
 gemeente  

 Hardinxveld-Giessendam 

 

 

       
 

Datum raadsvergadering: 28 maart 2019 (Het Debat en Het Besluit) 

Agendapuntnummer: 3 (Het Debat) en 12 (Het Besluit) 

 

Concept-besluitenlijst van Het Debat en Het Besluit op donderdag 21 februari 2019 in het 

gemeentehuis van Hardinxveld-Giessendam. 

 

Aanvang: 20.30 uur; sluiting: 23.17 uur. 

 

Locatie: Raadzaal 

 

Deel A – Het Debat 

 

Aanwezige woordvoerders zijn: 

Peter aan de Wiel       voorzitter. 

 

Arie van den Berg; 

Erik van den Bosch; 

Max van den Bout; 

Paul Hoogstraten; 

Benhard van Houwelingen; 

Liny de Jager-Volker; 

Robert Philippo; 

Wim de Ruiter; 

Cor van Vliet; 

Wim IJzerman; 

Timon van Zessen       raadsleden. 

 

Koen Schouten        burgerlid. 

 

Dirk Heijkoop        burgemeester. 

Trudy Baggerman; 

Theo Boerman; 

Jan Nederveen         wethouders. 

 

Marissa de Ruiter MA       plv. griffier. 

 

Aantal aanwezige belangstellenden:      22. 
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1. Opening 

De voorzitter opent Het Debat om 20.30 uur en spreekt het ambtsgebed uit. 

 

2. Vaststellen agenda van Het Debat 

De raad stelt de agenda ongewijzigd vast. 

 

3. Vaststellen concept-besluitenlijst van Het Debat op 24 januari 

2019 (deel A) 

De raad stelt de concept-besluitenlijst van Het Debat op 24 januari 2019 (deel A) ongewijzigd vast. 

 

4. Vragenkwartiertje 

De heer Van Zessen (CDA) stelt vragen over het kwaliteitsniveau van het onderhoud van de Koningin 

Wilhelminalaan en het inrichtingsplan herinrichting Peulenpark. 

 

Wethouder Boerman beantwoordt de vragen van de heer Van Zessen. 

 

5. Informatie uit de gemeenschappelijke regelingen 

Wethouder Baggerman koppelt informatie terug uit de gemeenschappelijke regeling Dienst 

Gezondheid en Jeugd en de Serviceorganisatie Jeugd. Er is een onderzoek geweest naar de regionale 

solidariteit jeugdhulp. De gemeente Hardinxveld-Giessendam heeft van andere gemeenten bredere 

steun gekregen voor het afbouwen van deze regionale solidariteit.  

 

Wethouder Boerman deelt informatie over: 

- Het Willem de Zwijger college. De begroting 2020 is met de directie besproken en de wethouder 

gaat in op de verwachte positieve resultaten en de risico's. 

- Bureau Openbare Verlichting. Er is een nieuw dagelijks bestuur gekozen en de wethouder zal 

fungeren als (vice)voorzitter. Vervolgens gaat hij in op het voorschotbedrag per lichtmast dat 

per gemeente naar beneden is bijgesteld.  

- Waardlanden. Er is een nieuw dagelijks bestuur gekozen en de wethouder zal fungeren als 

(vice)voorzitter. Tijdens de kennismakingsbijeenkomst op 6 februari 2019 was de gemeente 

Hardinxveld-Giessendam goed vertegenwoordigd.   

- Eneco. Via de weekberichten is een informatiebrief verspreid waarin de gemeenteraad op de 

hoogte wordt gesteld over de gezamenlijke processtappen die door Eneco Groep N.V. en de 

Aandeelhouderscommissie zijn gezet. 

- SVHW. De SVHW is door de waarderingskamer beoordeeld met het predicaat 'goed'. Het 

resultaat van de jaarrekening is bekend (376.000 euro) en omdat het weerstandsvermogen op 

het gewenste peil is, wordt voorgesteld om vrijwel alles uit te keren aan de deelnemende 

gemeenten. 

