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P. van Kuilenburg, C. Nijhoff, M.T.M. Kock
A.M. IJff, H.B. Challik
L. van Bruchem, J.G. van Maanen, G.A. Kievit, J.L.H. Bareman, H. Mulder
G.F. van de Water, J.C.A. Blom-Leuvering
A.F.Broedelet, D.T. de Zeeuw-Wielders, G.J. van Ochten
S. Stoop
H.J. van der Graaff
K. Coesmans
A. van Maanen, G. van Bezooijen, R.T. van Stappershoef, E.R. Goossens,
J.H. Hartman

1. Opening
De voorzitter opent de vergadering om 20.00 uur en heet alle aanwezigen en luisteraars van harte welkom
bij deze digitale vergadering.
2. Inspreekrecht inwoners
Van het inspreekrecht wordt geen gebruik gemaakt.
3. Vaststellen gewijzigde agenda 26 mei 2020
De motie vreemd aan de orde van de dag “gevaren wolf” wordt toegevoegd aan de agenda als
agendapunt 16. Met deze aanvulling wordt de agenda vastgesteld.
4. Vaststellen besluitenlijsten 21 april en 18 mei 2020
De besluitenlijst van 21 april wordt ongewijzigd vastgesteld. Naar aanleiding van de besluitenlijst van 21
april vraagt mevrouw Karsemeijer wanneer de raad de informatienota over de uitvoering van de motie
“hoge nood” tegemoet kan zien. In de plannen voor de jachthaven is geen openbaar toilet opgenomen.
Wellicht moet er bij de perspectiefnota budget voor vrijgemaakt worden om alsnog een openbaar toilet op
te nemen in de plannen. Wethouder Goossens verwacht de informatienota binnen 10 dagen naar de raad
te kunnen sturen.
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5. Ingekomen stukken
IN064 stimuleren gebruik buurtbus; mevrouw IJff vraagt of het toch mogelijk is strippenkaarten te
verstrekken aan bepaalde doelgroepen omdat de buurtbus wel degelijk met de strippenkaart werkt.
Wethouder Goossens antwoordt dat alle activiteiten van de buurtbus tot 1 september zijn gestaakt i.v.m.
de coronamaatregelen. Hij blijft in overleg met Arriva over de inzet en promotie van de buurtbus.
IN067 saneringsmaatregelen golfbaan Spijk; mevrouw Van Zee heeft namens het CDA schriftelijke vragen
ingediend over dit onderwerp. De heer Van der Lecq meldt dat GL grote zorgen heeft over de
verontreiniging. Waarom heeft het college tegen het advies van de ODR in gekozen voor een
economische oplossing? Mevrouw IJff vraagt zich af of dit wel een informatienota moet zijn gezien de
grote financiële en milieu effecten. De voorzitter stelt voor deze informatienota en aanverwante stukken
als bespreekstuk te agenderen bij een eerstvolgende gelegenheid.
B2 04 verzoek medewerking wijziging agrarisch bouwblok mevrouw Van Zee vraagt hoe het college
hiermee om gaat. wethouder Hartman zal de vraag schriftelijk beantwoorden.
IN071aanpak financiële beheersing sociaal domein; de heer Mulder vraagt wanneer de informatieavond
voor de raad is. Wethouder Van Maanen antwoordt dat 8 juni de beeldvormende avond sociaal domein
gepland staat. De heer Van Maanen vraagt de heer Mulder specifieke vragen schriftelijk te doen.
IN075 rapportages GR’s voor kwartaal 1 2020; de heer Van Dun vraagt of het wenselijk is dat BWB de data
van de gemeente kan gebruiken voor het voorgestelde data gedreven werken en hoe de privacy geborgd
wordt. Wethouder Goossens zegt toe de vraag schriftelijk te beantwoorden.
Het overzicht ingekomen stukken wordt voor kennisgeving aangenomen.
