Besluitenlijst van de commissie Grondgebied van 23 augustus 2016.
Aanwezig: Voorzitter R. Olijve, de leden B. van Ravenhorst, F.J. Heijboer, mw. G.J. Witte, H. Hoftijzer,
M. de Pijper, B. van der Linden, T. van der Hoek, H. Rijstenbil en L. Zweerus. Wethouder: D. Verbeek,
ambtelijk: R. Knoop en griffier: L. van Steijn en dhr. Huijskens en mw. Langbroek van het Havenbedrijf.
1. Opening. De voorzitter opent de vergadering om 20.00 uur. Wethouder Schoon laat zich excuseren.
Dhr. E. Bunte wordt vervangen door M. de Pijper en mw. De Groot heeft zich afgemeld. De voorzitter
heet mw. M. Langbroek en M. Huijskens van het Havenbedrijf welkom.
2. Vaststellen agenda. In verband met de presentatie wordt agendapunt 7.01 als eerste behandeld.
3. Spreekrecht. Van het spreekrecht wordt geen gebruik gemaakt.
4. Vaststellen besluitenlijst van de vorige vergadering
Dhr. Rijstenbil wenst een nuancering bij 6.02, zijnde dat de ontsluiting over de brug gevaarlijk is. Dhr.
Van der Linden wijst op 7.04. IOT moet ILT zijn. Dhr. Hoftijzer meldt een openstaande vraag over de
Ventweg. Hij komt daar bij de rondvraag op terug.
Vaststellen besluitenlijst besloten deel 24 mei 2016. Wordt ongewijzigd vastgesteld.
5. Ingekomen stukken en mededelingen
REP lijst. Dhr. Van Ravenhorst vraagt naar de ontwikkelingen rond het Scharloo. Wethouder Verbeek
meldt dat er geen ontwikkelingen zijn.
6. Stukken commissie grondgebied - adviserend
6. 01 Ontwerpbestemmingsplan Woningbouw G.J. v.d. Boogerdweg
Dhr. Hoftijzer is van mening dat het niet voldoet aan de woonvisie. Wenst ook uitleg over 61 dB.
Mevr. Hoek vindt de geluidsgrens vrij hoog en wil meer aandacht voor duurzaamheid en milieuaspecten.
Wethouder Verbeek zegt dat het project voldoet aan het bouwbesluit en dat er in de woonvisie meer
gemeld is dan alleen maar sociale woningbouw.
De SP geeft een negatief advies, het CDA, VVD, D66 en PvdA geven een positief advies.
6. 02 Perifere detailhandel Seggelant II mogelijk maken voor JVMachines op het perceel
Seggeweg 61 te Vierpolders
Dhr. Van der Linden wenst geïnformeerd te worden als er zienswijzen worden ingediend. Die toezegging
krijgt hij van wethouder Verbeek.
De SP heeft geen bezwaar tegen het plan maar vindt het college mandateren te ver gaan.
De SP geeft een negatief advies, het CDA, VVD, D66 en PvdA geven, met de toezegging van de
wethouder, een positief advies.
7. Stukken commissie grondgebied - informerend/opiniërend
7. 01 Presentatie
De presentatie treft u als bijlage aan.
Mevr. Witte vraagt naar afvang fijnstof. Dhr. Van der Linden merkt op dat hij geen verslag van de
geluidstafel heeft ontvangen en vraagt wie juridisch verantwoordelijk is bij overschrijding. Dhr. Van
Ravenhorst vraagt naar de middelen bij overschrijding van de norm. Dhr. Rijstenbil vraagt nadere uitleg
55 dB en de veiligheidsrisico’s. Dhr. Hoftijzer gaat in op geluidsincidenten, ernstig gehinderde en wil
verduidelijking pieken treingeluid.
Dhr. Huijskens deelt mee dat er niet is gekeken naar fijnstof. Van het spoor uit is de uitstoot fijnstof
laag. Geluidsabsorberend beton is niet meegenomen. Verslag wordt nog verzonden. Prorail zal zich
moeten houden aan GPP. Inspectie controleert. We verwachten dat er een ‘stil’ ontwerp is ontwikkeld.
55 dB is wettelijk. Conclusie op basis van uitgebreide modulering. De berekening is jaargemiddelde.
Advies veiligheid over MER is overgenomen. DCMR is daarbij nauw betrokken. Zegt toe een
omschrijving van ernstige geluidhinder aan te leveren. Er is gekeken naar de prognoses met een hoog
economische groei. Er wordt gerekend met 80% stil materieel in 2020 en niet te rooskleurig
gemoduleerd. Geluidsbronnen worden apart geschouwd, per bron. Er is wel degelijk naar cumulatie van
geluid gekeken.

