Besluitenlijst van de vergadering van burgemeester en wethouders.
Dinsdag 20 juni 2017 om 9.30 uur in de kamer van de burgemeester, gemeentehuis te Neerijnen
Aanwezig:
Burgemeester H.H. de Vries
Wethouder T. Kool
Wethouder R. Verwoert
Wethouder J. Andriesse
Wethouder J. Krook
Secretaris J.W. Vonk-van Meteren

Nr.

0 = Algemeen/BMO

(BUR)
(TK)
(RV
(JA)
(KK)
(JV)

1 = Bedrijfsvoering
2 = Dienstverlening en Beleid
3 = Bureau/IVR
7 = Geheime stukken

Burgerparticipatie
1 = Informeren
2 = Raadplegen
3 = Adviseren
4 = Coproduceren
5 = Zelf beslissen

Afwezig:
Nr.

Afdeling

Zaak

Poho Onderwerp

Samenvatting

Advies

Besluit

BP

0.1

Secretaris

–

–

B&W besluitenlijst 13 juni
2017

Voorstel tot vaststellen
besluitenlijst voorgaande week.

Vaststellen besluitenlijst.

Vastgesteld

–

0.2

Secretaris

–

–

Uitnodigingen:

Diverse uitnodigingen.

Bespreken wie gebruik maakt van
welke uitnodiging.

– Uitnodiging om op 8 juli
om 9:00 uur het
Beachvolleybaltoernooi te
Haaften (Hertog Karelweg)
te openen.

– burgemeester de Vries

-Dag van de Democratie op
9 september 2017

– uitnodiging doorsturen naar
griffie

– Uitnodiging Themadag
Contraterrorisme op 4 juli
aanstaande van 9:30 –
17:00 uur in het
Beatrixtheater te Utrecht.

2.1

Dienstverlening 22140/ TK

Uitvoering van taken

–

– college is verhinderd vanwege
collegevergadering op dinsdag

Gemeente Neerijnen heeft in 2016 In te stemmen met de uitvoering

– akkoord

1

en Beleid

22401

duurzaamheid.

heeft het Gelders Energieakkoord
ondertekend. Stip op de horizon is
een klimaatneutraal Gelderland in
2050. Daarnaast heeft de nieuwe
gemeente West Betuwe de
ambitie om in 2030
energieneutraal te zijn. Vanuit het
Gelders Energieakkoord is voor
deze energietransitie de vraag
gekomen verder aan de slag te
gaan met de onderwerpen
toezicht/stimulatie energie vanuit
de Wet milieubeheer bij bedrijven,
continuering van het energieloket
en regionale samenwerking
(startnotitie Groene Groei in
Rivierenland). De gemeente geeft
met deze activiteiten invulling aan
het Gelders Energieakkoord en de
ambitie van de nieuwe gemeente.

van taken toezicht/stimulatie Wet
milieubeheer bij bedrijven en deze
taak structureel op te nemen in het
werkprogramma.

Het college heeft besloten om het
besluit van 14 februari 2017,
waarbij een van rechtswege
verbeurde dwangsom voor de
Steenweg 68 te Waardenburg
wordt ingevorderd, in stand te
laten.

2.2

Dienstverlening 22669/ Bgm
en Beleid
22367

Beslissing op bezwaar
invordering dwangsom
Steenweg 68 te
Waardenburg.

2.3

Dienstverlening 22635/ KK
en beleid
22494

Leefbaarheidsfonds –
Vanuit het leefbaarheidsfonds
verzoek bijdrage aanpassen worden ideeën ondersteund die
Verenigingsgebouw Est.
de kwaliteit van wonen en leven
versterken in het dorp.
Initiatiefnemers kunnen een
beroep doen op het fonds voor
ondersteuning, begeleiding en/ of
een financiële bijdrage om de
leefbaarheid in dorp of buurt te
verbeteren. Het
Verenigingsgebouw Est (het
dorpshuis) is de enige
ontmoetingsplaats in het dorp. Het

In te stemmen met de continuering
van het energieloket en dit op te
nemen in de perspectiefnota.

– akkoord

In te stemmen met de startnotitie
Groene Groei in Rivierenland.

– akkoord

De gemeenteraad te informeren
met bijgevoegde informatienota.

– in de informatienota aan de
raad een zinsnede toevoegen
over het ‘duurzaamheidsplatform
Neerijnen’.

Het bestreden besluit van 14
februari 2017 in stand te laten.

akkoord

In stemmen met het verzoek een
akkoord
financiële bijdrage van € 12.750,beschikbaar te stellen uit het
leefbaarheidsfonds voor de het
plaatsen van een geluidsdichte
wand en inrichting en aanschaf van
onder meer beamer en
projectiescherm voor de foyer in
het dorpshuis Est.