- Waterschap Rivierenland. Er is een succesvolle informatiebijeenkomst geweest. Ze zijn 

voornemens om een studie te verrichten naar wijziging van het watersysteem in de 

Alblasserwaard en Vijfheerenlanden. De wethouder is gevraagd om zitting te nemen in een 

bestuurlijke begeleidingscommissie. 
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Burgemeester Heijkoop deelt informatie over de uittreding van de gemeente Vijfheerenlanden uit de 

Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid en de daarbij ingeschakelde arbitrage om overeenstemming te 

bereiken over de definitieve uittreedsom. Met de definitieve uittreedsom ontvangt de Veiligheidsregio 

2,7 miljoen minder dan was berekend. In het algemeen bestuur is besproken hoe dit verschil goed 

gemaakt kan worden.  

 

De heer Van Houwelingen (T@B) stelt naar aanleiding van deze informatie een vraag over het 

betrekken van de gemeenteraden. 

 

De burgemeester beantwoordt deze vraag. 

 

De burgemeester zegt dat ook de bereikbaarheid (wegenstructuur) in combinatie met veiligheid en de 

risico's in het algemeen bestuur aan de orde is geweest.  

 

De heer Van den Berg (SGP) vraagt naar het huidige veiligheidsniveau.  

 

Burgemeester Heijkoop beantwoordt de vraag. 

 

Wethouder Nederveen deelt informatie over de transitievisie Warmte. Dit onderwerp staat 

geagendeerd voor Het Debat en Het Besluit in april. 

 

De heren Van den Bout (PvdA) en Hoogstraten (T@B) stellen aanvullende vragen over de invloed van 

de landelijke ontwikkelingen en de wijkgerichte aanpak. 

 

Wethouder Nederveen beantwoordt de vragen. 

  

6. Vaststelling bestemmingsplan "'t Oog Bedrijven" 

Wethouder Baggerman licht toe waarom het raadsvoorstel aangenomen dient te worden. 

 

De heer Van den Bout (PvdA) kondigt namens zijn fractie twee amendementen aan met als titel 

'Bestemmingsplan ’t Oog (1) en (2)' en licht deze toe. Afhankelijk van de mening van de raad wordt 

versie 1 of versie 2 ingediend. 

 

Vervolgens debatteren de heren Van den Bout (PvdA), Van Houwelingen (T@B), Van Vliet 

(ChristenUnie), Schouten (SGP) en De Ruiter (CDA) met elkaar over het raadsvoorstel en de 

aangekondigde amendementen. 

 

Wethouder Baggerman ontraadt namens het college van B&W de aangekondigde amendementen van 

de PvdA en beroept zich hierbij op een uitspraak van de Raad van State (2016) waarin staat dat uit de 

provinciale verordening een plicht volgt tot het toekennen van de hoogst mogelijke milieucategorie, 

passend bij de omgeving. 

 

De heer Van den Bout (PvdA) reageert op inbreng van de wethouder. 

 

Wethouder Baggerman zegt toe een kopie van deze uitspraak van de Raad van State aan de heer Van 

den Bout (PvdA) toe te sturen. 

 

De heren Van den Bout (PvdA), Van Vliet (ChristenUnie), Van Houwelingen (T@B), De Ruiter (CDA) 

en Schouten (SGP) debatteren nogmaals over het raadsvoorstel en de aangekondigde amendementen. 

 

De heer Van Houwelingen (T@B) stelt voor om als raad gezamenlijk een motie op te stellen waarmee 

aan het college van B&W het signaal wordt afgegeven dat overlast voor de omgeving zoveel mogelijk 

voorkomen dient te worden. 
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De voorzitter stelt voor om de geplande schorsing na agendapunt 7 te vervroegen en te gebruiken voor 

het opstellen van de motie. De raad gaat hiermee akkoord. 

