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Structuurvisie en plan-MER gemeente Maasdriel

Geachte heer/mevrouw,
Voor besluitvorming in uw vergadering van 20 oktober 2011 hebben wij u het ontwerp van de
Structuurvisie en plan-MER gemeente Maasdriel ter vaststelling aangeboden.
De commissie Ruimte heeft ons voorstel aan u tot vaststelling van de Structuurvisie en planMER gemeente Maasdriel behandeld in de vergadering van 5 oktober 2011.
De commissie heeft bij het ontwerp van de structuurvisie een aantal vragen gesteld en
kanttekeningen geplaatst.
In de vergadering van de commissie Ruimte van 5 oktober heeft wethouder Jos Huizinga in
de discussie met de leden van de commissie de visie van het college op de toekomstige
ontwikkeling van de gemeente Maasdriel uitvoerig toegelicht.
In deze brief willen wij in aanvulling daarop en op ons voorstel van 19 augustus 2011 nog
nader op een aantal vragen en kanttekeningen ingaan.
Bij de opstelling van deze structuurvisie hebben wij al eerder de commissie Ruimte een
aantal malen betrokken.
In de vergadering van de commissie Ruimte van 27 mei 2009 wordt het plan van aanpak
voor de actualisatie van de StructuurvisiePlus Maasdriel 2004-2014 door de adviseurs van
Croonen Adviseurs gepresenteerd. De rode draad voor de actualisatie is de vertaling van de
Visie Maasdriel 2020+, die de gemeenteraad op 3 juli 2008 unaniem heeft vastgesteld.
In de vergadering van de commissie Ruimte van 14 april 2010 wordt het Deel A: Ruimtelijk
Casco van de Structuurvisie Maasdriel met een toelichtende presentatie van de adviseurs
van Croonen Adviseurs ter kennisname aangeboden.
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In de vergadering van de commissie Ruimte van 17 maart 2011 wordt de responsnota
Structuurvisie Maasdriel Deel A: Ruimtelijk Casco en het advies van de Commissie voor de
milieueffectrapportage over de reikwijdte en het detailniveau van het milieueffectrapport ter
kennisname aangeboden.
Het ontwerp van de structuurvisie is gedateerd op 29 maart 2011 en bevat om die reden
informatie, die tengevolge van het verstrijken van de tijd aanpassing behoeft.
Wij stellen u voor die feitelijke informatie in de rapportage te actualiseren naar het moment
van vaststelling van de structuurvisie door de gemeenteraad om te voorkomen, dat deze
werkzaamheden dubbelop plaatsvinden.
Dat geldt zeker voor het opgenomen projectenoverzicht, dat onder invloed van de tijd
voortdurend aan wijzigingen onderhevig is. Dit dynamische deel van de structuurvisie zai
dan ook na de vaststelling van de structuurvisie periodiek tenminste om de twee jaar worden
bijgesteld en aan u ter vaststelling worden aangeboden.
Wij pleiten er voor om dit deel van de structuurvisie bij de besluitvorming te betrekken. Het
projectenoverzicht biedt de burger inzicht in de diverse initiatieven voor ruimtelijke
ontwikkeiingen die er bestaan in zijn of haar gemeente en het overzicht bevordert daarmee
de transparantie van en het draagvlak voor de beoogde beleidsontwikkelingen van de
gemeente Maasdriel. Ook ligt er een relatie tussen het projectenoverzicht en het beoogde
kostenverhaal bij ruimtelijke ontwikkeiingen van derden.
Wij zullen na de vaststelling van de structuurvisie het projectenoverzicht van de
structuurvisie nader bezien op uitvoerbaarheid in de tijd gezien en van een eerste prioritering
voorzien. Het is in de huidige financiele omstandigheden voor iedereen wel duidelijk, dat een
aantal grootschalige ontwikkeiingen niet voor 2020 voor uitvoering voorbereid kan worden.
Voor de majeure projecten stellen wij u voor, dat u over de actuele stand van zaken wat dat
betreft afzonderlijk specifiek mededeling wordt gedaan.
Het ontwerp van de structuurvisie heeft met ingang van 7 april 2011 tot en met 18 mei 2011
gedurende zes weken ter inzage gelegen. In deze periode zijn er twee informatieavonden
belegd (e§n in het dorpshuis in Hedel en 6§n in het gemeentehuis van Maasdriel), waarbij
het ontwerp van de structuurvisie is toegelicht en er gelegenheid was tot het stellen van
vragen. Daarbij mag het uitvoerige en brede communicatietraject, dat met de inwoners en
belangengroeperingen eerder is gevoerd in het kader van de opstelling van de Visie
Maasdriel 2020+ niet uit het oog verloren worden.
De structuurvisie is niet de geeigende planfiguur voor een nadere detaillering van de
gebruiksmogelijkheden op perceelsniveau. Daartoe dient het bestemmingsplan, dat voor de
burgers bindende regels omtrent het gebruik en de bouwmogelijkheden van gronden
gelegen binnen het plangebied bevat. Bij de vaststelling van een bestemmingsplan worden
die regels voor de bestemming van grond door de gemeenteraad gegeven ten behoeve van
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een goede ruimtelijke ordening, aldus de wetgever in artikel 3.1 van de Wet ruimtelijke
ordening.
