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OPENBARE BESLUITENLIJST
COMMISSIE GRONDGEBIED  

27 JANUARI 2022
Locatie: Digitaal MS Teams
Toelichting: Aanwezig bij deze openbare (digitale) commissievergadering: Bart-Jan Poirot (CU), Bas 
Romeijn (CU), Jaco Brand (SGP), Adriaan Huisman (SGP), Erno Hartsuiker (CDA), Jan de Kok 
(CDA), Arie van 't Zelfde (CDA), Arjan Dekker (VVD), Stavros Barzas (VVD), Jan Lok (PvdA), Orhan 
Yilmaz (PvdA), Haci Erdogan (PvdA), Jacco Schook (D66).   Portefeuillehouder: A. Kraijo  Griffier: 
D.A.M. van der Leek.     Voorzitter: A.H. Brasser. 
 

OPENING

1 Opening en vaststellen agenda
De voorzitter opent de vergadering en heet allen welkom, ook belangstellenden die meekijken 
via de liveverbinding.

Bij het vaststellen van de agenda stelt de voorzitter voor, gekeken naar de volle agenda, om 
eerst de agendapunten 3, 4 en 6 te bespreken aangezien deze de meeste prioriteit hebben. 
De commissie stemt hiermee in.

Met inbegrip van deze wijzigingen wordt de agenda vastgesteld. 

REGULIER

2 Mondelinge mededelingen college
Wethouder Kraijo stelt voor om het raadsvoorstel over de bestemmingsplannen Oost 
Kinderdijk-Pijlstoep, besproken in de commissievergadering van 25 januari 2022, door te 
schuiven naar de raadsronde van februari. Hem is namelijk gebleken dat er meer tijd nodig is 
voor de beantwoording van de in de commissie gestelde vragen.
De commissieleden kunnen daarmee akkoord gaan. 
Jaco Brand zegt bereid te zijn om mee te denken en dus open te staan voor een gesprek.

BESPREEKSTUKKEN

3 Vaststelling bestemmingsplan Oost Kinderdijk 209 - Voorstel
De voorzitter geeft eerst het woord aan de volgende insprekers:
- Mevrouw de Vries (namens stichting de groene long)
- De heer Van der Wal
- De heer en mevrouw Van Asperen
- De heer Gort
- Mevrouw Andeweg. 
Het raadsvoorstel over de bestemmingsplan Oost Kinderdijk 209 wordt vervolgens door de 
commissie besproken. 

Wethouder Kraijo beantwoordt de vragen en gaat in op gemaakte opmerkingen. Hij doet de 
volgende toezeggingen: 
- de vormgeving van de dijk en de ontsluiting in samenspraak met de omwonende gemaakt zal 
worden. Voordat de bouwvergunning wordt verleent zal er een plan langs de raad gaan met 
hierin hoe de participatie is vormgegeven en wat de uitkomsten hiervan waren.
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- na te gaan op welke punten van de zienswijzen onvoldoende is ingegaan in de 
beantwoording, waar dit van toepassing is zal een nieuwe beantwoording worden toegevoegd 
in de nota van zienswijzen.
- dat er gekeken zal worden (binnen de geboden mogelijkheden door het Waterschap) om 
woning A lager te bouwen dan nu geprojecteerd wordt wat meegenomen kan worden in de 
verdere planuitwerking. Dit staat bestemmingsplan technisch los van de realisatie van woning 
A, echter hoeft dus de maximale bouwhoogte niet gebruikt te worden.
- de resultaten van het onderzoek naar de bodemvervuiling te delen met de raad.
- de bezonningsstudie toe te voegen aan de stukken.
- schriftelijke terug te komen op de vraag van het CDA met betrekking tot de mogelijkheid van 
een stook verbod.

Hierna geeft de voorzitter de insprekers in tweede termijn het woord om te reageren op het 
besprokene in de commissie.

Vanuit de commissie komen er nog vragen in tweede termijn die door wethouder Kraijo 
beantwoordt worden. .

De voorzitter concludeert dat de commissie adviseert dit voorstel door te zetten naar de 
volgende raadsronde, zodat er voldoende tijd is om de openstaande toezeggingen/vragen te 
beantwoorden. 

4 Kredietaanvraag Opgang Nedersassen - Raadsvoorstel
Het raadsvoorstel over de kredietaanvraag Opgang Nedersassen wordt door de commissie 
besproken. De commissie is positief over het plan. 

Na commissiebehandeling in eerste termijn beantwoordt wethouder Kraijo de vragen en gaat 
in op gemaakte opmerkingen. Wethouder Kraijo zegt toe dat er in de verdere uitwerking wordt 
gekeken naar de mogelijkheden voor snelheidsvermindering. 