7. 02 Jaarverslag welstandscommissie gemeente Brielle 2015
Dhr. Van der Linden en Hoftijzer hebben vragen over tabel op pagina 6. Het aantal voorgesprekken is
niet bekend. Hoe kan dat? Dhr. Knoop komt daar schriftelijk op terug.
Dhr. Hoftijzer heeft daarnaast specifieke vragen over de werkwijze. Hij zal een afspraak maken als een
specifiek geval zich voordoet. Dhr. Van Ravenhorst vindt het jaarverslag nietszeggend.
7. 03 Beleidsplanning
Dhr. Van Ravenhorst meldt dat een beleidsplanning bedoeld is om de voortgang te zien, actualiteit in de
planning. Er is veel niet ingevuld. Adviseert de wethouder om het stuk mee terug te nemen. Wethouder
Verbeek heeft moeite om dit stuk te zien als een REP lijst. Dhr. Knoop zegt dat dit de lijst is, die aan de
raad in juni is gepresenteerd. De bedoeling is om inzicht te geven in projecten. Als u de komende
planning van november hiernaast legt ziet u de voortgang. Wethouder Verbeek zegt toe dat dit
besproken wordt in het college.
8. Regionale aangelegenheden
I.v.m. vakantie is het vrij rustig geweest.
9. Wat verder ter tafel komt
Wethouder Verbeek meldt dat er over de brandveiligheid Maerlant een schikking is getroffen. De kosten
zijn 45.000 euro. Om de werkzaamheden te starten vraagt hij vooruitlopend een krediet van 22.500
euro. Via de commissie samenleving komt het voorstel. Dhr. Van der Linden wijst erop dat er een stuk
voor moet liggen met een onderbouwing. Dat is nu niet het geval. We kennen niet de ins- en outs. Als
het zo’n haast heeft, dan maar direct een voorstel naar de raad. Dhr. De Pijper vindt dat de raad een
besluit moet nemen.
Wethouder neemt dit mee terug naar het college.
De voorzitter meldt dat op 31 augustus de terugkoppeling leefbaarheidsvisie Zwartewaal plaatsvindt.
Op 7 september is over ditzelfde onderwerp een bijeenkomst met de bewoners. Dhr. Rijstenbil wijst op
de drukke tijd en late verzending.
Op 26 september staat een interne thema-avond over afvalbeleid gepland.
10. Rondvraag
Dhr. Hoftijzer is opgevallen dat twee punten in eerste instantie niet juist vermeld stonden. Pleit ervoor
om de sociale woningbouw eens integraal te agenderen.
Mevr. Van der Hoek meldt dat er illegaal vuurwerk door de EOD tot ontploffing is gebracht. Vraagt
aandacht voor informatie van omwonenden.
11. Sluiting
De voorzitter dankt de aanwezigen voor hun inbreng en sluit de vergadering om 21.51 uur.
Aldus vastgesteld in de vergadering van de commissie grondgebied van 20 september 2016,
de griffier

de voorzitter,

De digitale weergave van deze vergadering is in woord en beeld te raadplegen via de gemeentelijke
website www.brielle.nl/gemeentelijke info/bestuur/vergaderingen volgen.

