Besluitenlijst B&W-vergadering
Datum

25-02-2020

Tijd

9:00 - 12:00

Locatie

kamer burgemeester

Voorzitter

Jan Kottelenberg

Aanwezigen

W.E.A. (Herma) van Dijkhuizen, M. (Marien) Klein, A.J. (Jan) Kottelenberg,
S.H.R. (Stefan) van Someren en G.S. (Gerrit) Stam

Afwezigen

N. (Nees) van Wolfswinkel

Toelichting

Vaststelling bestemmingsplan Tielsestraat 95 te Kesteren O(A)
Om de vestiging van een landbouwmechanisatiebedrijf en de bouw van een
nieuw bedrijfsgebouw mogelijk te maken op het perceel Tielsestraat 95 in
Kesteren is een herziening van het ter plaatse geldende bestemmingsplan
noodzakelijk. Het ontwerp bestemmingsplan voorziet in een juridische regeling
om dit mogelijk te maken. Het ontwerpbestemmingsplan heeft ter inzage
gelegen van 21 november 2019 tot en met 2 januari 2020. In deze periode zijn
over het ontwerpbestemmingsplan geen zienswijzen ingediend. In het ontwerp
bestemmingsplan is echter een omissie geconstateerd. Met de gewijzigde
vaststelling wordt deze omissie gerepareerd.

Besluit
1. Het college besluit in te stemmen met het raadsvoorstel over:
- Vaststelling van het bestemmingsplan ‘Kesteren, Tielsestraat 95’ met de
planidentificatie NL.IMRO.1740.bpKEtielsestr95-vst1 met dien verstande dat
artikel 3.4.6 onder a als volgt wordt gewijzigd':
‘De geluidsbelasting (langtijdgemiddeld beoordelingsniveau LAr,LT) vanwege
het gebruik van de gronden met de bestemming ‘Bedrijf’ mag op de gevel van
de gevoelige objecten in de dagperiode (van 07:00 tot 19:00 uur) ten hoogste
45 dB(A) bedragen, in de avondperiode (19:00-23:00) maximaal 40 dB(A) en in
de nachtperiode (23:00-07:00) maximaal 35 dB(A).’;
- Het niet vaststellen van een exploitatieplan bij het bestemmingsplan.
2. Het college besluit het raadsvoorstel over de vaststelling van het
bestemmingsplan ‘Kesteren, Tielsestraat 95’, aan de gemeenteraad aan te
bieden.

Werkprogramma ODR 2020 O(A)
Jaarlijks stellen de gemeente Neder-Betuwe (bevoegdheid college) en de ODR
een werkprogramma vast. In dit werkprogramma wordt een overzicht gegeven
van alle diensten die de gemeente Neder-Betuwe in dat jaar afneemt van de
ODR. Deze diensten hebben primair betrekking op zogenaamde Wabo VTHtaken (vergunningverlening, toezicht en handhaving bouwen, ruimtelijke
ordening en milieu).

Besluit
1. Het college besluit het Werkprogramma ODR 2020 vast te stellen;
2. Het college besluit Het Werkprogramma ODR 2020 informatief ter kennis te
brengen aan de
gemeenteraad, de Provincie Gelderland en de ODR.
Toevoegen lachgasverbod aan de Algemene Plaatselijke Verordening O(A)
Op 8 november 2019 heeft de raad een motie aangenomen inzake het
onderwerp lachgas. De raad heeft hiermee het college opgeroepen om
mogelijkheden te onderzoeken die de verkoop en het gebruik van lachgas
tegengaan. Geconcludeerd wordt dat de gemeente Neder-Betuwe, indien
noodzakelijk, diverse instrumenten in handen heeft om op te treden.
Desalniettemin staat een toevoeging van een concreet artikel inzake lachgas
niets in de weg. Om die reden, en het gegeven dat meerdere gemeenten in
Rivierenland ervoor hebben gekozen om een extra artikel op te nemen in de
APV, wordt voorgesteld om de APV te wijzigen door deze uit te breiden met
een lachgasverbod.

Besluit
1. Het college besluit in te stemmen met het raadsvoorstel om aan de
Algemene Plaatselijke Verordening artikel 2.48a toe te voegen aangaande het
verbod van het gebruik en de verkoop van lachgas.
2. Het college besluit het raadsvoorstel ter vaststelling aan de raad aan te
bieden.
Herziening Regionaal Programma Werklocaties (RPW), Afsprakenkader en
Regionaal Acquisitieplatform (RAP) O(A)
Sinds 2001 maken de gemeenten van de Regio Rivierenland afspraken over de
ontwikkeling van bedrijfsterreinen. Deze afspraken worden gemaakt om de
vraag van bestaande en nieuwe bedrijvigheid goed te kunnen faciliteren, maar
ook om overaanbod tegen te gaan. Het Regionaal Programma Werklocaties,
tezamen met het Afsprakenkader en het Regionaal Acquisitieplatform, voorziet
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hierin. Met de totstandkoming van het nieuwe RPW (2020-2024) is het huidige
Regionale Programma Bedrijventerreinen (RPB 2016-2020) herzien.

