
 gemeente  

 Hardinxveld-Giessendam 

 
 

 

 

 

 

 

Geachte heer Maas en mevrouw De Jager, 

 

U heeft ons op 13 november 2020 namens de PvdA-fractie (conform artikel 12 van het Reglement van 

Orde voor de gemeenteraad) schriftelijke vragen gesteld. Hieronder zullen uw vragen per vraag worden 

beantwoord. 

 

Vraag 1 

Op welke datum zijn alle relevante stukken (onderzoeken, aanmeldnotitie en gewijzigde 

aanmeldnotitie) behorend bij het voorontwerpbestemmingsplan en het ontwerpbestemmings-

plan toegezonden aan de overlegpartners? 

Op 12 en 13 november 2019 zijn de volgende partijen per mail geïnformeerd met verwijzing naar de 

stukken van het voorontwerpbestemmingsplan op 'ruimtelijkeplannen.nl': 

- Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid 

- Brandweer Zuid-Holland Zuid 

- Ministerie van Economische Zaken 

- Gemeente Sliedrecht 

- Gemeente Gorinchem 

- Gemeente Giessenlanden 

- Gemeente Molenlanden 

Datzelfde is gebeurt op 23 en 24 juni voor wat betreft de stukken van het ontwerpbestemmingsplan. 

 

De Provincie Zuid-Holland is op 23 oktober 2019 (inzake het voorontwerpbestemmingsplan) en op 24 

juni 2020 (inzake het ontwerpbestemmingsplan) via een e-formulier op de hoogte gesteld over de in-

houd en de status. Daarbij is ook verwezen naar de stukken op 'ruimtelijkeplannen.nl'. 

 

Vraag 2 

Is er door het college van B&W een termijn afgesproken binnen welke termijn het advies werd 

verwacht van de overlegpartners? 

2a > Zo ja, wat was hierbij de afgesproken termijn? 

2b > Zo nee, waarom niet? 
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Ja, dat is gebeurd. Bij alle partijen is 4 december 2019 voor het voorontwerpbestemmingsplan respec-

tievelijk 15 juli 2020 voor het ontwerpbestemmingsplan als deadline aangegeven.   

 

Vraag 3 

Mogen we hieruit opmaken dat de reacties van zowel Waterschap Rivierenland en Rijkswater-

staat die u ontvangen heeft geen deel hebben uitgemaakt van de ter inzagelegging van het 

voorontwerpbestemmingsplan? 

Vraag 3a En niet zijn meegenomen in de inspraaknotitie/voorontwerpbestemmingsplan die ter 

inzage lag tussen 24 oktober 2019 tot 4 december 2019? 

Het Waterschap en Rijkswaterstaat hebben gedurende de terinzagelegging van het voorontwerpbe-

stemmingsplan gereageerd. De reactie van het Waterschap en de beantwoording daarvan is bij de 'Nota 

van inspraak en overleg', behorende bij het ontwerpbestemmingsplan, opgenomen. 

De reactie van Rijkswaterstaat en de beantwoording daarvan zat per abuis en daarmee ten onrechte 

niet bij de betreffende Nota. Daarom is die reactie alsnog als onderdeel opgenomen bij de 'Nota van 

beantwoording zienswijzen', behorende bij het bestemmingsplan. Overigens, de inspraakreactie heeft 

wel geleid tot aanpassing van het ontwerpbestemmingsplan. 

 

Vraag 4 

Klopt het dat de termijn van de overlegpartners dusdanig kort was dat de adviseurs van deze 

overlegpartners niet in staat waren om hun taak tijdig te vervullen? 

Voor zover ons bekend, is dat niet het geval.  

 

Vraag 5 

Klopt het dat bovengenoemde overlegpartners niet konden beschikken over het juiste 

afwegingskader betreffende de bodem die in de aanmeldnotitie (bijlage1 pagina 10) stond ver-

meld bij het voorontwerpbestemmingsplan? 

