Overzicht van toezeggingen aan
de commissie Grondgebied 25 oktober 2016

Verklaring nummering:
eerste cijfer
: nummer van de vraag/toezegging
tweede cijfer(reeks) : datum van de vergadering
derde cijfer
: agendapunt van de vergadering

Nummer
Onderwerp
Verzocht door
Portefeuillehouder Toezegging
36 (24-08-10)
Situatie Scharloo
Schoon
Rondvraag
Plandatum / stand van zaken / datum gereed / te nemen acties
(24-08-2010) De Commissie regelmatig informeren over de voortgang ontwikkeling Scharloo.
(18-01-2011) Eind eerste kwartaal 2011 zal er duidelijkheid zijn of de ontwikkeling doorgang zal vinden.
(23-08-2011) De plannen van de ontwikkelende partij worden hernieuwd in de monumentencommissie d.d. 8
september 2011 behandeld.
(20-09-2011) Planvorming wordt opnieuw in de monumentencommissie van 10okt11 behandeld.
(24-01-12) Op 9jan12 is er een overleg met de RCE en monumentencommissie geweest omtrent de gewenste
planvorming. Tevens heeft er een bezichtiging ter plaatse plaatsgevonden. Op 16febr.12 vindt een nieuw
overleg plaats.
(15-05-12) Wethouder informeert de commissie omtrent de laatste stand van zaken betreffende de aankoop
van het perceel/panden en de afwikkeling van het op het perceel rustende testament.
(28-08-12) Wethouder geeft aan dat de ontwikkelaar heeft aangegeven per 1sept12 duidelijkheid te kunnen
geven omtrent de ruimtelijke en financiële haalbaarheid van het project.
(20-11-12) Wethouder geeft aan dat in week 47 het aangebrachte doek zal worden verwijderd en dat in week
48 gestart wordt met het gedeeltelijk slopen van de muur van pand Scharloo 7 en 8. De planvorming met de
ontwikkelaar gaat gestaag door.
(18-12-12) Wethouder geeft aan dat er donderdag 20dec12 een gesprek is gearrangeerd met de testamentair
executeur van de erfenis van de fam. Spoon en de heer Lobs omtrent de voortgang van het project. De
wethouder geeft aan in januari 2013 met meer mededelingen te komen.
(19-02-13) Wethouder arrangeert een gesprek met de testamentair executeur en de ontwerper van het plan
inclusief de bouwer.
(18-06-13) Wethouder geeft aan dat de deal met betrekking tot de verwerving van de opstallen rond is. Het
bouwplan wordt nu door de kopende partij nader uitgewerkt.
(15-10-13) Wethouder geeft aan dat de sloopwerkzaamheden zijn gestart.
(17-12-13) Wethouder geeft aan dat er een aanschrijving uitgaat dat pand nr. 8 zoal moeten worden gesloopt
met behoud van de voorgevel. Dit ivm openbare orde en veiligheid. Deze actie zal moeten zijn afgerond per
31dec13.
(21-01-14) Op 13 januari 2014 is er een aanschrijving uitgegaan aan de eigenaar van het perceel.
(20-05-14) De eigenaren werken met een architect aan de planvorming van drie afzonderlijke woningen,
Scharloo 5, Scharloo 6 en 7, Scharloo 8 op het totale perceel. De bedoeling is dat op perceel 8 een zgn.
kangeroewoning wordt gerealiseerd. Verder wordt medegedeeld dat de dwangsom procedure wordt door
gezet.
(23-09-14) Er vinden op dit moment ambtelijk en bestuurlijk gesprekken plaats met de ontwikkelaar en de
aspirant kopers. Wethouder geeft aan een goed gevoel te hebben dat het proces slaagt en dat het project
binnen afzienbare tijd kan starten.
(18-11-14) De wethouder geeft aan nog steeds een positief gevoel te hebben over de voorgestelde
ontwikkeling.
(20-01-15) De wethouder geeft aan dat er een aanvraag omgevingsvergunning wordt voorbereid. Naar
verwachting is deze aanvraag in het eerste kwartaal van 2015 gereed.
(16-06-15) Staande de vergadering geeft de portefeuillehouder aan dat er binnen 2 weken een aanvraag
omgevingsvergunning bij de gemeente wordt ingediend.
(25-08-15) De aanvraag omgevingsvergunning is ingediend bij de gemeente. Verder is er een offerte
aangevraagd voor het wijzigingen van het ter plekke vigerende bestemmingsplan.
(19-04-16) Het bijgestelde bouwplan komt 21 april 2016 in de monumenten commissie. Verder wordt het
plan ter financiële controle opgestuurd naar het adviesbureau RhO. Mogelijk dat het ter info in mei dan wel
juni 2016 wordt geagendeerd voor de commissie.
(25-10-16) bestemmingsplan is onherroepelijk. Monumentencommissie is op hoofdlijnen akkoord.
Aandachtspunt is de detaillering van de achtergevel (nr. 5 en 7) en de positionering van het balkon aan de
voorzijde van nr. 5.
Nummer
Onderwerp
Verzocht door
Portefeuillehouder Toezegging
2 (25-10-16)
Theemswegtracé
Fractie CDA
Schoon
Plandatum / stand van zaken / datum gereed / te nemen acties
(25-10-16) gevraagd wordt wie verantwoordelijk / aansprakelijk is voor de toekomst na aanleg van de

