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Datum raadsvergadering: 8 juli 2021 (Het Debat en Het Besluit) 

Agendapuntnummer: 3 (Het Debat) en 7 (Het Besluit) 

 

Concept-besluitenlijst van Het Debat en Besluit op donderdag 24 juni 2021 in het virtuele 

gemeentehuis van Hardinxveld-Giessendam. 

 

Aanvang: 19.30 uur; sluiting: 23.37 uur. 

 

Deel A – Het Debat 

 

Aanwezige woordvoerders zijn: 

Arjan Meerkerk;        voorzitter. 

 

Arie van den Berg; 

Erik van den Bosch; 

Max van den Bout; 

Dick Fijnekam; 

Paul Hoogstraten;        

Robert Philippo; 

Willem Pors; 

Wim de Ruiter; 

Koen Schouten         

Peter aan de Wiel; 

Wim IJzerman; 

Timon van Zessen       raadsleden. 

 

Gert Maas        burgerlid  

 

Theo Boerman         

Jan Nederveen        wethouders.   

 

Dirk Heijkoop        burgemeester. 

  

Annemarie van der Ploeg      griffier. 

 

Aantal aanwezige belangstellenden:      n.v.t. 

 

  . 
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1. Opening 

De voorzitter opent Het Debat om 19.30 uur en heet iedereen hartelijk welkom bij deze digitale 

vergadering van de gemeenteraad van Hardinxveld-Giessendam, in het bijzonder de kijkers die thuis 

de vergadering volgen via livestream. Vervolgens spreekt hij het ambtsgebed uit. 

  

Ook deze vergadering vindt vanwege het coronavirus weer digitaal plaats. 

 

De voorzitter geeft een toelichting op de vergader- en spreekregels die met elkaar zijn afgesproken. 

 

2. Vaststellen agenda van Het Debat 

De voorzitter concludeert dat alle technische vragen naar tevredenheid zijn beantwoord. 

 

De heer Hoogstraten (T@B) geeft aan dat hij toch graag een stemverklaring wil afgeven bij de 

behandeling van de 'Regionale Energiestrategie 1.0'. 

 

De heer Van den Bout (PvdA) geeft aan dat hij de woordvoerder zal zijn bij agendapunt 9 'Vaststelling 

onderzoeksrapport IPR Normag inzake Riveer' en agendapunt 10 'Nieuwe achtervangovereenkomst 

WSW/gemeente', maar dat zijn fractie bij nader inzien over deze onderwerpen geen debat hoeft te 

voeren. Dat betekent dat de Fractie Philippo nog de enige fractie is die deze onderwerpen voor Het 

Debat heeft aangetekend, waarop de heer Philippo aangeeft dat de onderwerpen direct naar Het Besluit 

kunnen. 

 

De raad stelt de agenda van Het Debat met inachtneming van deze wijzigingen vast. 

 

3. Vaststellen concept-besluitenlijst van Het Debat op 27 mei 2021 

(deel A) 

De raad stelt de concept-besluitenlijst van Het Debat op 27 mei 2021 (deel A) ongewijzigd vast. 

 

4. Vragenkwartiertje 

Er wordt geen gebruik gemaakt van het Vragenkwartiertje.  

 

5. Informatie uit de gemeenschappelijke regelingen 

Wethouder Nederveen geeft een terugkoppeling van informatie over het maritiem onderwijs (regionaal) 

en het ondernemersfonds (lokaal). 

 

De heren Philippo (Fractie Philippo), Van den Bosch (SGP) en Hoogstraten (T@B) reageren op de 

terugkoppeling van de wethouder. 

 

Wethouder Nederveen beantwoordt de vraag van de heer Van den Bosch (SGP). 
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6. Nieuw afval- en grondstoffenbeleid 

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

 

De heren Maas (PvdA), Philippo (Fractie Philippo), Hoogstraten (T@B), IJzerman (ChristenUnie), 

Van den Berg (SGP) en De Ruiter (CDA) debatteren met elkaar over het raadsvoorstel, waarbij: 

- de heer Philippo (Fractie Philippo) mede namens het CDA het amendement 'Nieuw Afval- en 

Grondstoffenbeleid' aankondigt en toelicht; 

- de heer IJzerman (ChristenUnie) namens zijn fractie een motie aankondigt en toelicht. 