6. Raadsvoorstel benoeming lid Raad van Toezicht O2A5
Het besluit is conform voorstel unaniem vastgesteld.
7. Raadsvoorstel verordening ambtelijke bijstand en fractieondersteuning
Het besluit is conform voorstel unaniem vastgesteld.
8. Informatienota MIRT-verkenning A2 traject Deil-Vught
Leefbaar Lokaal Belang stemt niet in met deze informatienota.
Wethouder Van Maanen erkent dat de communicatie met betrokkenen onvoldoende is geweest, vooral
als gevolg van de coronacrisis. Het college doet er alles aan om dit te verbeteren en is inmiddels in
gesprek met alle betrokkenen. Er wordt een informatienota opgesteld over het hele gebied en de totale
impact van alle maatregelen, een gebiedsgericht aanpak waarbij ook Prorail en Rijkswaterstaat betrokken
zijn zodat we met elkaar de goede richting kunnen kiezen. Ook de wens voor een station in Waardenburg
wordt daarin meegenomen. Onderzocht wordt wat een verstandige rondweg is en wat realistisch is. Alle
betrokkenen zullen daarin meegenomen worden. Concluderend; het college stelt voor de uitbreiding van
de A2 in te zetten naar 2 x 4 rijstroken, met daarnaast een onderzoek of dit ook het probleem oplost.
Daarnaast verplaatsing van de op- en afritten onderzoeken, wat betekent dat, hoe ver moeten ze naar het
noorden verplaatst worden. Wat biedt dat voor kansen en bedreigingen, ook daarover gaat het college in
gesprek met de inwoners.
9. Raadsvoorstel tot aanpak sluipverkeer Beesd
Op dit voorstel worden 2 amendementen ingediend:
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Het amendement LLB en VWB:
Besluit:
Om de voorgelegde besluitpunten aan te vullen met:
5. Maatregelenpakket 4 (de lokale wegen aan de oostzijde van de A2 ook nu al mee te nemen
bij de beperking van overlast door sluipverkeer. Door op zeer korte termijn
snelheidsbeperkende maatregelen te nemen, waaronder het plaatsen van borden
“verboden in te rijden” met de toevoeging “alleen toegankelijk voor bestemmingsverkeer”
(binnen 1 maand).
6. De kapitaallasten voor maatregel pakket 4 te verwerken in de 1e bestuursrapportage 2020.
7. Op korte termijn (binnen 2 maand) in overleg te treden met Rijkswaterstaat en de Provincie
om tot structurele oplossingen te komen om het sluipverkeer tegen te gaan.
8. Met de politie in overleg treden om de mogelijkheden tot handhaving van het gebruik en de
snelheid op deze lokale wegen te bespreken.
9. Het Ministerie van Infrastructuur verzoeken om in overleg te treden met de aanbieders van
navigatiesystemen om te zoeken naar een oplossing voor deze problematiek met het
sluipverkeer.
Wordt aangenomen met 24 stemmen voor (DB, SGP, CDA (3), VVD, CU, LLB, VWB) en 7 stemmen tegen
(D66, GL, CDA (1), PvdA).
Het amendement van SGP, DB en CU:
Besluit:
Het besluit als volgt te wijzigen:
Schrappen:
Beslispunt 1
Toevoegen:
Een nieuw beslispunt 1, dat als volgt luidt:
1. a. Niet akkoord te gaan met het eenrichtingsverkeer op de A. Kraalweg
b. De overige maatregelen in maatregelenpakket 1
(Duurzaam veilige inrichting Schuttersweg en Boutensteinseweg, en monitoring)
conform het voorstel uit te voeren;
wordt aangenomen met 24 stemmen voor (DB, SGP, CDA, CU, LLB, VWB, PvdA) en 7 stemmen tegen (D66,
GL, VVD).