1

biedt nu vooral onderdak aan
verenigingen. Uit een onlangs
gehouden dorps enquête kwam
naar voren dat de inwoners graag
een inloop in het dorpshuis willen.
De foyer leent zich hier prima
voor. Om dit mogelijk te maken zal
de huidige vouwwand vervangen
moeten worden voor een
geluidsdichte wand. Hierdoor kan
de foyer gebruikt worden voor de
inloop, dat plaats kan bieden aan
een leestafel, uitleen van boeken
en de mogelijkheid voor
gezamenlijk eten aan de behoefte
van het dorp te voldoen.
De vereniging ontvangt een een
bijdrage uit het
leefbaarheidsfonds.
2.4

Dienstverlening 22069/ TK
en Beleid
22399

Brief aan DB AVRI

Brief aan de AVRI over de
toegerekende overhead.

Instemmen met het versturen van
de brief.

akkoord na enkele tekstuele
aanpassingen.

2.5

Dienstverlening 22982/ TK
en Beleid
22560

Vergadering Algemeen
Bestuur ODR 26 juni 2017

Ambtelijk advies op de stukken
van het AB ODR dd 26 juni 2017.

Kennisnemen van het advies.

Kennis van genomen

2.6

Dienstverlening 22667/ TK
en Beleid
22304

PV Het nieuwe Achterom 1
te Est

Het college werkt mee aan een
nieuwe
bestemmingsplanprocedure
waarmee het bedrijf, gevestigd
aan het nieuwe Achterom 1 te Est,
uitgebreid kan worden.

Indien er een verzoek komt voor
akkoord
een bestemmingsplanprocedure
waarmee de bestemming voor het
bedrijf aan Het nieuwe Achterom 1
te Est gewijzigd en uitgebreid kan
worden, hieraan meewerken voor:
– de landelijke inpassing langs het
Nieuwe Achterom, de Esterweg en
langs de grens met de
begraafplaats
– de vormverandering/vergroten
van het bestemmingsvlak Bedrijf en
de vergroting van het bouwvlak
– het her-bestemmen van de
bedrijfswoning
– de agrarische gronden op een

1

juiste herbestemmen voor het
gebruik van inrit, parkeren ed
2.7

Dienstverlening 13847 TK
en Beleid

Notitie Regionale
Het college heeft besloten in te
woningbouwprogrammering stemmen met de notie Regionale
Rivierenland.
woningbouwprogrammering
Rivierenland, monitor 2016,
actualisatie en vervolgacties.

1. In te stemmen met de notitie
1. akkoord
Regionale
woningbouwprogrammering
Rivierenland, monitor 2016,
actualisatie en vervolgacties.
2. Kennis te nemen van het
2. akkoord
gespreksverslag met gedeputeerde
Meijers van 7 juni 2017.
3. De notitie ter kennisname aan de 3. akkoord
gemeenteraad sturen.

2.8

Dienstverlening 22320/ TK
en Beleid
21464

Principeverzoek Ruimte
voor Ruimte locatie
glastuinbouw.

Indien er een verzoek komt voor de
wijziging of herziening van het
bestemmingsplan Buitengebied
Neerijnen voor vier Ruimte voor
Ruimte locaties om de bouw van 9
woningen en 1 afwijkend bijgebouw
mogelijk te maken aan de
Karnheuvelsestraat 16 te Est, de
Buitenweg 4 te Haaften, de
Bouwing 1 te Tuil en de Gerestraat
3 te Heesselt, hieraan niet
meewerken.

Het college werkt niet mee aan
een wijziging of herziening van het
bestemmingsplan Buitengebied
Neerijnen, waarbij op vier locaties
kassen en bedrijfsbebouwing
wordt gesloopt in ruil voor 8 ruimte
voor ruimte woningen en loods
van 300 m2.

College onderschrijft de
1
ambtelijke argumentatie om het
verzoek op formele gronden af te
wijzen.
Daarnaast concludeert het
college echter dat er een aantal
kansrijke ontwikkelingen in het
project zitten, waardoor nader
overleg mogelijk kan leiden tot
aanpassing van college
standpunt en het verzoek met
advies voorgelegd zal worden
aan de raad.
Deze ontwikkelingen zijn o.a.
grote verbetering van de
ruimtelijke kwaliteit langs diverse
invalswegen in onze gemeente
en de afspraken over duurzame
woningbouw.
Wel zal onderbouwd moeten
worden dat behoefte bestaat aan
de voorgestelde type woningen
en bovendien wil het college dat
wordt voldaan aan de regionale
doelstelling van 35% sociale
woningbouw. Ook wil het college
een (juridische) toetsing van
precedentwerking vs. maatwerk.