 

Wethouder Boerman reageert op de inbreng van de woordvoerders en ontraadt namens het college van 

B&W het amendement 'Nieuw Afval- en Grondstoffenbeleid', dat aangekondigd is door de Fractie 

Philippo en het CDA. Hij laat het aan de raad over om al dan niet in te stemmen met de aangekondigde 

motie van de ChristenUnie. 

 

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

raadsvoorstel 'Nieuw afval- en grondstoffenbeleid' naar Het Besluit van dezelfde avond. 

 

7. Regionale Energiestrategie 1.0 

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

 

De heren Van Zessen (CDA), Schouten (SGP), Van den Bout (PvdA), Philippo (Fractie Philippo), 

Hoogstraten (T@B) en Pors (ChristenUnie) debatteren met elkaar over het raadsvoorstel, waarbij: 

- de heer Van Zessen (CDA) mede namens de PvdA, Fractie Philippo en ChristenUnie de motie 

'Bomen bij zonnepanelen Betuwelijn en A15' aankondigt en toelicht; 

- de heer Schouten (SGP) mede namens de T@B de motie 'Behoud ons karakteristieke 

landschap' aankondigt en toelicht; 

- de heer Philippo (Fractie Philippo) de motie 'Burgerbetrokkenheid RES 1.0' aankondigt en 

toelicht. 

 

Wethouder Nederveen zegt namens het college van B&W dat hij gezien de betrokkenheid en de 

inspanningen de motie 'Behoud ons karakteristieke landschap' van de SGP en de T@B niet kan 

ontraden. Hij geeft aan dat het college in kan stemmen met de motie 'Bomen bij zonnepanelen 

Betuwelijn en A15' van het CDA, PvdA, Fractie Philippo en ChristenUnie en ontraadt tot slot de motie 

'Burgerbetrokkenheid RES 1.0' van de Fractie Philippo. 

 

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

raadsvoorstel 'Regionale Energiestrategie 1.0' naar Het Besluit van dezelfde avond. 

 

De voorzitter schorst de vergadering voor tien minuten. 

 

8. Jaarrekeningen 2020 en begrotingen 2022 van de verbonden 

partijen 

De voorzitter heropent de vergadering.  

 

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

 

De heren Fijnekam (T@B), Van Zessen (CDA), Van den Bosch (SGP), Philippo (Fractie Philippo), Van 

den Bout (PvdA) en Aan de Wiel (ChristenUnie) debatteren met elkaar over het raadsvoorstel. 
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Wethouder Baggerman zegt in reactie op de heer Van Zessen (CDA) toe dat zij zijn verzoek om 

aandacht te besteden aan de ombuiging in relatie tot de doelstellingen meeneemt naar de 

Serviceorganisatie Jeugd ZHZ en dat de raad na het zomerreces geïnformeerd wordt over de stand van 

zaken met betrekking tot het Sociaal Domein. 

 

Burgemeester Heijkoop zegt in reactie op de heer Philippo (Fractie Philippo) toe de raad direct te 

informeren bij geconstateerde afwijkingen in de begroting van de Veiligheidsregio ZHZ. 

 

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

raadsvoorstel 'Jaarrekeningen 2020 en begrotingen 2022 van de verbonden partijen' naar Het Besluit 

van dezelfde avond. 

 

9. Vaststellen onderzoeksrapport IPR Normag inzake Riveer  

Bij het vaststellen van de agenda is besloten dit onderwerp direct in Het Besluit te behandelen. 

 

10. Nieuwe achtervangovereenkomst WSW/gemeente  

Bij het vaststellen van de agenda is besloten dit onderwerp direct in Het Besluit te behandelen. 

 

De voorzitter schorst de vergadering voor vijf 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; 

Dick Fijnekam 

Paul Hoogstraten;        

Benhard van Houwelingen; 

Arjan Meerkerk;  

Robert Philippo; 

Willem Pors; 

Wim de Ruiter; 

Koen Schouten         

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. 

 

  

Met kennisgeving afwezig is: 

Liny de Jager-Volker       raadslid. 
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11.  Heropening  

De voorzitter opent Het Besluit om 23.00 uur. Hij leest de presentielijst voor om vast te stellen of de 

raadsleden (met beeld en geluid) aanwezig zijn en constateert dat alleen mevrouw De Jager-Volker 

(PvdA) met kennisgeving afwezig is. 