Het gewijzigde raadsbesluit:
1. a. Niet akkoord te gaan met het eenrichtingsverkeer op de A. Kraalweg;
b. De overige maatregelen in maatregelenpakket 1
(Duurzaam veilige inrichting Schuttersweg en Boutensteinseweg, en monitoring)
conform het voorstel uit te voeren;
2. maatregelenpakket 2 ( verkeerslicht op de Boutensteinseweg op het viaduct over de A15) mee te
nemen in de integrale afweging bij de Perspectiefnota;
3. maatregelenpakket 3 (eenrichtingsverkeer Beesd) niet uit te voeren;
4. de jaarlijks aflopende kapitaallasten van € 5.000 (vanaf 2021) te verwerken in de begroting 2021.
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5. maatregelenpakket 4 (de lokale wegen aan de oostzijde van de A2 ook nu al mee te nemen bij de
beperking van overlast door sluipverkeer. Door op zeer korte termijn snelheidsbeperkende
maatregelen te nemen, waaronder het plaatsen van borden “verboden in te rijden” met de toevoeging
“alleen toegankelijk voor bestemmingsverkeer” (binnen 1 maand);
6. de kapitaallasten voor maatregel pakket 4 te verwerken in de 1e bestuursrapportage 2020;
7. op korte termijn (binnen 2 maanden) in overleg te treden met Rijkswaterstaat en de Provincie om tot
structurele oplossingen te komen om het sluipverkeer tegen te gaan;
8. met de politie in overleg treden om de mogelijkheden tot handhaving van het gebruik en de
snelheid op deze lokale wegen te bespreken;
9. het Ministerie van Infrastructuur verzoeken om in overleg te treden met de aanbieders van
navigatiesystemen om te zoeken naar een oplossing voor deze problematiek met het
sluipverkeer.
Wordt aangenomen met 29 stemmen voor (D66, VVD, CDA, DB, SGP, VWB, PvdA, CU, LLB) en 2 stemmen
tegen (GL).
Stemverklaring VVD: de VVD is tegen beslispunt 1, maar stemt in met de overige beslispunten.
Stemverklaring D66: D66 heeft tegen de amendementen gestemd, maar er moet wel wat gedaan worden
aan het probleem sluipverkeer en stemt daarom in met het geamendeerde besluit.
Stemverklaring LLB: LLB is tegen beslispunt 1, maar stemt in met de overige beslispunten.
Stemverklaring VWB: VWB is tegen beslispunt 1, maar stemt in met de overige beslispunten.
De motie van CU, DB en SGP:
verzoekt het college om:




de contacten met Rijkswaterstaat hierover te intensiveren, om te bewerkstelligen dat op zeer korte
termijn de afslagstrook bij Beesd verlengt wordt en verkeerslichten aan het eind van deze afrit de
toegangsdosering naar Beesd reguleren;
Rijkswaterstaat te confronteren met de problemen die inwoners denken te gaan ondervinden,
wanneer de aanpassingsplannen voor de A2 gerealiseerd gaan worden en bij Rijkswaterstaat aan te
dringen om proactief en oplossingsgericht mee te denken en mee te werken, om tot aanvaardbare
oplossingen voor onze inwoners te komen.

Wethouder Goossens omarmt de motie en wil deze uitvoeren. De motie is unaniem aangenomen.
10. Raadsvoorstel tot instemming met de verduurzaming en renovatie dak dorpshuis Asperen
Op dit voorstel wordt een amendement ingediend door de PvdA en D66:
Besluit:
Om het voorgelegde besluitpunt 3 als volgt te wijzigen en aan te vullen met een besluitpunt 4:
3. De kapitaallasten (over 15 jaar) van € 2.650,00 per jaar te dekken uit een jaarlijkse bijdrage van het
dorpshuis en hiervoor een overeenkomst af te sluiten met het bestuur van het dorpshuis;
4. De besparing op de energielasten komt ten gunste van het dorpshuis.
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Wordt unaniem aangenomen. Het gewijzigde raadsbesluit wordt unaniem vastgesteld.