Ook voor wat betreft de ontwikkelingsmogelijkheden per dorpskern zijn in de Structuurvisie
alleen algemene handvatten gegeven. Voor wat betreft de mogelijkheden nieuwe woningen
te realiseren zijn de analyse en visie per dorpskern uit de StructuurvisiePlus uit 2004 en de
zoekgebieden voor toekomstige woningbouw (de zogenoemde "rode contour") als
uitgangspunt gehanteerd. Vooral in dit opzicht, maar ook voor wat betreft andere
onderwerpen, geldt dat de voorliggende ontwerpversie van de Structuurvisie nauw aansluit
op (het gedachtegoed van) de geldende StructuurvisiePlus.
Bij een omvang van circa 2.000 nieuw te bouwen woningen, waartoe bij de gemeente
initiatieven bekend zijn, is voor slechts circa 350 woningen een directe bouwtitel aanwezig.
Daarbij dient aangetekend te worden, dat een aantal woningbouwplannen al langer in
uitvoering is dan wel binnenkort in uitvoering wordt genomen.
Wij zullen daarom de planologische voorbereiding van kansrijke initiatieven zeker
bevorderen door voortvarendheid te betrachten bij de procedures van herziening van het
bestemmingsplan. Voorkomen moet worden, dat bij het aantrekken van de woningmarkt er
geen of onvoldoende direct uitvoerbare woningbouwplannen zijn.
Bij de herijking van het woningbouwprogramma gaat ook nadrukkelijk aandacht uit naar
goede huisvestingsmogelijkheden voor onze Europese medeburgers.
Wij kunnen u de uitkomsten van de herijking van het woningbouwprogramma in het eerste
kwartaal van 2012 aanbieden.
De ontwikkeling van nieuwe natuur wordt in de structuurvisie voorzien in combinatie met
andere ruimtelijke ontwikkeiingen, zoals de bouw van woningen, de aanleg van infrastructuur
of bedrijventerreinen en ook in het kader van het Nationaal Bestuursakkoord Water en de
Europese Kaderrichtlijn Water. Ontwikkeling van projecten met louter en alleen een
natuurdoelstelling wordt niet beoogd.
Onder een energielandschap verstaan wij een gebied van enige omvang, waarbinnen door
middel van natuurlijke hulpbronnen (biomassa, water, wind, zonlicht) energie wordt
geproduceerd, die ten goede komt aan energiegebruikende processen binnen dit landschap
of elders, in de omgeving van een dergelijk landschap.
Wij pleiten voor handhaving van het centraal nabij de A2 gelegen bedrijventerrein De
Winkels te Hedel, omdat de strategische ligging van dit gebied nabij de hoofdtransportas
Amsterdam-Maastricht de ontwikkeling daarvan zai genereren al dan niet in samenwerking
met nabuurgemeenten en/of marktpartijen.
De behaalde financiele voordelen bij de aanbesteding van werken (aanbestedingsvoordelen)
worden meegenomen in de actualisering van de grondexploitatieberekeningen. Tegenover
de aanbestedingsvoordelen zullen ongetwijfeld nadelen staan, doordat bijvoorbeeld de
uitgifte vertraging opioopt. Gevolg hiervan zijn rentenadelen. Uit de paragraaf grondbeleid in
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de begroting 2012 blijkt, dat de risico's voortvloeiende uit ons grondbezit geschat worden op
€ 5,3 miljoen.
Voordelen worden daarom gereserveerd voor de opvang van nadelen.
De potenties van het gebied ten zuiden van Hedel, waarbinnen de recreatieve voorziening
van "De Soepkom" ligt, worden in de Structuurvisie beschreven en de kansen belicht.
Wij hebben echter niet het voornemen de ontwikkeling van dit gebied bij Hedel actief op te
pakken, maar verlenen graag medewerking aan goede initiatieven hiertoe.
De tracestudie van de Zandmerenroute bevindt zich in een eindfase en de eindrapportage
zai in de loop van dit kwartaal aan ons college worden aangeboden.
Met de initiatiefnemer van het project de "Marensche Waarden" vindt overleg plaats onder
meer waar het gaat om de haalbaarheid van dit deelproject van "Ruimte voor MAASdriel".
Wij verwachten u de uitkomsten van dit overleg in het tweede kwartaal van 2012 te kunnen
vertellen.
Naar de haalbaarheid van herhuisvesting van basisschool "De Meidoorn" te Kerkdriel vindt
in overleg met het schoolbestuur onderzoek plaats. De uitkomsten van dit onderzoek zullen
wij u eind 2012 kunnen vertellen.
Wij vertrouwen u hiermee aanvullend voldoende te hebben bericht.
Met vriendelijke groet,
heicijllegaj^JMaasdriel
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