 

In verband met een technische storing tijdens de live-uitzending schorst de voorzitter de vergadering.  

 

De voorzitter heropent de vergadering na enkele minuten. 

 

12.  Vaststellen agenda van Het Besluit  

De raad stelt de agenda van Het Besluit ongewijzigd vast  

 

13.  Vaststellen concept-besluitenlijst van Het Besluit op 27 mei 2021 

(deel B) 

De raad stelt de concept-besluitenlijst van Het Besluit op 27 mei 2021 (deel B) ongewijzigd vast.  

 

14.  Nieuw afval- en grondstoffenbeleid 

De heer Philippo (Fractie Philippo) dient mede namens de fractie CDA een amendement 'Nieuw Afval- 

en Grondstoffenbeleid' in. 

 

De heer IJzerman (ChristenUnie) dient een motie in. 

 

De voorzitter brengt eerst het amendement in stemming. 

 

Het amendement luidt als volgt: 

 

Amendement “nieuw Afval- en Grondstoffenbeleid” 

 

De gemeenteraad van Hardinxveld-Giessendam, in vergadering bijeen op donderdag 24 juni 2021 

betreffende de behandeling van het raadsvoorstel nieuw Afval- en Grondstoffenbeleid onder 

agendapunt 6: 

 

Constaterende dat: 

1. Het voor ons dorp niet onontkoombaar is dat wij ook meedoen met het stimuleren van 

afvalscheiding en het reduceren van de hoeveelheid restafval, maar ook om de kwaliteit van 

hergebruik te verhogen en ons afvalbeleid daarop aanpassen. 

2. De kapitaallasten (jaarlijkse rente en afschrijving) daarvan zijn meegenomen in de structurele 

meerkosten: de extra jaarlijkse kosten die het gevolg zijn van de maatregelen in dit plan. 

Inclusief stap 3 – invoering van het variabele tarief – kan het plan kostenneutraal worden 

uitgevoerd. 

3. Het vaste tarief van de afvalstoffenheffing wordt verlaagd en er wordt een variabel tarief aan 

toegevoegd voor iedere keer dat een huisvuilzak in de ondergrondse restafvalcontainer wordt 

gegooid of de restafvalbak (minicontainer) voor lediging aan de straat wordt gezet. Het variabel 

tarief voor restafval wordt in 2023 ingevoerd. 
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Overwegende dat: 

1. Het voor onze inwoners onduidelijk is hoe het variabel tarief zich in 2023 en daarna zal  

ontwikkelen. 

2. Bij de invoering van het variabel tarief wij voor inwoners een zekere gewenningsperiode moeten 

toestaan en een redelijke insteek is om onze inwoners geen financiële verrassingen te 

bezorgen. 

3. Het derhalve plausibel is om de afvalstoffenheffing van 2022 voor inwoners te bevriezen en 

voor de jaren 2023 en 2024 inclusief de variabele heffing op het niveau van 2022 te handhaven. 

 

Besluit: 

6. Een gewenningsperiode voor onze inwoners in te bouwen en de  afvalstoffenheffing en het 

variabele tarief voor de jaren 2023 en 2024 op het niveau van de afvalstoffenheffing van 2022 

te bevriezen. 

 

7. Eventuele tekorten die hierdoor ontstaan te dekken vanuit de Algemene Reserve (zoals is 

vastgelegd in de bestemming van de Eneco-gelden najaarsnota 2020). 

 
En gaat over tot de orde van de dag, 

 

Fractie PHILIPPO  CDA 

 

Robert Philippo   Wim de Ruiter 

 

 

De heren Van den Bout (PvdA), Hoogstraten (T@B), IJzerman (ChristenUnie), Van den Berg (SGP) 

geven aan dat hun fracties tegen het amendement stemmen.  

 

De heren De Ruiter (CDA) en Philippo (Fractie Philippo) geven aan dat hun fracties voor het 

amendement stemmen.  

 

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

met 3 stemmen voor (CDA: 2 en Fractie Philippo: 1) en 13 stemmen tegen (T@B: 4, ChristenUnie: 4, 

PvdA: 1 en SGP: 4). 