11. Raadsvoorstel tot instemming met het concept-RES-bod Fruitdelta
LLB stemt niet in met het voorstel. Er is geen inzicht in de consequenties van dit bod voor West Betuwe.
LLB is tegen windmolens en zonneparken op landbouwgrond.
Het CDA stemt in met het voorstel, met de bedenking dat het geen voorstander is van zonneparken op
agrarische gronden.
De SGP stemt in met het voorstel en geeft de wethouder een aantal suggesties mee.
GL stemt in met het voorstel en geeft de wethouder een aantal suggesties mee.
De VVD stemt in met het voorstel met de opmerking dat de VVD geen voorstander is van zonneparken op
landbouwgrond. De VVD geeft de wethouder een aantal suggesties mee.
D66 stemt in met het voorstel en steunt de suggesties van de SGP.
CU stemt in met het voorstel en geeft de wethouder een aantal suggesties mee.
VWB stemt in met het voorstel, maar is geen voorstander van zonneparken op landbouwgronden.
De PvdA stemt in met het voorstel en sluit zich aan bij de suggesties van GL.
DB stemt in met het voorstel en geeft de wethouder een aantal suggesties mee.
De wethouder zegt toe alle suggesties mee te nemen naar het regionaal overleg.
Het voorstel wordt aangenomen met 28 stemmen voor (GL, D66, VVD, CDA, DB, SGP, VWB, PvdA, CU) en 3
stemmen tegen (LLB).
12. Raadsvoorstel tot vaststelling wegsleepverordening West Betuwe 2020
Het besluit is conform voorstel unaniem vastgesteld.
13. Raadsvoorstel tot vaststelling beleid recreatie en toerisme 2020-2023
Stemverklaring D66: D66 geeft een winstwaarschuwing mee gezien de financiële situatie van West
Betuwe.
Stemverklaring GL: GL stemt in met de nota, maar vraagt de gemeente de regie te houden in de
gepromote “rust, ruimte en natuur” en dat deze niet ten onder gaat aan de optelsom van de
kleinschaligheid omdat er een tegenstrijdig belang in het geding dreigt te komen. Daarnaast vraagt GL om
de plannen voor de gastvrije Waaldijk en andere toeristische attracties niet ten koste te laten gaan van de
belangen van onze inwoners.
Het besluit is conform voorstel unaniem vastgesteld.
14. Raadsvoorstel tot vaststelling van de nota reserves en voorzieningen West Betuwe
Het besluit is conform voorstel unaniem vastgesteld.
15. Raadsvoorstel tot gewijzigde vaststelling bestemmingsplan elektriciteitsregelstation Leuven
Stemverklaring GL: GL is verbaasd over het feit dat vooruitlopend op het besluit of er wel of geen radar in
Herwijnen geplaatst mag worden er door het ministerie van Defensie een zienswijze is ingediend over de
hoogte van het elektriciteitshuis in Vuren omdat dit nadelige gevolgen zou hebben voor de werking van de
radar. Door op deze manier het bestemmingsplan te beïnvloeden haalt het ministerie al op voorhand
belemmeringen weg die de komst van een radartoren eventueel zouden kunnen voorkomen. GL is tegen
de aanpassing van het bestemmingsplan.
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Het besluit is conform voorstel aangenomen met 29 stemmen voor (D66, VVD, CDA, DB, SGP, VWB, PvdA,
CU, LLB) en 2 stemmen tegen (GL).
