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D. van Zee-van Arendonk, A.C. Hakkert, J. Kerbel
F. Temminck, M.A. Kool-Tulp, A. van Willigen-Verstegen
A.M.R. Karsemeijer, H. Boer Rookhuiszen-de Joode
H. de Man, K. de Heus-van Wijk, L.A.E.M. van Dun, , J.M. Daudeij,
H.M. Markenhof-de Jong
A.S. Zierleyn, J.W. van der Lecq
P. van Kuilenburg, C. Nijhoff, M.T.M. Kock
A.M. IJff, H.B. Challik
J.G. van Maanen, G.A. Kievit (vanaf 20:38 uur), J.L.H. Bareman,
H. Mulder
G.F. van de Water, J.C.A. Blom-Leuvering
A.F.Broedelet (vanaf 21:34 uur), G.J. van Ochten, D.T. de Zeeuw-Wielde
S. Stoop
H.J. van der Graaff
A. van Maanen, G. van Bezooijen, R.T. van Stappershoef, E.R. Goossens,
J.H. Hartman
K. Coesmans
A. van Krieken (CDA), L. van Bruchem (SGP)

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
Mevrouw Marianne Kremers en mevrouw Jacomien van Cuijlenborg bieden een petitie aan voor het
behoud van de villa van het oude gemeentehuis van Asperen. De petitie is door ruim 1.100 personen
getekend.
3. Vaststellen agenda 30 juni 2020
De informatienota IN082 Verkoop gemeentehuis Asperen wordt als agendapunt 5a toegevoegd aan de
agenda.
De informatienota’s IN067 en IN085 Saneringsmaatregelen golfbaan Spijk worden als agendapunt 7a
toegevoegd aan de agenda.
De moties vreemd aan de orde van de dag van LLB “Kermis in West Betuwe” en van D66 “Kermissen in
West Betuwe” worden toegevoegd aan de agenda onder agendapunt 12.
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De motie vreemd aan de orde van de dag van de PvdA “Stop lokale bezuinigingen” wordt toegevoegd aan
de agenda onder punt 13.
Met bovenstaande wijzigingen wordt de agenda vastgesteld.
4. Vaststellen besluitenlijst raad 18 mei, 26 mei en 18 juni 2020
De besluitenlijst van 18 mei wordt ongewijzigd vastgesteld.
Mevrouw Van Kuilenburg mist de stemverklaring van LLB bij agendapunt 9 “keuze aanpak sluipverkeer
Beesd” LLB stemt niet in met het verkeerslicht op de Boutensteinseweg op het viaduct over de A15 in
beslispunt 2 van het voorstel. De besluitenlijst van 26 mei wordt met deze toevoeging vastgesteld.
5. Ingekomen stukken
De VVD vraagt naar aanleiding van stuk E2 Tracébesluit PHS Meteren-Boxtel in hoeverre de inwoners van
Waardenburg zijn geïnformeerd en hoe de wethouder hen erbij betrekt. Wethouder Van Maanen
antwoordt dat hij reeds met alle betrokken inwoners in gesprek is geweest en dat hij in overleg gaat met
de voetbalvereniging.
De VVD informeert naar de laatste stand van zaken van de radartoren Herwijnen. Wethouder Hartman
antwoordt dat het debat in de Tweede Kamer heeft plaatsgevonden en dat er een motie is aangenomen
voor nader onderzoek naar het mogelijke gezondheidsrisico ALS en een motie voor onderzoek naar
alternatieve locaties. Defensie heeft een brief gestuurd aan de GGD met de vraag of er een significant
hoger aantal ALS patiënten is in Herwijnen/West Betuwe. De wethouder houdt de raad op de hoogte van
de uitkomsten.
D66 informeert n.a.v. B2 04 toiletvoorzieningen voor toeristen of het college dit oppakt. Wethouder Van
Stappershoef antwoordt dat dit met de verdere versoepeling van coronamaatregelen niet meer nodig is.
LLB vraagt welk advies de wethouder aan de werkgroep MIRT heeft gegeven op 22 juni jl. Wethouder Van
Maanen antwoordt dat het ministerie helaas niet aanwezig was bij de bijeenkomst van 22 juni. De
wethouder heeft het advies gegeven zoals dit verwoord staat in de informatienota IN/073 van 26 mei jl. Er
komt een vervolggesprek met het ministerie, maar daarvoor is nog geen datum bekend.
DB vraagt n.a.v. B1 02 bezwaar opstijgplek paramotor onder welke voorwaarden de verklaring van geen
bezwaar is afgegeven. Deze vraag zal schriftelijk worden beantwoord.
