
 

 

Motie  

Bouwverkeer ontwikkeling locatie IJzergieterij 
  

De gemeenteraad van Hardinxveld-Giessendam in vergadering bijeen op donderdag 21 januari 
2021, 
 
Constaterende dat: 
 

- Bij bouw- en woonrijp maken van de locatie IJzergieterij, voor de aan- en afvoer van grond 
en bouwmateriaal, gedurende een langere periode veel en zwaar bouwverkeer aan de orde 
is;  

- In het bestemmingsplan daarom de realisatiefase, in verband met zwaar bouwverkeer over 
een dijk waarlangs veel niet onderheide woningen staan, als een nadrukkelijk 
aandachtspunt benoemd wordt;  

- Het plan van aanpak voor afwikkeling van bouwverkeer na vaststelling van het 
bestemmingsplan nog nader uitgewerkt zal worden.  
  

Overwegende dat: 
 

- De gemeenteraad eraan hecht dat overlast van bouwverkeer voor omwonenden tot het 
minimum beperkt wordt; 

- Het daarom van groot belang is dat er goede afspraken gemaakt worden met de 
ontwikkelaar (en/of onder haar supervisie werkende onderaannemers) over bouwverkeer;  

- Er een goede regeling getroffen dient te worden voor eventuele schade aan bestaande 
woningen als gevolg van bouwverkeer;  

- In het bestemmingsplan wordt aangegeven dat nog onderzocht zal worden of vervoer via het 
water een bruikbaar alternatief kan zijn; 

- Het gebruik van het water als alternatief voor aan- en afvoer van materialen afhankelijk is 
van technische mogelijkheden (vaardiepte) en van noodzakelijke toestemming van 
Rijkswaterstaat en Waterschap. 
 

Verzoekt het College: 
 

a. Inspanningen te leveren die erop gericht zijn dat de uitvoerende partijen ervan doordrongen 
zijn dat er tijdig een zorgvuldig plan van aanpak voor het bouwverkeer wordt overlegd aan 
de gemeente als wegbeheerder met betrekking tot de afwikkeling van bouwverkeer;  

b. Faciliterend op te treden bij het verkennen van mogelijkheden voor aan- en afvoer van 
sloop-, grond- en bouwmateriaal over water tussen de uitvoerende partijen en 
overheidsinstanties (Rijkswaterstaat en Waterschap); 

c. Toe te zien dat er heldere afspraken worden gemaakt in het plan van aanpak bouwverkeer 
over de wijze van communicatie met omwonenden over het bouwverkeer.  

  
En gaat over tot de orde van de dag. 
 
Getekend: 
 
SGP      T@B      ChristenUnie    
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