16. Motie vreemd aan de orde van de dag “gevaren wolf”
De motie ingediend door CDA, LLB, SGP en DB:
verzoekt het college om:






te onderzoeken welke instrumenten het college zelf ter beschikking heeft, eventueel in samenspraak
met de omliggende zustergemeenten, om te kunnen ingrijpen en zijn bewoners een veilige have te
kunnen bieden;
met de provincie Gelderland, als beleidsverantwoordelijke voor de uitwerking van de habitatrichtlijn
in Gelderland, in overleg te gaan om te zoeken naar acceptabele oplossingen voor de veiligheid van
mens en dier in Gelderland en de huidige ervaringen in rivierengebied; nadrukkelijk in te brengen in
het programma Wolf in Nederland
er bij het college van gedeputeerde staten van Gelderland er op aan te dringen op korte termijn in
overleg te treden met de agrarische ondernemers van West Betuwe en omliggende gemeenten, met
tot doel knelpunten te inventariseren en oplossingen te vinden;

wordt aangenomen met 22 stemmen voor (VVD, CDA, DB, SGP, VWB, LLB) en 9 stemmen tegen (GL, D66,
PvdA, CU).
17. Mededelingen
Mevrouw Karsemeijer deelt als voorzitter van de auditcommissie mee dat de informatienota West Betuwe
financieel in evenwicht in de laatste vergadering is besproken. De auditcommissie heeft ingestemd met
het voorstel een raadswerkgroep in te richten om een afwegingskader voor de bezuinigingsvoorstellen op
te stellen. Zij stelt voor de leden van de auditcommissie deel te laten nemen aan de werkgroep aangevuld
met leden uit de fracties die niet vertegenwoordigd zijn in de auditcommissie. Zij verzoekt betreffende
fracties uiterlijk vrijdag 29 mei a.s. aan haar door te geven wie deelneemt aan de werkgroep.
18. Rondvraag
Mevrouw IJff vraagt naar de stand van zaken radarstation Herwijnen. Wethouder Hartman antwoordt dat
hierover op korte termijn een informatienota komt.
Mevrouw De Heus vraagt of er inzicht is in de financiële consequenties van de coronacrisis voor de
gemeente. Wethouder Van Bezooijen antwoordt dat dit nu nog niet te overzien is, maar verwacht daar
binnen enkele weken meer inzicht in te hebben.
De heer Kock vraagt wanneer er duidelijkheid komt vanuit de gemeente richting de horeca in verband met
de opening vanaf 1 juni a.s. Burgemeester Stoop antwoordt dat de Veiligheidsregio verwacht de nieuwe
noodverordening uiterlijk donderdag 28 mei vast te stellen. Hij meldt dat het college in beginsel
medewerking verleent aan de verruiming van al bestaande terrassen met in acht name van alle
voorwaarden en regelingen die daarop van toepassing zijn.
De heer Daudeij vraagt naar de stand van zaken van de plannen voor de bouw van een
biovergistingsinstallatie op het Avri-terrein. Wethouder Van Bezooijen antwoordt dat het
bestemmingsplan voor het terrein is vastgesteld en deze de mogelijkheid voor een
biovergistingsinstallatie toelaat. De initiatiefnemer een aanvraag bij de provincie overweegt, maar dat nog
niet heeft gedaan.
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De heer Temminck vraagt waarom er nog geen bloembakken zijn geplaatst in Heukelum en Asperen en of
dat nog gedaan wordt. Wethouder Hartman zal de vraag schriftelijk beantwoorden.
De heer Van der Lecq uit zijn zorg over de communicatie richting inwoner. Hij verzoekt het college
transparant te communiceren.
De heer Kievit vraagt aandacht voor de communicatie naar betrokkenen over de 0-meting windmolens.
Wethouder Van Bezooijen antwoordt dat de metingen door omstandigheden wat meer gespreid moeten
worden en dat dit is gecommuniceerd naar alle betrokken.
19. Sluiting
Niets meer aan de orde zijnde, dankt de voorzitter alle aanwezigen en sluit hij de vergadering om 23.37
uur.
Aldus vastgesteld in de openbare vergadering
van 30 juni 2020, nummer 2020/060

De griffier
Hans van der Graaff

De voorzitter
Servaas Stoop

