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OPENBARE BESLUITENLIJST
COMMISSIE GRONDGEBIED  

16 DECEMBER 2021
Locatie: Digitaal MS Teams
Toelichting: Aanwezig bij deze openbare commissievergadering: Bart-Jan Poirot (CU), Bas Romeijn 
(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), Stavros 
Barzas (VVD), Jan Lok (PvdA), Orhan Yilmaz (PvdA), Haci Erdogan (PvdA), René Zonnebeld (PvdA), 
Wim van Krimpen (PvdA), Ramon Pardo Kruidenier (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 om 19:30 uur en heet een ieder welkom.

De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.

REGULIER

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

BESPREEKSTUKKEN

3 Instellen Bestemmingsreserve aankoop woningen en gronden Ruigenhil - Raadsvoorstel
De commissie bespreekt het voorstel, dat afgelopen dinsdag op enkele punten in beslotenheid 
is besproken. Vanavond wordt gesproken over de rol van SVE en de contacten met de 
bewoners. Wethouder Kraijo beantwoordt gestelde vragen en gaat in op gemaakte 
opmerkingen. 
Het bedrag dat in het voorstel genoemd wordt zal niet afdoende zijn, hier volgt t.z.t. een nader 
voorstel voor.

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

4 Raadsvoorstel Definitieve accentkeuze voor de op te stellen omgevingsvisie. - 
Raadsvoorstel
De commissie bespreekt het raadsvoorstel over de definitieve accentkeuze voor de op te 
stellen omgevingsvisie.
Er is brede steun voor de accentkeuze en de participatieprocedure die gevolgd is om te komen 
tot deze keuze. 

De commissie adviseert het raadsvoorstel als hamerstuk te agenderen voor de raad van 21 
december 2021, tenzij de SGP fractie aangeeft dit toch te willen bespreken.

5 Raadsvoorstel Vaststellen Bestemmingsplan Kloos - Raadsvoorstel
De commissie bespreekt het raadsvoorstel over het vaststellen van het bestemmingsplan 
Kloos.
Er hebben zich twee insprekers gemeld bij dit agendapunt. 
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De voorzitter geeft achtereenvolgens het woord aan de insprekers:
- mevrouw Van Asperen 
- de heer Van Bastelaere 

De omgeving wordt meegenomen in het vervolgtraject. Zo wordt er gedacht aan een 
bewonersavond en zal er voor de sloop en na de afronding van de bouw bij de omwonende 
binnen gekeken worden voor een meting. 
De beoogde bouwer is failliet verklaard. De projectontwikkelaar is opzoek naar een andere 
partij. 
De ondergrondse afvalcontainers kunnen niet beide op het Kloos terrein worden geplaatst in 
verband met de dijk. 
Wethouder Kraijo zegt toe dat hier nader naar gekeken zal worden, ook in samenspraak met 
de omwonende. Hij bekijkt of de 2e allonge kan worden toegevoegd aan de stukken voor de 
raadsvergadering. 

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

6 Raadsvoorstel Vaststellen Bestemmingsplan Oost Kinderdijk nabij 9 - Raadsvoorstel
De commissie bespreekt het raadsvoorstel over het vaststellen van het bestemmingsplan Oost 
Kinderdijk nabij 9.
Er hebben zich drie insprekers gemeld voor de behandeling van het raadsvoorstel. De 
voorzitter geeft het woord aan de insprekers: 
- mevrouw De Vries namens de Stichting De Groene Long/Park Huis te Kinderdijk
- de heer Koedood namens veel bewoners van de Touwbaan
- de heer Van Horssen

Het advies van de Erfgoedcommissie wordt besproken. 
Tevens spreekt de commissie over de rol en inspraak van de raad gedurende het gelopen 
traject. 

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

INGEKOMEN STUKKEN

7 Raadsinformatiebrief Afsluiting binnenstebuitenmeten - Raadsinformatiebrief
De raadsinformatiebrief wordt doorgeschoven naar de raadsronde van januari 2022. 

8 Raadsinformatiebrief Basisrioleringsplan  en basisrioleringsplan+ met zg. stresstest - 
Raadsinformatiebrief
De raadsinformatiebrief wordt doorgeschoven naar de raadsronde van januari 2022. 

9 Raadsinformatiebrief IKC de Twijn en reconstructie Parallelweg/Weversstraat - 
Raadsinformatiebrief
De raadsinformatiebrief wordt doorgeschoven naar de raadsronde van januari 2022. 

10 Prestatieafspraken 2022-2023 Alblasserdam (gemeente - Woonkracht10 - CombiRaad) - 
Raadsinformatiebrief
De raadsinformatiebrief wordt doorgeschoven naar de raadsronde van januari 2022. 

SLUITING

11 Rondvraag
Van dit agendapunt wordt geen gebruik gemaakt. 

12 Sluiting
De voorzitter dankt een ieder voor zijn inbreng en sluit de vergadering om 00:08 uur.


