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OPENBARE BESLUITENLIJST
COMMISSIE GRONDGEBIED  

14 DECEMBER 2021
Locatie: Digitaal MS Teams
Toelichting: Aanwezig bij deze openbare commissievergadering: Bart-Jan Poirot (CU), Jaco Brand 
(SGP), Harrold van Vliet (SGP), Adriaan Huisman (SGP), Arco Strop (CDA), Arie van 't Zelfde (CDA), 
Erno Hartsuiker (CDA), Mieke van t' Verlaat (VVD), Arjan Dekker (VVD), Remco de Boer (D66), Jan 
Lok (PvdA), Orhan Yilmaz (PvdA). 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 om 19:30 uur en heet een ieder welkom.

Bij het vaststellen van de agenda wordt gevraagd om agendapunt 5 in beslotenheid te 
behandelen. Dit punt schuift daarom door naar het einde van de vergadering en wordt als 
laatste behandeld. 
Met inachtneming van deze wijziging in de agenda wordt de agenda vastgesteld. 

2 Vaststellen besluitenlijst commissie Grondgebied  dd 23 november 2021
De besluitenlijst wordt ongewijzigd vastgesteld. 

REGULIER

3 Mondelinge mededelingen college
Van dit agendapunt wordt geen gebruik gemaakt. 

BESPREEKSTUKKEN

4 Raadsvoorstel Ontwikkeling Zuidelijk Havengebied Alblasserdam - Raadsvoorstel
De commissie bespreekt het raadsvoorstel over de ontwikkeling van het Zuidelijk Havengebied 
in Alblasserdam.
Er hebben zich drie insprekers gemeld voor de behandeling van het raadsvoorstel. De 
voorzitter geeft het woord aan de insprekers:
- de heer Hamer namens het burgerinitiatief Schutsluis
- de heer Van Andel (Oceanco)
- de heer Van Wijnen (namens bewoners van de Kraanbaan).

Naar aanleiding van de insprekers geeft wethouder Kraijo aan vervolggesprekken met 
Oceanco  te voeren.

De commissie is unaniem voor het model zonder transferium. Jaco Brand vraagt om die 
keuze te verwerken in de beslispunten van het voorstel. Wethouder Kraijo stemt hiermee in. 

Betreffende de deadline van 1 juli voor een ontwerpbestemmingsplan gereed te hebben geeft 
wethouder Kraijo aan dat dit de wens is van de projectontwikkelaar en als de 
projectontwikkelaar dit haalt de gemeente het plan in ontvangst zal nemen. De 
architectonische invulling van het plan zal later bepaald worden. 
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De autoweg naar de Marineweg wordt meegenomen in een ander plan. Dit zelfde geldt voor de 
buitenruimte, hierin zal de wens van de commissie voor het autoluw maken van Zuiderstek in 
meegenomen worden. 

Een dijklichaam kan niet binnen het huidige plan, de wethouder staat ervoor open om dit toe 
te lichten aan de initiatiefgroep (een van de insprekers).

De wethouder zegt toe om bij de raad terug te komen voor het einde van het tweede kwartaal 
van 2022 met een definitief voorstel ten aanzien van het bod en het programma, voordat dit 
daadwerkelijk in het bestemmingsplan wordt vastgezet. De raad zal in de periode naar het 
voorstel toe geïnformeerd worden middels raadsinformatiebrieven.

Wethouder Kraijo zegt verder toe om de bewoners aan de Kraanbaan (een van de 
insprekers) de komende maanden te betrekken in de verdere uitwerking van het plan. Hierin 
trekt de gemeente samen op met de projectontwikkelaar.

Tenslotte zegt wethouder Kraijo toe om een toelichting aan de stukken toe te voegen over de 
maatvoering van een dijklichaam in het plan, zodat  het ruimte beslag van een dijklichaam in 
het huidige plan inzichtelijk wordt. 

De commissie adviseert het raadsvoorstel als bespreekstuk te agenderen voor de raad van 21 
december 2021, inclusief het toelichtende stuk van de wethouder dat nog volgt.

6 Definitieve Locatiekeuze Transferium - Raadsvoorstel
Er heeft zich een inspreker gemeld bij dit agendapunt. De voorzitter geeft het woord aan de 
inspreker de heer Van Steenbergen (directeur Stichting Werelderfgoed Kinderdijk). bij de 
commissiebespreking die hierop volgt spreekt de SGP-fractie bij monde van Harrold van Vliet 
uit tegen dit voorstel te zijn. De overige fracties kunnen zich vinden in de locatiekeuze ‘onder 
de oprit van de brug over de Noord’. 

D66 vraagt om in een verdere uitwerking voor een kredietvoorstel om een duidelijke uitwerking 
van de kostenposten. In dit kredietvoorstel zullen de risico's en eventuele opbrengsten voor 
grondexploitatie ook nader worden uitgewerkt. 

Wethouder Kraijo geeft aan dat de antwoorden op de schriftelijke vragen van de SGP over 
het aantal verkeersbewegingen in 2018-2019 voor de COVID-19 pandemie nog volgen. 

De commissie adviseert het raadsvoorstel als bespreekstuk te agenderen voor de raad van 21 
december 2021.

7 Raadsvoorstel Verkeersstudie Grote Beer / De Helling - Voorstel
De commissie bespreekt het raadsvoorstel over de verkeersstudie Grote Beer/ De Helling.

Het betreft een actueel probleem aangegeven door de ondernemers die op korte termijn 
opgelost dient te worden. Een volgend college zou vanuit een bredere scope naar de 
verkeerssituatie kunnen kijken. 

Wethouder Kraijo zegt toe om nader te kijken naar de haalbaarheid van het meenemen van 
het aantal fietsbewegingen in het onderzoek. 

De commissie adviseert het raadsvoorstel als hamerstuk te agenderen voor de raad van 21 
december 2021, tenzij de fractie van D66 na overleg binnen de fractie het raadvoorstel wil 
agenderen als bespreekstuk. 

5 Instellen Bestemmingsreserve aankoop woningen en gronden Ruigenhil - Raadsvoorstel
Dit raadsvoorstel wordt na sluiting van de openbare commissie in beslotenheid besproken.

Bespreking in openbaarheid vindt plaats tijdens de commissie Grondgebied op donderdag 16 
december 2021. 

Dit voorstel wordt derhalve aangehouden tot die datum. 
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SLUITING

8 Rondvraag
Van de rondvraag wordt geen gebruik gemaakt. 

9 Sluiting
De voorzitter sluit de openbare commissievergadering om 22:45 uur, waarna de commissie in 
beslotenheid agendapunt 5 behandelt. 

Om 23.22 uur dankt de voorzitter  een ieder voor zijn inbreng en sluit de besloten 
vergadering. 


