Besluitenlijst van de vergadering van burgemeester en wethouders.
Dinsdag 29 augustus 2017 om 10:30 uur in het Grand Cafe, De Pluk, Geldermalsen + aansluitend lunch.
Aanwezig:
Burgemeester H.H. de Vries
Wethouder T. Kool
Wethouder R. Verwoert
Wethouder J. Andriesse
Wethouder J. Krook
Gemeentesecretaris J. Vonk

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

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

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

Nr.

Afdeling

Zaak

Poho Onderwerp

Samenvatting

Advies

Besluit

BP

0.1

Secretaris

–

–

B&W besluitenlijst 22
augustus 2017.

Voorstel tot vaststellen
besluitenlijst voorgaande week.

Vaststellen besluitenlijst.

vastgesteld

–

0.2

Secretaris

–

–

Uitnodigingen:

Uitnodiging themaochtend
RISICIBEHEERSING dd 14
september 2017 van 9:00- 12:00
in Den Haag.

Bespreken wie gebruik maakt van
welke uitnodiging.

Vka

–

Uitnodiging voor het 45-jarig
bestaan van de Historische Kring
West-Betuwe dd 7 oktober 2017
van 09:00-17:30 uur.

vka

Uitnodiging voor de opening van
het vernieuwde Provinciehuis dd
20-09-2017 van 14:00-17:30 uur
te Arnhem.

burgemeester De Vries samen
met een inwoner van gemeente
Neerijnen

Vooraankondiging Gelders
Oogstfeest dd 5 oktober van
14:30-17:30 uur in Oud Reemst.

vka

Uitnodiging
belangenhoudersbijeenkomst dd
26 september 2017 van 12:3015:00 uur in de Burcht van
Heaften, Vredeplein 1 te Haaften.
Uitnodiging Inspiratiebijeenkomst
dd 15 september 2017 van 17:0021:00 uur in de Agnietenhof, Sint
Agnietenstraat 2 te Tiel.

wethouder Krook

Uitnodiging voor het bijwonen van
het 57e fruitcorso dd 16 september
2017 van 11:30-16:30 uur te Tiel.

burgemeester De Vries met
partner

Lingewaaldag op do. 14
september van 12.00 tot 17.00 uur

Graag in de agenda van alle
collegeleden

burgemeester De Vries en
wethouder Verwoert

2.1

Dienstverlening 22564- TK
en Beleid
22238

PV Bommelsestraat 73,
Ophemert.

Er wordt op dit moment niet
meegewerkt aan nieuwe niet
gebonden agrarische activiteiten
in het buitengebied van Neerijnen.
Voor nieuwe ontwikkeling in de
agrarische sector met betrekking
tot teeltondersteunende
voorzieningen zal onderzocht
worden of het wenselijk is om
hiervoor het beleid aan te passen.

1. Indien er een verzoek komt voor
een bestemmingsplanprocedure
waarmee het bestemmingsplan
Buitengebied Neerijnen herzien
wordt zodat op de locatie
Bommelsestraat niet gebonden
agrarische activiteiten plaats
kunnen vinden in de vorm van
aardbeienteelt op teelttafels
(teeltondersteunende activiteiten),
hieraan op dit moment nog niet
meewerken.

1. in principe akkoord met advies
tenzij aan te leveren
bewijsstukken door eigenaar
leiden tot nieuwe inzichten.

2. Tegen de zonder vergunning
geplaatste kassen handhavend
optreden.

2. college neemt hierover een
besluit nadat de eigenaar nadere
info over het bouwblok heeft
verstrekt.

3. In overleg met Geldermalsen en 3. akkoord
Lingewaal nagaan of er behoefte is
aan of mogelijkheden zijn voor het
opstellen van beleid voor
teeltondersteunende voorzieningen
in relatie tot al dan niet
grondgebonden agrarische
activiteiten en de impact op de
fysieke leefomgeving.
2.2

Dienstverlening 21991- TK
en Beleid
24087

VVGB Hertog Karelweg 17
Haaften

De raad wordt gevraagd een
verklaring van geen bedenkingen
af te geven voor het uitbreiden
van de bedrijfsbebouwing met een
grotere bouwhoogte dan op grond
van het bestemmingsplan is
toegestaan. Tegen de ontwerpverklaring zijn geen zienswijzen
binnen gekomen.

De gemeenteraad vragen een
verklaring van geen bedenkingen ,
voor het uitbreiden van de
bedrijfsbebouwing aan de Hertog
Karelweg 17 te Haaften met een
grotere bouwhoogte dan op grond
van het bestemmingsplan is
toegestaan, af te geven

akkoord