omlegging spoorlijn. Dit is het ministerie van I&M
Nummer
10(25-10-16)

Onderwerp
Windmolens

Verzocht door
Fractie van de SP

Portefeuillehouder
verbreek

Toezegging
Commissie wordt
schriftelijk
geïnformeerd over
de stand van zaken
geluiddempers op
de windmolen s

Nummer
Onderwerp
Verzocht door
Portefeuillehouder Toezegging
6 (19-02-13)
Waterravelijn
Fractie van de SP
Verbeek
Plandatum / stand van zaken / datum gereed / te nemen acties
(19-02-13) Wethouder Verbeek geeft aan dat de heer Peeren van de ontwikkeling van het Waterravelijn afziet.
Benw gaat nu in gesprek met de mevr. Sajet. Indien ook deze partij van de ontwikkeling van het Waterravelijn
afziet, gaat het college in gesprek met andere geïnteresseerde partijen.
(18-06-13) Planvorming is in ontwikkeling hierbij wordt expliciet aandacht besteed aan de financiering van het
project.
(17-09-13) Er heeft een gesprek plaatsgevonden met mw. Sajet. Van de zijde van het college is aangegeven
dat nadere concretisering, zeker ook financieel, van het plan voor 1 oktober 2013 moet plaatsvinden.
(15-10-13) Wethouder geeft aan dat eind november 2013 de financiële en overige uitgangspunten duidelijk zijn
voor wat betreft de ontwikkeling van het ravelijn.
(19-11-13) wethouder geeft aan op 28nov13 een gesprek te hebben met de initiatiefnemer.
(17-12-13) De initiatiefnemer heeft om haar moverende redenen aangegeven het plan niet uit te voeren.
Wonen op het ravelijn wordt afgewezen derhalve heeft Natuurlijk Beter ook geen interesse. Nadere advisering
volgt.
(17-06-14) wethouder deelt mede dat er een geïnteresseerde partij is die op basis van de gestelde
voorwaarden een plan aan het voorbereiden is.
(23-09-14) wethouder geeft aan dat er constructieve gesprekken zijn gevoerd met mw. Schoo. Mw Schoo zal
een bedrijfsplan opstellen. Verder zal er een presentatie worden voorbereid voor het college en de commissie.
(18-11-14) er wordt een businessplan opgesteld. Hierin wordt aandacht besteed aan de financiële
onderbouwing van het project.
(20-01-15) Initiatiefnemers hebben schriftelijk aangegeven dat zij nog enige weken de tijd nodig hebben om de
financiële onderbouwing van hun voornemen iom de bank af te ronden.
(16-06-15) Tijdens de vergadering van de commissie gg d.d. 16 juni 2015 wordt door de initiatiefnemers een
presentatie gehouden.
(16-02-16) Weth. deelt de commissie mede dat er een tweetal zienswijzen zijn ingediend tegen de ontwikkeling
op het eiland. Deze zienswijzen hebben betrekking op de flora en fauna zoals dat op het eiland voorkomt.
Uitgangspunt in de beantwoording is zorgvuldigheid en op deze wijze worden de zienswijzen beoordeeld en
afgedaan.
(19-04-16) De gemeente is bezig met het vormgeven van het bestemmingsplan en de ontwikkelende partij is
bezig het plan te verfijnen.
Nummer
Onderwerp
Verzocht door
Portefeuillehouder Toezegging
2 (25-10-16)
Bestemmingsplan GJ Fractie SP
Schoon
vd Boogerweg
Plandatum / stand van zaken / datum gereed / te nemen acties
Toegezegd is met de ontwikkelaar omtrent locatie woningen te gaan spreken.
Nummer
(16-04-13)