 

Vervolgens brengt de voorzitter het raadsvoorstel 'Nieuw afval- en grondstoffenbeleid' in stemming. 

 

De heren IJzerman (ChristenUnie), Van den Berg (SGP), De Ruiter (CDA) en Philippo (Fractie Philippo) 

leggen een stemverklaring af.  

 

De voorzitter concludeert dat de gemeenteraad na beraadslagingen in meerderheid akkoord gaat met 

het voorstel: 

 

1. In te stemmen met de strategienota 2021-2025 ‘Samen voor een afvalvrije en schone 

gemeente’. 

2. In te stemmen met de implementatie van het volledige stappenplan. 

3. Kennis te nemen van de investering van € 6.493.600 door Reinigingsdienst Waardlanden 

voor de benodigde aanpassingen aan het inzamelsysteem. De kapitaallasten van  € 

771.237 worden (op de gebruikelijke wijze) naar rato van het aantal huisaansluitingen, zoals 

gedefinieerd in de begroting en jaarrekening van Reinigingsdienst Waardlanden, jaarlijks 

doorberekend aan de gemeenten.  

4. In te stemmen met de door de gemeenten bij te dragen eenmalige (implementatie)kosten 

van € 1.986.500,- , te verdelen over de jaren 2021 t/m 2023  (2021: € 286.000,-; 2022: € 

1.471.900, -; 2023: € 228.600). Het bedrag wordt verdeeld over de gemeenten naar rato 

van het aantal huisaansluitingen. 
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5. In te stemmen om de kosten voor het deel van Hardinxveld-Giessendam 2021: € 31.783,-; 

2022: € 235.219, -; 2023: € 19.817 te dekken uit de algemene reserve. 

 

Met de kanttekening dat de PvdA, Fractie Philippo en CDA worden geacht tegen het voorstel te hebben 

gestemd. 

 

Tot slot brengt de voorzitter de motie van de ChristenUnie in stemming. 

 

De motie luidt als volgt: 

 

De gemeenteraad van Hardinxveld-Giessendam in vergadering bijeen op 24 juni 2021 betreffende het 

raadsvoorstel Nieuw afval- en grondstoffenbeleid; 

 

Constaterende dat 

- het Waardlandengebied van 232 naar 100 kilogram afval in 2025 wil; 

- het invoeren van het DIFTAR-systeem daaraan zal bijdragen; 

 

Overwegende dat 

- het restafval onderdelen bevat die niet lang buiten containers bewaard kunnen worden zonder 

tot stankoverlast te leiden; 

- inwoners hierdoor gedwongen worden vaker restafval weg te brengen en daardoor buiten hun 

keuze geen mogelijkheid hebben lagere afvalkosten te realiseren. 

 

Verzoekt het College  

- Waardlanden te vragen op redelijke termijn met een goede oplossing te komen voor de 

genoemde problemen; 

 

en gaat over tot de orde van de dag. 

 

Hardinxveld-Giessendam, 24 juni 2021 

 

ChristenUnie 

 

W. IJzerman 

 

 

De heren Van den Bout (PvdA) en Philippo (Fractie Philippo) geven aan dat hun fracties tegen de motie 

stemmen. 

 

De heren Hoogstraten (T@B), Van den Berg (SGP), De Ruiter (CDA) en IJzerman (ChristenUnie) geven 

aan dat hun fracties voor de motie stemmen. 

 

De voorzitter concludeert dat de motie is aangenomen met 14 stemmen voor (T@B: 4, SGP: 4, CDA: 2 

en ChristenUnie: 4) en 2 stemmen tegen (PvdA: 1 en Fractie Philippo: 1). 

 

15. Regionale Energiestrategie 1.0 

De heer Van Zessen (CDA) dient mede namens de PvdA, Fractie Philippo en ChristenUnie een motie 

"Bomen bij zonnepanelen Betuwelijn en A15" in.  

 

De heer Philippo (Fractie Philippo) dient een motie 'Burgerbetrokkenheid RES 1.0' in. 

 

De heer Schouten (SGP) dient mede namens de T@B een motie 'Behoud ons karakteristieke 

landschap' in. 
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De voorzitter brengt eerst het raadsvoorstel 'Regionale Energiestrategie 1.0' in stemming. 