 

De voorzitter schorst de vergadering. 

 

De voorzitter heropent de vergadering na 35 minuten. 

 

De heer Van den Bout (PvdA) geeft aan dat hij amendement 2 heeft gewijzigd en licht deze toe. 

 

De heer Van Houwelingen (T@B) licht de motie 'Bestemmingsplan 't Oog bedrijven' toe die in de 

schorsing is opgesteld en wordt ingediend namens de T@B, ChristenUnie en SGP.  

 

De heer Van den Bout (PvdA) licht toe waarom hij deze motie niet steunt. 

 

Wethouder Baggerman reageert op de inbreng van de heer Van den Bout (PvdA). 

 

De voorzitter concludeert dat na beraadslagingen wordt ingestemd met het doorgeleiden van het 

raadsvoorstel 'Vaststelling bestemmingsplan "'t Oog Bedrijven"' naar Het Besluit van dezelfde avond. 

 

7. Zienswijze begrotingswijziging 2019 Dienst Gezondheid & Jeugd 

en Serviceorganisatie Jeugd ZHZ 

Wethouder Baggerman licht toe waarom het raadsvoorstel aangenomen dient te worden. 

 

De heer Van Zessen (CDA), mevrouw De Jager (PvdA) en de heren Van Vliet (ChristenUnie), Van den 

Berg (SGP) en Hoogstraten (T@B) debatteren met elkaar over het voorstel. 

 

Wethouder Baggerman reageert op de vraag van de heer Van den Berg (SGP). 

 

De voorzitter concludeert dat na beraadslagingen wordt ingestemd met het doorgeleiden van het 

raadsvoorstel 'Zienswijze begrotingswijziging 2019 Dienst Gezondheid & Jeugd en Serviceorganisatie 

Jeugd ZHZ' naar Het Besluit van dezelfde avond. 

 

De voorzitter geeft aan dat de geagendeerde schorsing is vervallen. 

 

8. Nota Verbonden Partijen 2019 – 2022  

Wethouder Boerman verwijst voor zijn toelichting op het raadsvoorstel naar De Ontmoeting die eerder 

op de avond over dit onderwerp heeft plaatsgevonden. 

 

Naar aanleiding van de input uit De Ontmoeting verzoekt de heer Van den Bout om de Sociale Dienst 

Drechtsteden in de risicoclassificatie een plaats omhoog te schuiven. 

 

Wethouder Boerman zegt toe de Sociale Dienst Drechtsteden in de risicoclassificatie een plaats 

omhoog te schuiven (van financieel risico laag naar midden) en dit ook te verwerken in de begroting.  

 

Vervolgens debatteren de heren Philippo (T@B), Van den Bosch (SGP), Van Zessen (CDA), IJzerman 

(ChristenUnie) en Van den Bout (PvdA) met elkaar over het voorstel. 

 

De voorzitter schorst de vergadering 5 minuten voordat er verder gegaan wordt met Het Besluit.  
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Deel B – Het Besluit 

 

Aanwezig zijn: 

Dirk Heijkoop    voorzitter.   

 

Arie van den Berg; 

Erik van den Bosch; 

Max van den Bout; 

Paul Hoogstraten;        

Benhard van Houwelingen; 

Liny de Jager-Volker; 

Jasper de Jong; 

Arjan Meerkerk;  

Robert Philippo; 

Willem Pors; 

Wim de Ruiter MBA; 

Henk van Tilborg; 

Cor van Vliet; 

Peter aan de Wiel; 

Wim IJzerman; 

Timon van Zessen       raadsleden. 

  

Trudy Baggerman; 

Theo Boerman;        

Jan Nederveen        wethouders. 

 

Annemarie van der Ploeg      griffier. 

 

Aantal aanwezige belangstellenden:      14.  

