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Datum: 15 april 2021 

Steller van de vragen: Robert Philippo, Fractie PHILIPPO 

Onderwerp: Vragen art. 12 RVO over Afstemming met AGB inzake IJzergieterij 

Ter attentie van: College 

Cc.:  Griffie 

Vragen en toelichtingen:  

Toelichting 1 Waterhuishouding: u schrijft dat de gemeente en het waterschap akkoord zijn 
met het waterhuishoudkundig plan. Dit document is vastgesteld en als bijlage 
bij het bestemmingsplan gevoegd. 

Vraag 1-1 Graag ontvangen wij van u het geakkordeerde waterhuishoudkundig plan met 
daarbij het akkoord tussen de gemeente en het waterschap indien dit nog niet 
in ons bezit is. 

Toelichting 2 Bodemgesteldheid/-vervuiling: u schrijft dat bij de afgifte van een 
omgevingsvergunning voldoende duidelijkheid zal zijn over de uit te voeren 
werkzaamheden en zullen de benodigde goedkeuringen van de betreffende 
instanties aanwezig zijn.  
Het saneringsplan is ondertussen door Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid 
namens het bevoegd gezag, de Provincie Zuid-Holland, goedgekeurd. 
Eventuele gevolgen voor het toekomstig gebruik zullen vooraf aan kopers 
worden medegedeeld en worden in het Kadaster vastgelegd. 

Vraag 2-1 Omgevingsvergunning: is deze reeds afgegeven en door welke instanties? 

Vraag 2-2 Omgevingsvergunning: hoe dienen de werkzaamheden volgens deze 
vergunning te worden uitgevoerd? 

Vraag 2-3 Omgevingsvergunning: zijn de benodigde goedkeuringen van de betreffende 
instanties al binnen? Welke instanties zijn dit? 

Vraag 2-4 Saneringsplan: hoe ziet het saneringsplan er ondertussen uit? Welke zijn de 
eventuele gevolgen welke vooraf aan de kopers worden medegedeeld? 
Wanneer worden deze in het kadaster vastgelegd? 

Toelichting 3 Volgens het rapport Van Aartsen met de titel “OM DE LEEFOMGEVING - 
omgevingsdiensten als gangmaker voor het bestuur”, ontbreekt het deze 
diensten aan deskundigheid en onafhankelijkheid van haar eigenaren om haar 
werk goed te doen. 

Vraag 3-1 Kunt u ons 100% garantie geven dat onze omgevingsdienst voldoende 
deskundig is om het complexe project IJzergieterij een omgevingsvergunning 
te verlenen en het saneringsplan goed te keuren? 

Vraag 3-2 Kunt u ons 100% garantie geven dat onze omgevingsdienst geheel 
onafhankelijk van ons als mede eigenaar haar werk voor het project 
IJzergieterij heeft kunnen doen? M.a.w. geheel zonder onze bestuurlijke 
inmenging? 

Toelichting 4 RWZI: u schrijft dat AGB reeds een overeenkomst met het waterschap heeft 
getekend met afspraken over de te treffen maatregelen om de stankcirkel 
terug te dringen. 

Vraag 4-1 Graag ontvangen wij de overeenkomst tussen AGB en Waterschap. Wij gaan er 
van uit dat u vanwege uw zorgplicht kennis heeft van deze overeenkomst. 

Toelichting 5 Afstemming: u schrijft dat tijdens het opstellen van het SPvE met name de 
klankbordgroep was betrokken. Na het vaststellen van het SPvE is die 
afstemming stopgezet en zijn omwonenden in de breedte door de gemeente 
geïnformeerd tijdens de bestemmingsplanprocedure. 
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Vraag 5-1 U rept in het geheel niet over de onvrede van diverse bewonersgroepen die er 
ook bij betrokken waren, de aangespannen zaak bij de Raad van State en het 
rapport van de rekenkamer. Welke is uw reden om dit niet te vermelden? 

Toelichting 6 Woningbouw: u schrijft dat tevens na realisatie een vervallen gebied 
opgeruimd zal zijn en omgevormd tot een aantrekkelijk woongebied” 

Vraag 6-1 Waar baseert u deze uitspraak op als dit woongebied op ernstig vervuilde 
grond, tegen de snelweg aan en naast de RWZI gebouwd wordt? 

Toelichting 7 A15/geluid: u schrijft dat de snelweg een gegeven is, geluidshinder zal er in 
meer of mindere mate zijn. Er zullen geluid reducerende maatregelen moeten 
worden getroffen. Dit zal worden meegenomen in de bouw. Bij verkoop van de 
woningen zullen de kopers hierover worden geïnformeerd. 

Vraag 7-1 Welke maatregelen m.b.t. geluidshinder worden er in de bouw meegenomen? 

Vraag 7-2 Worden er ook geluid reducerende maatregelen tegen geluidshinder buiten de 
woning genomen zodat men zowel met de ramen open als buiten hetzelfde 
geluidsniveau heeft als binnen? Welke maatregelen zijn dat? 

Vraag 7-3 U rept in het geheel niet over de luchtverontreiniging door de A15, wat is de 
reden daarvan? En waarom doet u daar niets tegen? 

Toelichting 8 Groen: u schrijft dat ook met AGB is afgesproken dat er veel groen wordt 
teruggebracht met een grote biodiversiteit. De gemeente is op dit moment 
samen met AGB bezig met het opstellen van een inrichtingsplan voor de 
openbare ruimte. Omwonenden worden te zijner tijd geïnformeerd 
over deze inrichting. 

Vraag 8-1 Begrijpen wij het goed dat het inrichtingsplan voor de openbare ruimte over 
groen gaat omdat het door u onder de noemer groen vermeldt is? 

Vraag 8-2 Welke zijn de ideeën over het inrichtingsplan groen voor de IJzergieterij? 

Vraag 8-3 Kunt u ons 100% garanderen dat de beplanting in het inrichtingsplan groen 
absoluut geen nadelige gevolgen krijgt van de ernstige bodemvervuiling? 

 
Groet, Robert Philippo, Fractie PHILIPPO 