Onderwerp
Verzocht door
Portefeuillehouder Toezegging
Uitvoering
Verbeek
amendement afval
Plandatum / stand van zaken / datum gereed / te nemen acties
(16-04-13) 13 november 2012 heeft de gemeenteraad het afvalbeleidsplan 2013-2017 gemeente Brielle
vastgesteld. Unaniem is een amendement aangenomen:
1
Op dit moment niet te besluiten tot de aanschaf en distributie van papiercontainers bij huishoudens,
die nu ook gebruik maken van minicontainers voor restafval en gft-afval.
2.
Verenigingen vanuit de gemeente Brielle te benaderen om met hen tot overeenstemming te komen,
zodat verenigingen actief papier gaan inzamelen (zoals bv al in Vierpolders gebeurd).
3.
Bestaande afvalverzamel-eilanden te uniformeren en qua locatie te optimaliseren om op die manier het
gescheiden inzamelen van afval te stimuleren.
4.
Een jaar na invoering van genoemde maatregelen de opbrengst van het gescheiden inzamelen van
papier en karton te evalueren.
Stand van zaken amendement per 24 april 2013.
Ad 1.
Er wordt thans geen besluit genomen over de invoering van papiercontainers.
Ad 2.
Met verenigingen, scholen en kerken die oud papier en karton (OPK) inzamelen is in januari 2013
gesproken over het actief inzamelen. In 2013 zijn er nog slechts acht verenigingen/scholen/kerken actief met
de inzameling van OPK. De vergoeding in 2013 bedraagt € 44,50 per ton OPK. De vergoeding voor OPK vanaf
2014 is de marktprijs minus de inzamel- en verwerkingskosten, met een gemeentelijke garantieprijs van €
27,23 per ton. De verenigingen zien weinig mogelijkheden om actiever OPK in te gaan zamelen. Over de
afgelopen vijf jaar zien we een stijgende lijn bij de gemeentelijke ondergrondse inzameling van OPK en een
afname van de inzameling van OPK bij verenigingen. In 2012 is ten opzichte van 2011 in Brielle ruim 17%

minder OPK ingezameld ten gevolge van de economische crisis. Dit is een landelijke trend.
Ad 3.
Een concept-advies is gereed. De commissie Grondgebied wordt naar verwachting op 18 juni 2013
nader geïnformeerd over de te nemen maatregelen bij milieu-eilanden.
Ad 4.
Een evaluatie zal een jaar na te nemen maatregelen plaatsvinden. De maatregelen zullen uiterlijk 1
januari 2014 genomen zijn, zodat de evaluatie 1 januari 2015 kan plaatsvinden.
(20-01-15) de evaluatie zal afgerond zijn in maart 2015.
(24-03-15) De evaluatie zal worden geagendeerd voor de commissie van juni 2015.
(22-09-15) naar aanleiding van de evaluatie wordt een maatregelenplan opgesteld. Dit zal in het eerste
kwartaal van 2016 worden geagendeerd.
(24-05-16) Dit jaar wordt in gezamenlijkheid met de gemeenten op VP een maatregelenplan gerealiseerd.
(20-09-16) Er wordt op 26 september 2016 een thema avond afval gehouden voor de gemeenteraad.
(25-10-16) Maatregelenplan afval komt in november 2016 in de commissie.
Nummer
Onderwerp
Verzocht door
Portefeuillehouder Toezegging
Plandatum / stand van zaken / datum gereed / te nemen acties