DB vraagt n.a.v. B2 04 of het college kan aangeven in hoeverre onderzoek is gedaan en of het college
overweegt zich aan te sluiten bij de groeiende groep tegen de komst van 5G. Wethouder Goossens
antwoordt dat hij een afspraak heeft gepland met Monet (de vereniging die namens mobiele
netwerkoperators KPN, T-Mobile en VodafoneZiggo de plaatsing van antennes afstemt met overheden en
hier voorlichting over geeft) om te bespreken hoe om te gaan met 5G voor zover de gemeente daar
invloed op heeft en over de antennes.
5a Verkoop gemeentehuis Asperen
De ChristenUnie heeft een motie ingediend om de verkoop van het oude gemeentehuis van Asperen te
voorkomen. Na discussie wordt de motie aangepast:
De raad van de gemeente West Betuwe in vergadering bijeen op 30 juni 2020
gelezen:
de informatienota vanuit het College (IN082) waarin het voornemen wordt bekend gemaakt om tot
verkoop over te gaan van het voormalige gemeentehuis van Lingewaal.
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overwegende dat:
 het monumentale gedeelte van dit voormalige gemeentehuis, de witte villa, een sterk beeldbepalend
pand is in het oude stadje Asperen;
 het pand van grote historische betekenis is en culturele waarde heeft; gebouwd in 1893 op de plaats
waar ooit het kasteel stond;
 dit statige pand met inpandig de chique trouwzaal sinds 1950 de functie van gemeentehuis heeft
gehad;
 de emotionele waarde voor de inwoners groot is; recent weer aangetoond bij een mediabericht van
het dreigend verloren gaan van het pand met het verzamelen van 1100 handtekeningen in twee dagen
tijd;
 in het bidbook de inwoners aangegeven hebben het zeer belangrijk te vinden dat de witte villa in
gemeentelijk eigendom blijft;
voorts overwegende dat:
 de status van gemeentelijk monument geen enkele garantie geeft voor de toekomst;
 te stellen voorwaarden bij verkoop in tijd en bij doorverkoop hun kracht en waarde verliezen;
 verkoop definitief is en door beperkende voorwaarden de opbrengst gering is;
 de enige zekerheid dat het pand onaangetast behouden blijft enkel bestaat bij het in eigendom zijn
van de gemeente;
 in eigendom van de gemeente het pand multifunctioneel gebruikt kan worden voor gemeentelijke
diensten, diverse bureautaken, welzijnstaken, flexplekken, sluiten van huwelijken, culturele
activiteiten, etc., waarbij gedeeltelijke verhuur ook een serieuze optie is.
is van mening dat:
 het monumentale gedeelte van het gemeentehuis vooralsnog in eigendom van de gemeente West
Betuwe moet blijven;
roept het college op:
 een kostendekkende exploitatie te onderzoeken
 kopers te inventariseren die in hun doelstelling het behoud van de monumentale waarde en culturele
waarde te bevorderen en respecteren;
En gaat over tot de orde van de dag.
Uitslag stemming: 14 stemmen voor (SGP, DB, CU, GL) en 14 stemmen tegen (CDA, VVD, VWB, LLB, D66,
PvdA). De stemmen staken, de motie wordt in de eerstvolgende vergadering, 7 juli 2020, opnieuw in
stemming gebracht.
De opbrengst van de eventuele verkoop van het gemeentehuis Asperen is een deel van de dekking voor
de verbouwing van het gemeentehuis Geldermalsen en het in eigen beheer houden betekent
exploitatielasten. Wethouder Goossens zegt toe een overzicht te maken van de mogelijke
exploitatielasten en een overzicht van de kosten voor het scheiden van de bestuursvilla van de
nieuwbouw.
6. Raadsvoorstel vaststellen bestemmingsplan herontwikkeling Est-Tuil-Haaften-Heesselt
Het besluit is conform voorstel unaniem vastgesteld.
7. Initiatiefvoorstel ChristenUnie; precariobelasting standplaatsen gemeente West Betuwe 2020
Het besluit is conform voorstel unaniem vastgesteld.
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7a Saneringsmaatregelen golfbaan Spijk
Een aantal fracties kan zich niet vinden in de keuze van het college; het ophogen en isoleren van de LDstaalslakken op de locatie en verzoek het college te kiezen voor het afvoeren van de LD-staalslakken van
de locatie.
Wethouder Hartman antwoordt dat het college de zorgen van de raad deelt. Het college is er echter van
overtuigd dat het ophogen en isoleren van de LD-staalslakken op de locatie de beste oplossing is. De ODR
is teruggekomen op het eerdere advies omdat er nu een beter alternatief ligt, nl. het ophogen en isoleren
van de LD-staalslakken. Op de uitvoering van de Wet Bodembescherming is het college het bevoegd
gezag, het Waterschap is bevoegd gezag m.b.t. het oppervlaktewater en de provincie m.b.t. het
grondwater. Ieder gezag draagt de eigen kosten. Er wordt een handhavingsovereenkomst gesloten om
ervoor te zorgen dat SentOne zich blijft houden aan de afspraken. Partijen zijn in de laatste fase van
gesprek, zodra er een overeenkomst is, kunnen de werkzaamheden gestart worden.
