
 

Het woningbouwplan gelegen tussen de Veerstraat en de Waalbandijk is een prima 
voorbeeld van een inbreidingslocatie voor woningbouw. Het is belangrijk om in Maas 
en Waal open gebieden zoveel mogelijk te sparen en binnen de kernen in te breiden.  

Hoewel dit gebied klein is zou het ook een goede zaak zijn om bij kleinere 
inbreidingsplannen ook een beperkt aantal sociale huurwoningen te realiseren. Wij 
dringen er op aan bij volgende inbreidingsplannen dit nadrukkelijk bij de 
planontwikkelaar neer te leggen. Ook mensen met een kleine beurs moeten kansen 
krijgen om in inbreidingslocaties in hun dorp te kunnen wonen.  

Ik begrijp dat dit algemene opmerkingen zijn die overigens  wel zeer serieus zijn, 
maar ik zal me nu toespitsten op het concrete plan dat nu voorligt. 

Het college heeft bij de uitwerking van het plan zichzelf een aantal regels gesteld en 
een daarvan was dat er rekening diende te worden gehouden met de 
waterhuishouding zoals we kunnen lezen in het rapport ruimtelijke onderbouwing. 

Er zijn twee varianten uitgewerkt voor de waterberging en wel de realisatie van een 
retentievijver in de heemtuin en een waterbergend funderingspakket onder de 
openbare verharding.  

Juist op dit punt wordt aan ons als raad gemeld dat ‘in overleg met de diverse 
partijen is gekozen voor een retentievijver als definitieve oplossingsvariant. 

Ook in de ‘zienswijzennota’ wordt ondubbelzinnig gekozen voor een 
waterbergingsvijver en wel omdat: “het de voorkeur heeft om waterberging te 
realiseren in oppervlaktewater boven het realiseren van waterberging onder het 
maaiveld. De reden hiervoor is dat het beheer en onderhoud wordt bemoeilijkt door 
een lastige bereikbaarheid van een systeem onder het maaiveld. Controle wordt 
hierdoor bemoeilijk waardoor er een groter risico is op het niet of onjuist functioneren 
van het systeem. Daarnaast is er voldoende dekking van een waterbergingssysteem 
in de oppervlakteverharding noodzakelijk. Hierdoor zouden de nieuwe woningen op 
een hoger maaiveldniveau komen te liggen dan nu in het plan is opgenomen. Om de 
hoogteverschillen met de omgeving zo veel mogelijk te beperken, is deze oplossing 
niet wenselijk”. 
 

Dit alles staat in schril contrast met de uitlatingen van de wethouder in het RTG van 
15 juni jongsleden. Daar sprak wethouder Springveld dat er binnen het plan nog 
gekeken zou worden naar de mogelijke opvang voor hemelwater. “Als daar geen 
retentievijver voor nodig is en het kan ook op het terrein zelf dan zullen we daar 
zeker naar kijken” aldus wethouder Springveld. Dit als reactie op de inspreker de 
heer Abelen. Hij stelde als de heer Abelen daar een zienswijze over zou hebben de 
ontwikkelaar best genegen zou zijn daar ook naar te luisteren. Hij stelde de best 
mogelijke oplossing te zullen kiezen.  

Wat moeten wij daar nou mee voorzitter? 

Bij de reactie op de zienswijze kiest het college met enige motivatie nadrukkelijk voor 
de retentievijver en in het RTG geeft wethouder Springveld weer aan dat het best 
ook anders kan. Het kan namelijk ook op eigen terrein als het kan tegen dezelfde 



kosten en zelfde mogelijkheden. “Dan zal het college dat niet nalaten als de raad dat 
wenst” aldus wethouder Springveld in het RTG. En als het Waterschap dan ook 
akkoord is dan denkt hij dat er met de ontwikkelaar ook wel tot een overeenkomst 
kan worden gekomen. 

“Maar dat moet allemaal nog ingevuld worden”, volgens de wethouder en hij voegt 
daar aan toe dat dit voor het vaststellen van het plan niet noodzakelijk is. In het 
bestemmingsplan zou staan dat er de mogelijkheid moet zijn om het probleem van 
de waterberging op te lossen en die mogelijkheid is er. 

Met alle respect voorzitter, daar denkt Sociaal Maas en Waal toch anders over. Ons 
wordt een plan voorgelegd met een retentievijver en geen plan waarin wordt 
aangegeven dat er problemen zijn die na vaststelling van het plan wel zullen worden 
opgelost.  

Vaststelling van het plan doet ook geen recht aan de rechtszekerheid van de 
burgers. Juist op het punt van de retentievijver zijn bezwaren ingebracht door 
aanwonenden van het plan. En die aanwonenden hebben wethouder Springveld ook 
horen zeggen dat er naar de mogelijkheid van waterberging op het te ontwikkelen 
terrein gekeken zou gaan worden.  

De heer Van Abelen, een van de insprekers, heeft aangeboden om als deskundige 
desgewenst met zijn vrouw hier een bijdrage aan te leveren. Onze vraag is dan ook 
of hierover al contact is geweest met de heer Van Abelen? 

De belanghebbenden zullen naar verwachting geen genoegen nemen dat 
duidelijkheid hierover niet gegeven wordt. De enige duidelijkheid nu is dat er een 
retentievijver komt en dat zal zeker leiden tot beroep bij de Afdeling 
bestuursrechtspraak van de Raad van State. Dit zal alleen maar weer ernstige 
vertraging voor het plan betekenen en de Afdeling bestuursrechtspraak zal bepaald 
niet gecharmeerd zijn van vage toezeggingen die door de wethouder gedaan zijn en 
over zijn uitspraak dat dit soort zaken geregeld kunnen worden na de vaststelling 
door de raad van dit plan. 

Over de kwelproblematiek heeft de wethouder zich niet duidelijk uitgelaten. Bij het 
plan om een meestromende nevengeul in de Afferdensche en Deeschtse waarden 
heeft het waterschap via beroep aandacht gevraagd voor de kwelproblematiek die 
door de nevengeul zou kunnen optreden. Er is vervolgens uitgebreid onderzoek 
gedaan naar de effecten van kwel in het binnendijks gebied. Met twee retentievijvers 
onder Afferden zouden de kwelproblemen stabiel blijven. Het lijkt mij goed voorzitter 
deze informatie ook aan de belanghebbenden te doen toekomen. 

Mijnheer de voorzitter, de fractie van Sociaal Maas en Waal geeft dringend in 
overweging de vaststelling van dit plan uit te stellen tot de vergadering van 
september aanstaande en de tussenliggende tijd serieus met de belanghebbenden 
te overleggen of een alternatief binnen het plangebied mogelijk is. Is dat binnen 
redelijke meerkosten mogelijk dan zou daarvoor gekozen moeten worden. Zijn de 
meerkosten onevenredig hoog dan zullen ook de belanghebbenden, die zich heel 
redelijk hebben opgesteld, zich zeer waarschijnlijk kunnen vinden in de retentievijver. 

Mocht het college toch besluiten het plan toch nu in stemming te brengen, dan zal 
onze fractie dit plan niet steunen. 


