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OPENBARE BESLUITENLIJST
COMMISSIE GRONDGEBIED  

18 OKTOBER 2022
Locatie: Commissiekamer Ruim

Aanwezig bij de openbare commissievergadering: de leden Remco de Boer (D66), Eric Boersma 
(SGP), Jeroen Heijkoop (ChristenUnie), Robert van der Rhee (CDA), Bas Romeijn (ChristenUnie), 
Arco Strop (CDA), Herman Verweij (VVD), Arne Verwoert (D66) en Orhan Yilmaz (PvdA), 
Portefeuillehouders: de wethouders M. (Margreet) de Deugd-Bos (t/m agendapunt 4), F.C. (Freek) 
de Gier en R. (Ramon) Pardo Kruidenier.
Griffier: A.M. (Anneke) Bode-Huizer.
Voorzitter:  J.C. (Jaco) Brand. 

OPENING

1 Opening en vaststellen agenda

De voorzitter opent de vergadering en heet allen van harte welkom. 

De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld. 

2 Vaststellen besluitenlijst commissie Grondgebied dd 13 september 2022

De besluitenlijst van de vorige vergadering wordt ongewijzigd vastgesteld. 

REGULIER

3 Mondelinge mededelingen college

Wethouder De Gier doet een mededeling rondom het uitstel van de ingangsdatum van de 
Omgevingswet. 

Wethouder De Deugd laat weten dat ze een mededeling heeft, die eigenlijk in de andere 
commissie thuishoort. Het betreft doelgroepenvervoer. 

BESPREEKSTUKKEN

4 Vaststelling Erfgoedverordening Alblasserdam 2022 - Raadsvoorstel

De commissie bespreekt de Erfgoedverordening. Vanuit de fractie van D66 komen ook nog 
technische wijzigingen. 
Wethouder De Deugd gaat daarna in op de gemaakte opmerkingen en beantwoordt 
gestelde vragen. De steller van het stuk  mevrouw Corbeau  neemt het inhoudelijke deel 
voor haar rekening. Zij laat weten dat de door haar nog aangebrachte wijzigingen niet in het 
voorstel staan dat nu bij de stukken zit (de griffie gaat dat na). 
Uit de bespreking blijkt dat de verordening pas in werking treedt als de Omgevingswet van 
kracht wordt. Dit is verwoord in de nieuwe Erfgoedverordening, maar niet expliciet bij de 
beslispunten.

Op een vraag vanuit de PvdA-fractie  zegt wethouder De Deugd  een evaluatie van de 
verordening toe, maar data kunnen daaraan nog niet worden gehangen omdat nog 
onduidelijk is wat de ingangsdatum wordt. Ze laat weten dat de technische 
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onvolkomenheden en de beslispunten nog aangepast worden zodat bij de 
raadsvergadering wel de juiste stukken aanwezig zijn.

De voorzitter concludeert dat de commissie adviseert het stuk als hamerstuk te agenderen 
bij de raadsvergadering van 1 november 2022, tenzij de aangeleverde stukken toch nog om 
bespreking vragen. 

Hierna verlaat wethouder De Deugd de vergadering. 

5 Raadsmemo Energiecontract Vattenfal / beëindiging Gazprom

De commissie bespreekt de memo in 1e termijn. 
Wethouder Pardo gaat in op de gemaakte opmerkingen en beantwoordt gestelde vragen. 
Per mail zal hij terugkomen op de vraag over het elektriciteitscontract en op het 
klikmechanisme van het energiecontract. . 

Na de bespreking in 2e termijn deelt wethouder Pardo verder mee dat de raad in het 
eerste kwartaal van 2023 geïnformeerd wordt over het maatschappelijk vastgoed.

De voorzitter concludeert tot slot dat de raadsmemo Energiecontract als ingekomen stuk 
naar de raadsvergadering van 1 november gaat.  

SLUITING

6 Rondvraag

Remco de Boer zegt in de media gelezen te hebben dat er ontwikkelingen zijn t.a.v. het 
asfalt op Oost-Kinderdijk. Hij vraagt of de raad hierover geïnformeerd kan worden. 
Via de griffie en wethouder Pardo wordt deze vraag meegenomen naar het college. 

7 Sluiting

Niets meer aan de orde zijnde, dankt de voorzitter de aanwezigen voor hun inbreng en 
sluit de vergadering om 21.01 uur. 