Wethouder Hartman meldt dat er een strafrechtelijk onderzoek gedaan wordt naar deze zaak.
De Raad van State heeft in zijn uitspraak al gezegd dat SentOne verantwoordelijk is voor de overtreding
en dat The Dutch definitief als overtreder is aangewezen.
Alle onderzoeksgegevens worden gedeeld met omwonenden. Wethouder Hartman zegt toe de reacties
van omwonenden schriftelijk te delen met de raad.
8. Raadsvoorstel vaststellen verordening jongerenadviesraad
Het besluit is conform voorstel unaniem vastgesteld.
9. Raadsvoorstel harmonisatie subsidiebeleid en algemene subsidieverordening West Betuwe
Het besluit is conform voorstel unaniem vastgesteld.
10. Raadsvoorstel vaststellen bestemmingsplan Vuren; de Grienden
De fractie PvdA stemt niet in met de bestemmingsplanwijziging. Er wordt met deze wijziging
cultuurhistorische natuurwaarde onnodig vernietigd, historisch landschappelijk beeld moet nu wijken voor
economische plannen. De inwoners van Heukelum zijn volgens de PvdA onvoldoende geïnformeerd over
de voorgenomen bestemmingsplanwijziging.
Het besluit is conform voorstel vastgesteld met 27 stemmen (GL, D66, VVD, CDA, DB, SGP, VWB, CU,
LLB)voor en 2 stemmen tegen (PvdA).
11. Raadsvoorstel vaststellen paraplubestemmingsplan parkeren
Het besluit is conform voorstel unaniem vastgesteld.
12. Moties vreemd aan de orde van de dag: Kermis in West Betuwe
De motie van LLB:
De raad van de gemeente West Betuwe in vergadering bijeen op 30 juni 2020
Gelezen hebbende
 Het artikel in het https://www.ad.nl/rivierenland/kermisfamilie-zit-thuis-met-tientallenstilstaande-attracties-alleen-in-de-oorlog-was-er-geen-kermis~acc38e18/
 De oproep van de exploitanten op sociale media om naar het Malieveld te Den Haag te komen om
hen te steunen
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Constaterende dat:
 Premier Rutte maakt 24 juni jl. bekend dat de kermissen per 1 juli weer bezoekers mogen
ontvangen.
Overwegende dat:
 Dat de kermis al 4 maanden heeft stil gelegen
 Deze exploitanten al die tijd geen inkomsten hebben ontvangen
 De maanden mei en juni belangrijke maanden zijn voor de kermisexploitanten en het lastig is om
deze kermissen later in het jaar in te halen i.v.m. strakke planningen
 Dat zij wel een reserve hebben, maar ook onderhoud moeten verrichten aan alle attracties en hun
levensbehoeften doorgaan
 Volgens de exploitanten het aanvragen van een vergunning gemiddeld 8 weken duurt.
Roept het college op:
 In gesprek te gaan met de kermisexploitanten uit West Betuwe
 De ingediende vergunningen zo snel mogelijk af te handelen
 Dat er geen kosten in rekening worden gebracht voor de leges
 Dat dit van kracht is vanaf 1 juli a.s. tot en met 30 juni a.s. 2021 in West Betuwe
 Dat dit alleen geldt voor de exploitanten uit West Betuwe
En gaat over tot de orde van de dag.
Burgemeester Stoop reageert als portefeuillehouder op de motie. Allereerst erkent het college de
problematiek van de kermisexploitanten. De motie is echter feitelijk juridisch niet uitvoerbaar op de
punten “geen kosten in rekening brengen voor leges” de periode “1 juli a.s. tot en met 30 juni 2021” en
“geldt alleen voor de exploitanten uit West Betuwe”.
Het college is zeker bereid in gesprek te gaan met de kermisexploitanten en ten aanzien van het zo snel
mogelijk afhandelen van vergunningaanvragen meldt de burgemeester dat er op dit moment nog geen
aanvraag ligt, maar dat het college het maximale zal doen om vergunningen op zo kort mogelijke termijn
te verlenen.
Wordt verworpen met 8 stemmen voor (LLB, VWB, VVD) en 21 stemmen tegen (PvdA, D66, GL, DB, SGP,
CDA, CU).