De voorzitter concludeert dat de commissie adviseert dit voorstel als hamerstuk te agenderen 
voor de raadsvergadering van 1 februari 2022.

6 Wateroverlast C. Smitstraat  - Raadsvoorstel
Bij bespreking in eerste termijn stelt de commissie dat het voorstel noodzakelijk is om de 
wateroverlast op de lossen. 
Wethouder Kraijo beantwoordt de vragen en gaat in op gemaakte opmerkingen.Hij vraagt 
behandelaar de heer Leenhouts om de commissie te informeren over de lopende gesprekken.
Behandelend ambtenaar de heer Leenhouts beantwoordt vragen over situaties waar soms 
wateroverlast ervaren wordt. 

Ook in tweede termijn komen er vragen uit de commissie.
Wethouder Kraijo beantwoordt ook deze en vertelt dat een bewoner de gemeente 
aansprakelijk heeft gesteld voor de wateroverlast. Het juridisch proces loopt nog..
Jaco Brand geeft aan graag geïnformeerd te willen blijven over het verloop van het proces. 
Verder vraagt Jaco Brand of de raad geïnformeerd kan blijven over de ontwikkeling van het 
antwoord op de vraag hoe een klimaatneutraal dorp gerealiseerd kan worden. 

De voorzitter zegt dat de griffie meeluistert en het daar genoteerd wordt. Verder concludeert 
de voorzitter dat de commissie adviseert dit voorstel als hamerstuk te agenderen voor de 
raadsvergadering van 1 februari 2022.

5 Raadsmemo Governance Werelderfgoed - Memo
Alvorens agendapunt 5 wordt besproken behandelt de commissie eerst agendapunt 6.

Na behandeling van agendapunt 6 schorst de voorzitter de vergadering om 21:40 uur voor 
een korte pauze. Om 21:45 wordt de vergadering hervat en vervolgt de commissie met de 
behandeling van agendapunt 5.

De commissie bespreekt de raadsmemo over Governance Werelderfgoed. De commissie is 
tevreden met het rapport. 
Wethouder Kraijo beantwoordt enkele vragen. 
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Jaco Brand kondigt het voornemen aan om een motie in te dienen tijdens de 
raadsvergadering en hoopt dat de andere fracties deze mede ondertekenen. 

De voorzitter concludeert dat deze raadsmemo als ingekomen stuk kan worden doorgeleid 
naar de raadsvergadering van 1 februari 2022. 

7 Raadsinformatiebrief Basisrioleringsplan  en basisrioleringsplan+ met zg. stresstest - 
Raadsinformatiebrief
De commissie bespreekt de raadsinformatiebrief over het basisrioleringsplan. 
Wethouder Kraijo beantwoordt enkele vragen.

De voorzitter concludeert dat deze raadsinformatiebrief als ingekomen stuk kan worden 
doorgeleid naar de raadsvergadering van 1 februari 2022.

8 Raadsinformatiebrief IKC de Twijn en reconstructie Parallelweg/Weversstraat - 
Raadsinformatiebrief
De commissie bespreekt de raadsinformatiebrief over IKC de Twijn en de reconstructie van de 
Parallelweg/Weversstraat. 
Wethouder Kraijo beantwoordt enkele vragen en kondigt aan dat er een raadsvoorstel gaat 
komen voor een voetgangers-fietsbrug. 

De voorzitter concludeert dat deze raadsinformatiebrief als ingekomen stuk kan worden 
doorgeleid naar de raadsvergadering van 1 februari 2022. 

9 Onttrekking openbare weg Wattstraat - Raadsvoorstel
Het raadsvoorstel over de onttrekking van de openbare weg Wattstraat wordt door de 
commissie besproken. 
Na commissiebehandeling in eerste termijn beantwoordt Wethouder Kraijo enkele vragen en 
zegt toe om schriftelijk terug te komen op de vraag van de Haci Erdogan over de opbrengsten 
van de verkoop.

De voorzitter concludeert dat de commissie adviseert dit voorstel als hamerstuk te agenderen 
voor de raadsvergadering van 1 februari 2022.

INGEKOMEN STUKKEN

10 Raadsinformatiebrief Afsluiting binnenstebuitenmeten - Raadsinformatiebrief
Het stuk wordt doorgeleid naar de commissievergadering Grondgebied van 15 februari 2022. 

SLUITING

11 Rondvraag
Van de rondvraag wordt geen gebruik gemaakt. 

12 Sluiting
De voorzitter dankt een ieder voor zijn inbreng en sluit de vergadering om 22:18 uur.