Elk bestuursorgaan verricht de eigen beoordeling. Het voorontwerpbestemmingsplan is juist bedoeld 

om in een 1e concept fase reacties te krijgen om het ontwerpbestemmingsplan beter op te stellen en 

uiteindelijk het bestemmingsplan goed/correct te krijgen. Dit proces van trechteren wordt bij de beant-

woording van vraag 8 nader toegelicht. 

 

Vraag 6 

Klopt het dat de overlegpartners voor de reacties op het voorontwerpbestemmingsplan onjuiste 

informatie heeft ontvangen? 

Voor zover ons bekend, is dat niet het geval. 

 

Vraag 7 

Klopt het dat uit de eerste alinea van de reactie (3 december 2019) van Rijkswaterstaat op het 

voorontwerpbestemmingsplan enige irritatie op te maken is omdat benadrukt wordt dat het plan 

tot 5 december 2019 ter inzage ligt? 

Voor zover ons bekend, is dat niet het geval. 

 

Vraag 8 

Bent u het met ons eens dat de uitleg Alinea 1 pagina 3 uwerzijds in zijn geheel niet relevant is 

omdat u de beslissing om geen Milieu Effect Rapportage op te stellen al op 26 mei 2020 heeft 

genomen en openbaar heeft gemaakt door kennisgeving in Het Kompas van 3 juni 2020 en de 

Staatscourant van 3 juni 2020? 

Nee, daar zijn wij het niet mee eens. Het is extra informatie om uitleg te geven, dat het besluit ook op 

een ander moment genomen had kunnen worden en dat ons inziens er geen sprake is van benadelen 

van belanghebbenden.  

Het proces rond de vraag over wel of geen benodigde MER is er één van een trechterproces. Aan het 

begin bij het voorontwerpbestemmingsplan had het college op basis van summiere informatie de ver-

wachting, dat het niet nodig zal zijn. Vervolgens bij het ontwerpbestemmingsplan kon het college op 



 - 3 - 

basis van meer informatie het besluit nemen, dat het niet nodig is. Bij het bestemmingsplan ondersteunt 

de laatste informatie het eerdere besluit van het college. Mocht dit niet het geval zijn geweest, dan zou 

het college alsnog een nieuwe MER beslissing genomen hebben. Dat was nu niet aan de orde. 

 

Vraag 9 

Klopt het dat u met de uitleg van alinea 1 op pagina 3 in feite zegt dat u het besluit van 26 mei 

2020 om geen MER op te stellen uiteindelijk geen echt besluit is? 

Nee, dat klopt niet. Het besluit is genomen en vervolgens door middel van een kennisgeving gepubli-

ceerd. 

 

Vraag 10 

Bent u het met ons eens omdat de beslissing om geen MER op te stellen al genomen is, en u 

verwijzing naar het vaststellen van het plan door de gemeenteraad dit formele punt juist niet is 

gepasseerd en belanghebbenden hier juist door worden benadeeld? 

Nee, daar zijn wij het niet mee eens. Voor toelichting zie 2e alinea van de beantwoording ad vraag 8. 

 

Vraag 11 

Bent u het met ons eens dat u in zijn geheel niet op de hoogte kan zijn van de vraagstelling 

betreffende WOB-verzoeken? 

Nee, daar zijn wij het niet mee eens. Wij hebben destijds bij de beantwoording ons gebaseerd op de 

beantwoording aan u van de bestuursorganen (Rijkswaterstaat, het Waterschap en de Omgevings-

dienst Zuid-Holland Zuid). In één of meer van die antwoorden werden uw vragen weergegeven. 

 

Vraag 12 

Bent u het met ons eens dat u alleen de beantwoording van de verzoeken Rijkswaterstaat en het 

Waterschap Rivierenland van ons heeft ontvangen en zeker niet de verzoeken zelf waarin de 

vragen staan? 

