
 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
Besluitenlijst gemeenteraadsvergadering 14 april 2016 
 

 

Aanwezig en afmeldingen: 

de heer A.J. Borgdorff (voorzitter), de heer M.J.W. Tobeas (griffier), de heer A.D. van der 

Wulp (SGP), de heer J. van Helden (SGP), de heer H.E. Steen (ChristenUnie), de heer 

J.M. Dank (PvdA), de heer P. Westdijk (PvdA), de heer L.P. Kerpel (D66), de heer J.A.M. 

Nieland (Fractie Nieland), de heer D. Groeneveld (VVD), de heer L.V.M. Niemantsverdriet 

(VVD) en de heer C.L. Polet (VVD), de heer A. Scheerhoorn (GBBM), de heer J. van 

Eenennaam (GBBM), mevrouw A. Daane (GBBM), de heer J.A.S. de Jonge (GBBM), de 

heer P.M.G. van Meel (GBBM), de heer H.C. van der Linden (GBBM), de heer P.D. van 

Loo (CDA), de heer A. Gravendeel (CDA), de heer A. Tolenaars (CDA), mevrouw J.H. 

Blaak-van de Lagemaat (CDA), de heer P. Baars (Fractie Baars), raadsleden. 

 

Mede aanwezig: 

de heer A.Mol (GBBM), H.C.J. van Etten (CDA) en de heer W.W. Joosten (VVD), 

wethouders en mevrouw M.A.P. Muijzer, raadsadviseur. 

 

Besluitenlijst raadsvergadering 3 maart 2016 

Vaststellen van de besluitenlijst van de raadsvergadering van 3 maart 2016. 

Besluit: conform besloten 

 

Ingekomen stukken (eerder geagendeerd voor commissies) 

De ingekomen stukken voor kennisgeving aan te nemen. 

Besluit: conform besloten 

 

Aanleg parkeerplaatsen centrum Puttershoek 

1. De geheimhouding zoals opgelegd op de bijlage te bekrachtigen volgens artikel 25 lid 

3 van de gemeentewet, gezien een belang genoemd in artikel 10, lid 2, sub b, van de 

Wet Openbaarheid Bestuur; 

2. Een krediet beschikbaar te stellen van € 65.000 voor de sloop van het kerkgebouw en 

de aanleg van parkeerplaatsen, waarvan € 45.000 wordt gedekt uit de reserve 

grondexploitaties, en € 20.000 uit het budget “Parkeren” van de gemeentebegroting 

2016. 

Besluit: conform besloten 

 

Verordening individuele bijzondere bijstand WIHW 2016 

Vaststelling van de verordening individuele bijzondere bijstand WIHW 2016. 

Besluit: conform besloten 

 

Raadsvoorstellen van raadsvergaderingen zijn te 
raadplegen op deze website: “Bestuur & 
Organisatie/vergaderkalender”. De raadsvergadering 
kan worden nagekeken via 

binnenmaas.raadsinformatie.nl 
 
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de 
griffier, Mark Tobeas, tel. 078 – 633 45 87, e-mail 
Mark.Tobeas@binnenmaas.nl  
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Aanpassing GR Schadevergoedingsschap HSL-Zuid, A16 en A4 en Dienst 

Gezondheid&Jeugd ZHZ aan de Wet op de gemeenschappelijke regelingen 

1. De gemeenschappelijke regeling Schadevergoedingsschap HSL-Zuid, A16 en A4 vast 

te stellen op de wijze, zoals is voorzien in de als bijlage opgenomen tekst voor deze 

gemeenschappelijke regeling; 

2. Als gevolg van de gewijzigde vaststelling van de gemeenschappelijke regeling 

Schadevergoedingsschap HSL-Zuid, A16 en A4 de heer mr. drs. A.J. Borgdorff MPM, 

in zijn hoedanigheid van burgemeester van gemeente Binnenmaas, als lid van het 

algemeen bestuur aan te wijzen; 

3. Toestemming te verlenen aan het college om de vierde wijziging van de 

gemeenschappelijke regeling Dienst Gezondheid & Jeugd Zuid-Holland Zuid vast te 

stellen. 

 

Stemming: aanwijzing de heer Borgdorff als lid van het algemeen bestuur: 21 stemmen 

voor, 0 stemmen tegen. 

Besluit: conform besloten 

 

Voorkeursalternatief MER Windmolenlocatie Oude Maas 

Amendement SGP, ChristenUnie, PvdA, D66 en fractie Nieland (verworpen) 

Besluit het voorliggende raadvoorstel nummer 11 bij dictum 2, als volgt te wijzigen: 

Dictum 2 Wij vragen u het voorkeursalternatief uit de MER uit te laten werken in het 

voorontwerpbestemmingsplan; 

 

Stemming:    7 stemmen voor (SGP, ChristenUnie, PvdA, D66, Fractie Nieland) 

  14 stemmen tegen (CDA, GBBM, VVD en Fractie Baars) 

 

Amendement CDA, GBBM en VVD (aangenomen) 

besluit het voorliggende raadsvoorstel dictum 2 als volgt te wijzigen: 

Het voorkeursalternatief uit de MER uit te laten werken in het voorontwerpbestemmings-

plan en daarbij: 

a. voor het realiseren van circa 15 MW een maximumhoogte voor te stellen van 160 

meter met een maximum rotordiameter van 120 meter; 

b. de windturbines niet 30 tot 40 meter in zuidelijke richting op te schuiven tov de 

locaties in alternatief 1b. 

 

Stemming: 14 stemmen voor (CDA, GBBM, VVD en Fractie Baars) 

    7 stemmen tegen (PvdA, D66, SGP, ChristenUnie en Fractie Nieland) 

 

1. Kennis nemen van de milieueffect rapportage Windenergielocatie Oude Maas;  

2. Wij vragen u het voorkeursalternatief uit de MER uit te laten werken in het 

voorontwerpbestemmingsplan en daarbij  

a. voor het realiseren van circa 15 MW een maximumhoogte voor te stellen van 

160 meter met een maximum rotordiameter van 120 meter; 

b. de windturbines niet 30 tot 40 meter in zuidelijke richting op te schuiven t.o.v. 

de locaties in alternatief 1b. (zie amendement) 

3. Wij vragen u conform artikel 3.30 Wro de gemeentelijke coördinatieregeling toe te 

passen op de windenergielocatie Oude Maas waarmee gecoördineerde besluitvorming 

over bestemmingsplan en omgevingsvergunning plaats kan vinden.  

 

Wethouder Joosten zegt toe de opmerkingen van de adviescommissie voor de M.E.R. 

mee te nemen in het ontwerp bestemmingsplan. 
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Besluit: het geamendeerde voorstel aangenomen met 14 voor (GBBM, VVD, CDA en 

Fractie Baars), 7 tegen (PvdA, D66, SGP, ChristenUnie en Fractie Nieland). 

 

 

 

Aldus vastgesteld in de vergadering van de raad  

van Binnenmaas op 26 mei 2016 

 

De griffier,    De voorzitter, 

 

 

 

drs. M.J.W. Tobeas   mr. drs. A.J. Borgdorff 

 


