Amendement
Agendapunt: 2021-…
Datum: 29 juni 2021
Onderwerp: Verkennend locatieonderzoek in het kader van herstructurering van
woonwagenlocatie De Griend.
Ingediend door de fractie(s) : Leefbaar Lokaal Belang, VVD en Verenigd West Betuwe
______________________________________________________________________
De raad van de gemeente West Betuwe op dinsdag 29 juni 2021 in vergadering bijeen, ter
behandeling van het agendapunt: voorstel verkennend locatieonderzoek in het kader van
herstructurering van woonwagenlocatie De Griend.
Gelet op:
●

Het belang voor de bewoners van locatie de Griend dat wordt gesproken over een
structurele oplossing voor deze locatie;

●

Het feit dat het college voorstelt om op basis van het verkennend locatieonderzoek de
Raad uit drie voorkeurslocaties te laten kiezen;

●

Dat een van deze voorkeurslocaties ligt in de kern Tuil en aan de Steenweg
Waardenburg;

Overwegende dat:
●

●

●
●
●

●
●

●
●

Er vanuit de voormalige gemeente Neerijnen toezeggingen zijn gedaan en dat dit is
bevestigd door de wethouder tijdens de oordeelsvormende vergadering, dat de
zoeklocatie gelegen zou zijn in het dorp Waardenburg;
Er veel weerstand is vanuit de kern Tuil is tegen deze voorkeurslocatie in het
verkennende locatie onderzoek terwijl ook deze locatie niet de voorkeur heeft van
bewoners van woonwagenlocatie de Griend;
De kern Tuil daarom afvalt als voorkeurslocatie;
De voorkeurslocatie aan de Steenweg te Waardenburg ongeschikt is als
voorkeurslocatie;
De locatie aan de Steenweg twee uitritten nodig heeft zoals op de tekening is
aangegeven, hetgeen lastig zal worden omdat de Steenweg een Provincialeweg is en
de Provincie niet van plan is hierin te voorzien;
Het zeer onzeker is of de locatie aan de Steenweg zal voldoen aan de stikstofnorm,
vanwege de nabije ligging van Natura 2000 gebied de Rijntakken;
Het in de nabijheid van de voorkeurslocatie aanwezige bedrijf Fysio Extra het om die
reden ook niet is gelukt is om uit te breiden en daar een gezondheidscentrum te
vestigen.
Het daarom onzeker is of deze voorkeurslocatie geschikt is;
Deze locatie binnen de kern Waardenburg daarom ook afvalt als voorkeurslocatie.

Besluit:
Het raadsvoorstel gewijzigd vast te stellen, met daarin de volgende wijziging:
1. Beslispunt 2 te schrappen, zodat het als volgt komt te luiden: De voorkeurslocatie aan
de Heideweg te Waardenburg uit te werken in afstemming met woningcorporatie De
Kernen, de bewoners van de Griend en omwonenden.
En gaat over tot de orde van de dag.
Getekend:
Mw P. van Kuilenburg LLB
Dhr D. Broedelet

VVD

Dhr G. van de Water

VWB

Aantal stemmen voor:
Aantal stemmen tegen:
Aangenomen / Verworpen

Toelichting:
De fractie van LLB heeft tijdens de oordeelsvormende vergadering van 8 juni 2021 duidelijk
gemaakt dat voor haar twee van de drie door het college voorgestelde voorkeurslocaties
afvallen. Bovendien hebben de bewoners van de Griend duidelijk aangegeven dat als er
sprake is van verplaatsing naar een andere locatie, dat Waardenburg moet zijn. De beide
voorkeurslocaties in Tuil en aan de Steenweg in Waardenburg zijn ongeschikt en er bestaat
bovendien grote weerstand tegen.
De fractie van VWB duidelijk heeft aangegeven dat locatie Heideweg als enige locatie
geschikt is om onderzocht te worden, te beginnen met de verwervingskosten van de grond.