 

De heren Philippo (Fractie Philippo), Schouten (SGP), Van Zessen (CDA) en Hoogstraten (T@B) leggen 

een stemverklaring af. 

 

De voorzitter concludeert dat de gemeenteraad na beraadslagingen in meerderheid akkoord gaat met 

het voorstel: 

 

de Regionale Energiestrategie Drechtsteden 1.0 vast te stellen. 

 

Met de kanttekening dat de Fractie Philippo wordt geacht tegen het voorstel te hebben gestemd. 

 

Tot slot brengt de voorzitter de moties in stemming. 

Motie "Bomen bij zonnepanelen Betuwelijn en A15" 
 

De motie luidt als volgt: 

 

Motie "Bomen bij zonnepanelen Betuwelijn en A15" 

 

De gemeenteraad van Hardinxveld-Giessendam in vergadering bijeen op 24 juni 2021, 

 

Overwegende dat: 

- De Regionale Energie Strategie ook lokaal ingevuld dient te worden via lokale 

uitvoeringsplannen; 

- Bomen bijdragen aan CO2-opslag en biodiversiteit;  

- Onder inwoners ‘’het brede gevoel’’ leeft voor bomenaanplant.  

 

Verzoekt het college:  

- Bij de uitwerking van de lokale uitvoeringsplannen inzake de groene inbedding van de 

zonnepanelen langs Betuwelijn en A15 te analyseren  

1) in hoeverre bomenrijen voor effectieve groene invulling kunnen zorgen, naast struiken, 

riet en houtwallen. Hierin mee te laten wegen wat de CO2 reductie is. 

Voorwaarden voor bomenaanplant hierbij zijn bijvoorbeeld: het tijdig snoeien en het niet in de weg staan 

van de panelen.  

2) In aanvulling op aan te leggen zonnevelden na te gaan in hoeverre de restruimten ook ingezet kunnen 

worden voor compensatie van elders gekapte bomen.  

- Hierop terug te komen in lokale uitvoeringsplannen en beheersplannen openbare ruimte. 

 

Was getekend, 

 

CDA   PvdA    Fractie Philippo  ChristenUnie 

 

Timon van Zessen Max van den Bout  Robert Philippo  Willem Pors 

 

 

De heren Philippo (Fractie Philippo), Schouten (SGP), Van Zessen (CDA), Pors (ChristenUnie), Van 

den Bout (PvdA) en Hoogstraten (T@B) geven aan dat hun fracties voor de motie stemmen. 

 

De voorzitter concludeert dat de motie unaniem is aangenomen met 16 stemmen voor (PvdA: 1 en 

Fractie Philippo: 1, T@B: 4, SGP: 4, CDA: 2 en ChristenUnie: 4) en geen stemmen tegen. 
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Motie 'Burgerbetrokkenheid RES 1.0' 

 

De motie luidt als volgt: 

 

Motie “Burgerbetrokkenheid RES 1.0” 

De gemeenteraad van Hardinxveld-Giessendam, in vergadering bijeen op donderdag 24 juni 2021 

betreffende de behandeling van het raadsvoorstel RES 1.0 onder agendapunt 7: 

 

Constaterende in het voorstel dat: 

1. 1.4 “Iedereen heeft mee kunnen denken en mee kunnen werken aan de RES 1.0”: De RES 1.0 is 

tot stand gekomen na een uitgebreid participatietraject, waarbij de samenleving centraal stond. In 

het proces richting de RES 1.0 hebben we onderzocht hoe we tot een realistisch en gedragen bod 

en aanpak kunnen komen. Een bod en aanpak die niet alleen aansluiten bij de mogelijkheden van 

onze regio, maar ook bij de wensen en ideeën van onze inwoners. Ons doel was om wederzijds 

begrip te creëren voor elkaars standpunten en ideeën. 

2. 1.5 “Uw zienswijze op de concept RES (oktober 2020) is meegenomen in het proces richting de 

RES 1.0”. De gemeenteraad heeft vorig jaar een zienswijze gegeven op de concept RES. In deze 

zienswijze werd aandacht gevraagd voor inzet op Burgerparticipatie: Dit is vormgegeven door een 

uitgebreid participatieproces onder leiding van Royal Haskoning DHV. 