De motie van D66:
De raad van de gemeente West Betuwe in vergadering bijeen op 30 juni 2020
Gelezen hebbende
Ingekomen stukken B1 07 brandbrieven branchevereniging kermisexploitanten, kermisgezinnen en
inwoner-kermisexploitant
Overwegende dat
Premier Rutte 24 juni jl. bekend maakte dat kermissen per 1 juli onder voorwaarden weer bezoekers
mogen ontvangen
De jaarlijkse kermissen in West Betuwe geen doorgang konden vinden vanwege de corona maatregelen
Roept het college op:
In gesprek te gaan met de kermisexploitanten over mogelijke alternatieven voor de niet gehouden West
Betuwse kermissen
Bij aanvragen hiervoor de ingediende vergunningen zo spoedig als mogelijk is af te handelen
En gaat over tot de orde van de dag.
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Burgemeester Stoop reageert als portefeuillehouder op de motie. Dit is business as usual en daarmee
overbodig. Hij waarschuwt de raad voor precedentschepping wanneer deze zich expliciet uitspreekt voor
een bepaalde branche.
De reactie van de portefeuillehouder gehoord hebbende, trekt D66 de motie in.
13. Motie vreemd aan de orde van de dag: Stop lokale bezuinigingen
De motie van de PvdA
De raad van de gemeente West Betuwe in Digitale vergadering bijeen op 30 juni 2020
overwegende dat:
 De stijging van de kosten van Jeugdzorg en WMO zonder extra financiële middelen van het Rijk een
onaanvaardbare claim op de gemeentelijke financiën legt;
 Andere gemeentelijke taken hierdoor zwaar onder druk komen te staan;
 De Tweede Kamer op 2 juli debatteert over de financiële bijdrage vanuit het Rijk naar de gemeenten;
spreekt uit dat:
 De gemeenteraad van West Betuwe zich aansluit bij het initiatief #stoplokalebezuinigingen van
wethouder Mulder uit Renkum;
Verzoekt het college om:
 Dit initiatief onder de aandacht te brengen van alle maatschappelijke organisaties in de gemeente en
hen te stimuleren zich uit te spreken in de richting van de Tweede Kamer
En gaat over tot de orde van de dag.
Wethouder Van Bezooijen geeft namens het college een reactie op de motie. Er zijn al diverse steun- en
adhesiebetuigingen op initiatieven van andere gemeenten richting de Tweede Kamer gedaan. Gezien de
korte termijn is de motie feitelijk niet haalbaar volgens de wethouder. De fractie van de PvdA is zich
bewust van de korte termijn, maar is van mening dat de oproep via social media wel mogelijk is.
De motie is unaniem aangenomen.
14. Mededelingen
Er zijn geen mededelingen.
15. Rondvraag
VVD en SGP vragen naar de stand van zaken huisvesting seizoensarbeiders. Wethouder Hartman
antwoordt dat het college hierover op 30 juni een besluit heeft genomen. De wethouder zal de raad
schriftelijk informeren.
DB Veilig thuis
Afvalproblematiek rondom MacDonalds vestigingen in de gemeente.
PvdA IKC Buurmalsen/Tricht; de locatie aan de Groeneweg is van de baan. De fractie van de PvdA vraagt
het college om inzage in de correspondentie tussen de provincie en de gemeente. Ook de fractie van het
CDA, VWB en VVD uiten hun zorg over het besluit m.b.t. de locatie van dit IKC. De PvdA wil dit onderwerp
verder bespreken met het college.
DB vraagt naar de status van nieuwbouw initiatieven op de Garstkampen in Beesd. Wethouder Hartman
antwoordt dat zij deze vraag schriftelijk zal beantwoorden.
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D66 vraagt of de wethouder al heeft gereageerd op mailberichten van 2 inwoners m.b.t. de Herman
Kuijkstraat. Wethouder Goossens antwoordt dat hij met beide inwoners deze week in gesprek gaat.
LLB vraag aandacht voor het probleem van fruittelers in Waardenburg; reeën brengen schade aan de
fruitbomen aan. Wethouder Van Bezooijen is niet op de hoogte van deze problematiek, hij zal schriftelijk
reageren.
LLB heeft vernomen dat de ondergrondse containers voor restafval in Acqouy niet worden gebruikt, maar
wel regelmatig worden geleegd door de Avri. Wethouder Van Bezooijen zegt toe dit uit te zoeken en
schriftelijk te beantwoorden.
16. Sluiting
Niets meer aan de orde zijnde, dankt de voorzitter alle aanwezigen en sluit hij de vergadering om 00.06
uur.
Aldus vastgesteld in de openbare vergadering
van 29 september 2020, nummer 2020/0

De griffier
Hans van der Graaff

De voorzitter
Servaas Stoop