 

Met kennisgeving afwezig is: 

Dick Fijnekam        raadslid. 
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9.  Heropening 

De voorzitter opent Het Besluit om 23.10 uur en geeft aan dat de heer Fijnekam (T@B) met 

kennisgeving afwezig is.  

 

10. Vaststellen agenda van Het Besluit 

De raad stelt de agenda van Het Besluit ongewijzigd vast. 

 

11. Vaststellen concept-besluitenlijst van Het Besluit op 24 januari 
2019 (deel B) 

De raad stelt de concept-besluitenlijst van Het Besluit op 24 januari 2019 (deel B) ongewijzigd vast. 

 

12. Vaststelling bestemmingsplan "'t Oog Bedrijven" 

De heer Van den Bout (PvdA) dient een amendement 'Bestemmingsplan 't Oog (2)' in. 

 

Het amendement luidt als volgt: 

 

De gemeenteraad van Hardinxveld-Giessendam in vergadering bijeen op 21 februari 2019 

 

Overwegend dat: 

 In het bestemmingsplan ’t Oog voor de 1e fase van het bedrijfsterrein in eerste instantie de 

indruk is ontstaan dat er slechts ‘lichte” industrie zou kunnen worden gevestigd, 

 In het plan op zich is vastgelegd dat milieucategorie 4.1 en 4.2 kan worden toegestaan, 

 Op basis van de ingediende zienswijzen is besloten de milieucategorie terug te brengen tot 3.2 

en 4.1, 

 De milieucategorie voor het bedrijfsterrein aan de westgrens van Hardinxveld-Giessendam, 

grenzend aan woongebied “Blauwe zoom” is vastgesteld op 3.2, 

 Het bestemmingsplan ’t Oog slechts van een bestaand en nog te realiseren woongebied slechts 

wordt gescheiden door een spoorverbinding en derhalve qua afstand een zelfde relatie met het 

woongebied als het westelijke bedrijfsterrein, 

 Het woongebied “Blauwe zoom” en het nog verder te ontwikkelen woongebied een rustige 

woonwijk is/wordt en door de aanwezigheid van een scholenstrook en een sporthal niet zonder 

meer als “gemengd gebied” kan worden aangemerkt. 

 

Besluit: 

De milieucategorie voor bestemmingsplan ’t Oog (1e fase) als 3.2 vast te stellen, met de mogelijkheid 

om voor de meest noordelijke rand van het bedrijfsterrein categorie 4.1 toe te kunnen staan onder 

voorwaarden door het college te stellen en beslispunt 1 daarop aan te passen en bij beslispunt 2 een 

verwijzing te maken naar dit amendement teneinde het te kunnen verwerken in de tekst van de 

zienswijzennota, toelichting, planregels en verbeelding. 

 

En gaat over tot de orde van de dag 

 

Namens de fractie PvdA, 

 

Max van den Bout 
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De heer Van Houwelingen (T@B) dient mede namens de fracties van de ChristenUnie en SGP een 

motie 'Bestemmingsplan 't Oog bedrijven' in. 

 

De motie luidt als volgt: 

 

De gemeenteraad van Hardinxveld-Giessendam, bijeen in vergadering op donderdag 21 februari 2019, 

 

Constaterende dat: 

 het college op basis van jurisprudentie van de Raad van State aangeeft dat een verdere 

verlaging van milieucategorie 4.1 in het noordelijke deel van bedrijventerrein 't Oog in strijd is 

met de Provinciale verordening ruimte; 

 

Overwegende dat: 

 de gemeenteraad hinder door milieucategorie 4.1 wil voorkomen; 

 

Verzoekt het college: 

 bij de vergunningverlening zich maximaal in te spannen om overlast voor woonwijk De Blauwe 

Zoom zoveel mogelijk te voorkomen. 

 

En gaat over tot de orde van de dag. 

 

Namens de fractie van de: 

ChristenUnie   SGP    T@B 

 

Cor van Vliet   Arjan Meerkerk   Benhard van Houwelingen 

 

 

De voorzitter behandelt eerst het amendement. 

