
AMENDEMENT 
  
De gemeenteraad van de gemeente Papendrecht, in openbare vergadering bijeen op 16 juni 2016 ter 
bespreking en besluitvormende behandeling van raadsvoorstel nummer 040/2016 Vaststelling 
bestemmingsplan 32 woningen Aalscholver: 
 
Neemt in overweging dat: 

1. geen misverstand mag bestaan over de inhoud en het doel van de in het raadsbesluit 
opgenomen beslispunten;  

2. de huidige formulering van beslispunten 5 en 6 mogelijk voor verschillende uitleg vatbaar 
zijn; 

3. verder: diverse kopers met de kennis van nu nooit waren overgegaan tot aankoop van 
betreffende woningen en daarom nu af willen zien van de koop; 
 

stelt voor raadsbesluit 040/2016 te wijzigen als volgt: 
 

A. beslispunt 5, dat nu luidt: 
De gemeente Papendrecht zich aan te laten sluiten bij het Gemeentelijk Platform 
Hoogspanningsleidingen; 
 
te wijzigen in: 
De gemeente Papendrecht zich aan te laten sluiten bij de Vereniging Gemeentelijk Platform 
Hoogspanning en zich inspant om voor alle woningen die in Papendrecht nabij 
hoogspanningslijnen staan samen met TenneT en de rijksoverheid naar duurzame 
oplossingen te zoeken, zodat alle woonlocaties in Papendrecht blijvend voldoen aan het 
beleidsadvies van het rijk in dezen. 
 

B. beslispunt 6, dat nu luidt: 
Het college op te dragen overleg te starten met TenneT ten einde te bewerkstelligen dat de 
toekomstige invloed van het magnetisch veld van de hoogspanningsleiding beperkt blijft. 
 
te wijzigen in: 
Het college op te dragen overleg te starten met TenneT ten einde te bewerkstelligen dat de 
waarden van het magnetisch veld van de hoogspanningslijnen in Papendrecht in de toekomst 
in overeenstemming blijven met het beleidsadvies van het rijk in dezen en metingen te 
verrichten na relevante wijzigingen, die invloed kunnen hebben op de µT-waarde, zowel 
positief als negatief, zodat monitoring mogelijk is. 

 
C. Als beslispunt 7 toe te voegen: 

Het college op te dragen om voor kopers die hun woning aan de Aalscholver niet meer willen 
kopen een vangnet te vormen via de ontwikkelaar, met als doel dat kopers kunnen afzien van 
de koop, zonder dat dit leidt tot financiële consequenties voor de kopers. 

 
 
 
 
 
Fracties VVD, CDA, OP, D66. 
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