar 50% subsidie is verworven. Daarvoor is het lastig te doen, omdat hiermee erg
veel geld gemoeid is. We zoeken nog verder naar andere subsidiebronnen.
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10. Sluiting
- De voorzitter sluit de vergadering om 22.50 uur.
Vastgesteld in de vergadering van commissie Ruimte op 17 september 2009,
De raadsgriffier, De voorzitter,
.G. Steenbergen A. Overheul
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