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Aanleiding 

In de  commissie Samen wonen van 7 maart 2013 is afgesproken de vertegenwoordigers van de 
gemeenteraad in het algemeen bestuur van de gemeenschappelijke regeling Nieuw Reijerwaard uit te 
nodigen om een terugkoppeling te geven over hun werkzaamheden. De commissie heeft afgesproken de 
onderwerpen, thema's en vragen die men besproken zou willen hebben van te voren aan te geven bij de 
griffie. Onderstaand treft u een inventarisatie van de ingekomen vragen aan. 
 

Overzicht diverse vragen aan leden algemeen bestuur 

1) Onderwerpen genoemd in de brief van gedeputeerde Veldhuijzen, d.d. 6 maart 2013 (bijgevoegd) 
a) Proces, planning, bevoegd gezag Inpassingsplan / Voortgang 

1. Wat zijn de gevolgen van vertraging bij het vaststellen van het inpassingsplan? 
b) Proces, planning, bevoegd gezag Milieueffectrapportage / Voortgang 

1. Wat is uw mening over het (voorlopig) toetsingsadvies over het milieueffectrapport? 
c) Bevoegdheden provincie t.a.v. tweede / derde ontsluiting / Voortgang 

1. Stand van zaken rond verkeersontwikkelingen te weten 2e ontsluitingsweg en Ovonde? 
2. Wat is momenteel de status van de zogenaamde 2e ontsluitingsweg? 
3. De raad wil de boomgaard behouden en geen derde weg. Lukt het u als onze 

vertegenwoordigers om dat blijvend te bewerkstelligen? Zo nee welke middelen heeft u van 
ons als  raad nodig? 

2) Aankoop woningen in Nieuw Reijerwaard 
a) Hoe staat het met de aankoop van woningen?  
b) Hoeveel staan er op de planning om aangekocht te worden? 
c) Als bewoners niet willen verkopen, blijven de woningen dan staan of wordt er onteigend? 
d) Is het denkbaar/mogelijk dat er veel meer woningen worden aangekocht? Richting Noldijk?  
e) Overleg over verzoek van de heer Meij (zie achterliggende gespreksnotitie). 

3) Bewoners  
a) Hoe staat het met het instellen van gestructureerd overleg met bewoners zoals gevraagd in motie 

2012-98 (bijgevoegd)? 
4) Aankoop  en uitgifte van gronden  

a) Wat is de stand van zaken rond aankoop van gronden; hoeveel ha is inmiddels aangekocht door 
de GR? 

b) Hoeveel grond moet er nog worden aangekocht (ha) en wat is de prognose met betrekking tot 
volledige verwerving? 

c) Hoeveel grond is op dit moment verkocht? Zijn er opties? Ligt het op schema? 
d) Er wordt op dit moment een nieuwe kas gebouwd. Kan dat fenomeen worden toegelicht? 
e) De grondprijs in NR is wat hoger om daarmee duurzaamheid te bevorderen.  Goede zaak. Is de 

prijs problematisch? 
5) Ontwikkeling 

a) Rekening houdend met de businesscase, de second-opinion en de Monte Carlo simulatie staat 
het er dan goed voor? 

6) Overig 
a) Wat zijn momenteel de grootste zorgpunten voor u als onze vertegenwoordigers? 
b) Hebben wij nog iets vergeten te vragen? Heeft u verder nog iets te melden? 

 

Doel bespreking / beraad 

Het doel van de bespreking is de raad via de commissie te informeren over de stand van zaken met 
betrekking tot de ontwikkelingen in Nieuw Reijerwaard. 