3. Vanuit het voorstel en bijgevoegde stukken het niet waarneembaar is dat ten aanzien van de 

inwoners van onze regio en ons dorp het gestelde doel van wederzijds begrip gerealiseerd is, noch 

dat het bod en de aanpak door deze inwoners realistisch is gevonden en is gedragen. 

 

Overwegende dat: 

1. De door de Raad gewenste burgerparticipatie niet is geslaagd en het gebruikte 

onderzoekinstrument ontoereikend is gebleken voor het halen van de gestelde doelen. 

2. De maatschappelijke discussie over het klimaatbeleid echter vanwege het complexe en technische 

karakter wordt gedomineerd door professionals, terwijl het voor iedereen belangrijk is om de 

ingrijpende gevolgen van het beleid voor hun eigen leven te kunnen begrijpen. 

3. De Raad daarom aan de bak moet en niet alleen klimaat-technische, maar ook stevige 

democratische eisen moet stellen met de kans om tot een beter project met burgerdraagvlak te 

komen. 

4. Een burgerforum volgens het voorstel “Betrokken bij klimaat” van de adviescommissie 

Burgerbetrokkenheid bij klimaatbeleid een uitstekend instrument is om de door de Raad gewenste 

burgerparticipatie uit te voeren. (zie bijlage) 

 

Verzoekt het College: 

Binnen een jaar na het besluit over het voorstel RES 1.0 een burgerforum volgens het voorstel 

“Betrokken bij klimaat” van de adviescommissie Burgerbetrokkenheid bij klimaatbeleid in Hardinxveld-

Giessendam over de RES 1.0 uitgevoerd te hebben. 

 

En gaat over tot de orde van de dag, 

 

Fractie PHILIPPO – Robert Philippo 

 

De heren Philippo (Fractie Philippo) en Van den Bout (PvdA) en geven aan dat hun fracties voor de 

motie stemmen. 

 

De heren Schouten (SGP), Van Zessen (CDA), Pors (ChristenUnie) en Hoogstraten (T@B) geven aan 

dat hun fracties tegen de motie stemmen. 

 

De voorzitter concludeert dat de motie is verworpen met 2 stemmen voor (PvdA: 1 en Fractie Philippo: 

1) en 14 stemmen tegen (T@B: 4, SGP: 4, CDA: 2 en ChristenUnie: 4). 
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Motie 'Behoud ons karakteristieke landschap' 

 

De motie luidt als volgt: 

 

Motie “Behoud ons karakteristieke landschap” 

De gemeenteraad van Hardinxveld-Giessendam in vergadering bijeen op donderdag 24 juni 2021 

betreffende de behandeling van het raadsvoorstel Regionale Energie Strategie (RES) Drechtsteden 1.0: 

 

Constaterende dat:  

 Draagvlak onder onze inwoners voor de RES Drechtsteden van het allergrootste belang is, en we 

de inwoners nodig hebben voor de energietransitie; 

 Dat voorgesteld wordt om twee gebieden voor grootschalige opwekking van zonne-energie in onze 

gemeente verder uit te gaan werken (A15-Parallelweg en Betuweroute); 

 Er in de toekomst mogelijk verder onderzoek gaat plaatsvinden naar de mogelijkheden en 

wenselijkheid van energieopwek door (een) windmolen(s) bij het onderzoeksgebied Avelingen;  

 

Overwegende dat: 

 Er in een dichtbevolkte regio uiterst zorgvuldig omgegaan moet worden met de beschikbare ruimte; 

 De uitdagingen die voorliggen complex en veelomvattend zijn en een grote impact hebben; 

 De gemeente voornamelijk een faciliterende rol vervult ten opzichte van particuliere initiatieven van 

perceeleigenaren; 

 De gemeenteraad als bevoegd orgaan bij ruimtelijke ontwikkelingen een kaderstellende rol heeft;  

 Een zonneveld met, zoals voorgesteld, een maximale diepte van 250 meter een forse ruimtelijke 

impact heeft in het verder nog ongerepte agrarische landschap ten noorden van de Betuweroute; 

 De RES 1.0 niet de bedoeling kan hebben dat rendabele agrarische gronden (zoals ten noorden 

van de Giessendamse Tiendweg) worden opgegeven voor duurzame energieopwekking;  

 De cultuur-historische waarden en landschapsstructuren (zoals de Giessendamse Tiendweg met 

de bijbehorende Tiendwegse Molen) niet hun waarde mogen verliezen; 

 Er in de raad geen meerderheid is voor energieopwekking door middel van windmolens in de 

Avelingen. 