 

De heren Van Vliet (ChristenUnie), Van den Bout (PvdA), Meerkerk (SGP) en Van Houwelingen (T@B) 

leggen een stemverklaring af. 

 

De voorzitter brengt het amendement in stemming en concludeert dat het amendement is verworpen 

met 4 stemmen voor (CDA: 2 en PvdA: 2) en 12 stemmen tegen (ChristenUnie: 4, SGP: 4 en T@B: 4). 

 

Vervolgens brengt de voorzitter het raadsvoorstel in stemming. 

 

De voorzitter concludeert dat de gemeenteraad in meerderheid akkoord gaat met:  

 

1. Drie zienswijzen gedeeltelijk gegrond te verklaren en drie zienswijzen ongegrond onder 

verwijzing naar de Zienswijzennota van 7 januari 2019. 

2. Het bestemmingsplan "'t Oog Bedrijven" gewijzigd vast te stellen, waarbij voor de locatie van 

de geometrische planobjecten gebruik is gemaakt van de ondergrond die ontleend is aan de 

GBKN en is opgeslagen onder de bestandsnaam: o_NL.IMRO.0523.BP2018OOGBEDRIJVEN-

VG01_dxf. 

3. Geen Milieu Effect Rapportage (MER) op te stellen voor het bestemmingsplan "'t Oog 

Bedrijven". 

4. In te stemmen met de versnelde publicatie van het gewijzigde bestemmingsplan. 

 

Met de kanttekening dat de fracties van de PvdA en het CDA hebben tegengestemd. 

 

Tot slot brengt de voorzitter de motie in stemming en concludeert dat de motie is aangenomen met 12 

stemmen voor (ChristenUnie: 4, SGP: 4 en T@B: 4) en 4 stemmen tegen (CDA: 2 en PvdA: 2). 
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13. Zienswijze begrotingswijziging 2019 Dienst Gezondheid & Jeugd 

en Serviceorganisatie Jeugd ZHZ 

De voorzitter concludeert dat de gemeenteraad zonder beraadslagingen unaniem akkoord gaat met het 

voorstel: 

 
1. Kennis te nemen van de actualisering van de begroting 2019 van de Gemeenschappelijke 

regeling Dienst Gezondheid en Jeugd (DG&J) Zuid-Holland Zuid. 

2. Kennis te nemen van de begrotingswijziging van de Serviceorganisatie Jeugd (SOJ). 

3. In te stemmen met de integrale zienswijze op de voorgestelde begrotingswijzigingen 2019 

DG&J en SOJ. 

4. De extra financiële bijdrage van ca. € 34.846 voor het onderdeel DG&J te dekken uit de 

'bestemde reserve sociaal domein' bij de voorjaarsnota 2019. 

 

14. Nota Verbonden Partijen 2019 – 2022  

De voorzitter concludeert dat de gemeenteraad – inclusief de toezegging van wethouder Boerman om  

de Sociale Dienst Drechtsteden in de risicoclassificatie een plaats omhoog te schuiven (van financieel 

risico laag naar midden) en dit ook te verwerken in de begroting – zonder beraadslagingen unaniem 

akkoord gaat met het voorstel de nota verbonden partijen 2018 – 2022 vast te stellen. 

 

15. Sluiting  

De voorzitter spreekt het ambtsgebed uit en sluit de vergadering om 23.17 uur. 

 

 

Deel A: 

 

Aldus vastgesteld in Het Debat op 4 april 2019. 

 

De plv. griffier,       De voorzitter, 

 

 

 

Marissa de Ruiter MA      Dirk Heijkoop 

 

 

Deel B: 
 

Aldus vastgesteld in Het Besluit op 4 april 2019. 

 

De griffier,       De voorzitter, 

 

 

 

Annemarie van der Ploeg     Dirk Heijkoop 