Het klopt dat wij alleen de beantwoording van u hebben ontvangen. Naast die van Rijkswaterstaat en 

het Waterschap overigens ook die van de Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid. 

 

Vraag 13 

Bent u het met ons eens dat u reactie op de WOB-verzoeken gebaseerd is op een aanname en 

deze misleidend is voor de overige raadsleden en pers die hier kennis van hebben genomen? 

Zie de beantwoording ad vraag 11.  

 

Vraag 14 

Vindt u ook niet dat de PvdA-fractie op welke wijze dan ook WOB-verzoeken kan doen bij instan-

ties om nadere informatie te ontvangen over bestuurlijke aangelegenheden ter verduidelijking 

van haar visie en mede daardoor haar controlerende taak tot uitvoer kan brengen? 

Daar zijn wij het mee eens. 

 

Vraag 15 

Kunt u als college nog steeds overeind houden dat wij als fractie niet het juiste verzoek hebben 

neergelegd bij de overlegpartners? 

Wij herhalen hier, wat bij de eerdere beantwoording (en die was gebaseerd op de beantwoording van 

de betreffende bestuursorganen aan u) is toegelicht en daar staan wij achter: 

 

"Uit uw vraagstelling kan worden opgemaakt dat u – en dat is op zich wel begrijpelijk – de reactie op de 

Wob verzoeken niet langs de lat van de voorbereidingsprocedure van het bestemmingsplan heeft ge-

legd. Zoals uit hetgeen hierboven is aangegeven blijkt, zou dat voor een goed begrip van de gang van 

zaken wel aangewezen zijn geweest.  
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Hier wreekt zich het feit dat de Wob van de verzoeker om informatie vergt dat het verzoek om infor-

matie redelijk gedetailleerd wordt geformuleerd. Alles wat buiten de door de verzoeker geformuleerde 

‘zoekopdracht’ valt, wordt bijgevolg niet door het bestuursorgaan gevonden. Dat is ook logisch: het be-

stuursorgaan wordt geacht de gevraagde documenten aan te leveren, niet om op eigen initiatief extra 

onderzoek te doen en eventuele andere documenten te bestuderen waarin materieel dezelfde kwestie 

speelt.  

 

Het nadeel van die systematiek is dat soms bepaalde informatie hierdoor juist niet boven water komt – 

zo ook in dit geval. Feit is namelijk dat de aanmeldnotitie (als bijlage bij het voorontwerp en het ontwerp 

van het bestemmingsplan) tot twee keer toe bij Rijkswaterstaat, waterschap en provincie is terechtge-

komen. Bovendien hebben deze drie bestuursorganen zowel in de voorontwerpfase als in de ontwerp-

fase hun reactie ten aanzien van het gehele plan kenbaar gemaakt." 

 

Vraag 16 

Bent u het met ons eens dat u op pagina 2 verwijst naar reacties en vooroverleg dat is samen-

gevat (bijlage 15 bij het bestemmingsplan) kunt u bevestigen dat dit bijlage 14 moet zijn en bij-

lage 15 niet bestaat? 

Daar zijn wij het mee eens. Wij kunnen ook bevestigen, dat dit bijlage 14 moet zijn en dat bijlage 15 niet 

bestaat. Excuses voor dit misverstand. 

 

Vraag 17 

Kunnen wij als fractie hieruit opmaken dat u het wel welletjes vindt omdat er nadrukkelijk (2x) 

staat vermeld? 

Het is een feit, dat de betreffende beantwoordingsbrief de beantwoording van 2 ingekomen artikel 12 

vragen van uw zijde verzorgden. Wij wilden alleen dit duidelijk maken en houden in de communicatie 

en voor de archivering. 

 

Wij hopen met bovenstaande beantwoording u van dienst te zijn geweest.  

 

Met vriendelijke groet, 

Het college van Burgemeester en Wethouders  

 

de loco-secretaris,    de burgemeester, 

 

 

 

 

Sonja van der Stel    Dirk Heijkoop 

DH