 

Verzoekt het college:  

Voor het lokale uitwerkingsprogramma van de RES 1.0 de volgende kaders mee te nemen: 

 Bij de uitvoering van de Regionale Energiestrategie de focus te leggen op de opwek van energie op 

grootschalige daken en in restruimten; 

 In afwachting van het onderzoek inpassing tracé Boezemkanaal niet tot realisatie over te gaan van 

grootschalige zonnevelden in dat gebied; 

 Bij het eventueleuitwerkingsgebied voor grootschalige zonne-energie ten noorden van de 

Betuweroute op Hardinxveld-Giessendams grondgebied een harde grens bij de Giessendamse 

Tiendweg te trekken met het oog op behoud van het karakteristieke (agrarische) landschap; 

 Geen energie te steken in verder onderzoek naar de haalbaarheid van energieopwek door wind in 

de Avelingen en deze ontwikkeling in de buurregio Alblasserwaard blijvend kritisch volgen.   

 

En gaat over tot de orde van de dag.  

 

Is getekend, 

SGP   T@B 

 

Koen Schouten  Paul Hoogstraten 

 

De heer Philippo (Fractie Philippo) geeft aan dat hij tegen de motie stemt.  

 

De heren Schouten (SGP), Van Zessen (CDA), Pors (ChristenUnie), Van den Bout (PvdA) en 

Hoogstraten (T@B) geven aan dat hun fracties voor de motie stemmen. 
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De voorzitter concludeert dat de motie is aangenomen met 15 stemmen voor (T@B: 4, SGP: 4, CDA: 

2, ChristenUnie: 4 en PvdA: 1) en 1 stem tegen (Fractie Philippo: 1). 

 

16. Jaarrekeningen 2020 en begrotingen 2022 van de verbonden 

partijen 

De heer Van Zessen (CDA) legt een stemverklaring af.  

 

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

voorstel: 

 

1. kennis te nemen van de jaarrekeningen 2020 en de begrotingen 2022 van de GR Drechtsteden, 

Dienst Gezondheid & Jeugd, Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid, Omgevingsdienst Zuid-

Holland Zuid, Gevudo/HVC, Reinigingsdienst Waardlanden, GR Bureau Openbare Verlichting 

en Samenwerkingsverband Vastgoedheffing, Heffingen en Waardebepaling (SVHW). 

2. De zienswijzen bij de jaarrekeningen/begrotingen van de GR Drechtsteden, Dienst Gezondheid 

& Jeugd, Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid en Bureau Openbare Verlichting vast te stellen. 

 

17.  Vaststelling onderzoeksrapport IPR Normag inzake Riveer 

De heren De Ruiter (CDA), Philippo (Fractie Philippo), Van den Berg (SGP), Hoogstraten (T@B) en Van 

den Bout (PvdA) leggen een stemverklaring af. 

 

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

voorstel: 

 

1. in de perspectiefnota voor het begrotingsjaar 2023 de bijdrage in de exploitatiebijdrage 

structureel te verhogen naar € 78.000 per jaar. 

2. Bij het opstellen van de begroting rekening te houden met een eigen bijdrage van 20% (ter 

hoogte van maximaal € 25.000) voor het aanpassen van de steiger. 
 

18.  Nieuwe achtervangovereenkomst WSW/gemeente 

De heren Van den Bosch (SGP) en Philippo (Fractie Philippo) leggen een stemverklaring af. 

 

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

voorstel: 

 

in te stemmen met de nieuwe achtervangovereenkomst met WSW. 

 

19.  Sluiting 

De voorzitter spreekt het ambtsgebed uit en sluit de openbare vergadering om 23.39 uur.  
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Deel A: 
 

Aldus vastgesteld in Het Debat op 8 juli 2021. 

 

De griffier,       De voorzitter, 

 

 

 

Annemarie van der Ploeg     Dirk Heijkoop 

 

 

 
Deel B: 
 

Aldus vastgesteld in Het Besluit op 8 juli 2021. 

 

De griffier,       De voorzitter, 

 

 

 

Annemarie van der Ploeg     Dirk Heijkoop 