Besluit
1. Het college besluit in te stemmen met het raadsvoorstel over de herziening
van het Regionaal Programma Werklocaties (RPW 2020-2024).
2. Het college besluit het raadsvoorstel ter vaststelling aan de raad aan te
bieden.
3. Het college besluit tot vaststelling van de volledig herziene regionale
samenwerking op het gebied van nieuwe en bestaande bedrijventerreinen, op
basis van:
-

de herziening van het Regionaal Programma Werklocaties (RPW)

-

het aangepaste Afsprakenkader 2020-2025, inclusief het uitvoeringsplan

Regionaal Acquisitie Platform (RAP) (als onderdeel van het economisch
uitvoeringsprogramma Ambitiedocument 2016-2020).
Bestuurlijke samenwerkingsafspraken Veilig Thuis - gemeenten GelderlandZuid O(A)
Sinds 2015 telt Nederland 26 regionale Veilig Thuis organisaties. Veilig Thuis
is het advies- en meldpunt voor huiselijk geweld en kindermishandeling. In
Gelderland-Zuid zijn in juni 2017 bestuurlijke samenwerkingsafspraken
vastgesteld tussen Veilig Thuis en lokale (wijk-)teams. Dit was onderdeel van
de toetsing van de Inspectie Gezondheidszorg en de Inspectie Jeugdzorg. Het
uitgangspunt van de samenwerkingsafspraken was dat het geen eindproduct
was, maar een startpunt voor een betere samenwerking. Inmiddels zijn de
bestuurlijke samenwerkingsafspraken geëvalueerd door de regionale
ambtelijke werkgroep Samen Doen, is de aangescherpte meldcode bij Veilig
Thuis in werking getreden en is een nieuw Handelingsprotocol van Veilig Thuis
van kracht geworden. Daarnaast heeft het Toezicht Sociaal
Domein (samenwerkende rijksinspecties binnen het sociaal domein)
aanbevelingen gedaan over het lokale netwerk nadat Veilig Thuis een
onderzoek heeft uitgevoerd. Dit alles heeft geleid tot deze update van de
Bestuurlijke Samenwerkingsafspraken Veilig Thuis – gemeenten GelderlandZuid.

Besluit
1. Het college besluit de geactualiseerde samenwerkingsafspraken tussen
Veilig Thuis Gelderland-Zuid en de betrokken gemeenten voor zover bevoegd
vast te stellen.
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2. Het college besluit de raadsinformatiebrief over dit onderwerp en
bijbehorend document met samenwerkingsafspraken vast te stellen.
Benoeming beoordelingscommissie Lokaal Investerings Fonds O(A)
Op 14 mei 2019 heeft het college de Nadere Regel subsidie Lokaal
Investeringsfonds vastgesteld. In deze Nadere regel is bepaald dat de
beoordelingscommissie, dat over aanvragen op grond van deze Nadere regel
adviseert aan het college, uit zes leden bestaat.

Besluit
1. Het college besluit het lidmaatschap van mw. J. Bos, als vertegenwoordiger
namens Platform OVNB (detailhandel kernen/WVO), van de
beoordelingscommissie subsidieregeling Lokaal Investeringsfonds (LIF) te
beëindigen.
2. Het college besluit de heer C. Meijering, als vertegenwoordiger namens
Platform OVNB - Detailhandel kernen/OVO, te benoemen als lid van de
beoordelingscommissie LIF.
Beleidsrichtlijnen Kantoorhuisvesting bestaande bedrijventerreinen O(A)
In Neder-Betuwe bestaat behoefte aan ruimte voor kantoorhuisvesting. Er zijn
in de gemeente Neder-Betuwe momenteel geen gebieden of locaties specifiek
aangewezen voor de vestiging van kantoren. Dit leidt met name op de
bedrijventerreinen tot een toenemende vraag om beschikbare werkruimte en
werklocaties te gebruiken als kantoor. Het bestemmingsplan bedrijventerreinen
staat zelfstandige kantoorvestiging op bedrijventerreinen echter niet toe. In
2019 is in de geest van de Omgevingswet, in dat licht gestart met een pilot
Kantoorhuisvesting op bestaande bedrijventerreinen. De beleidsrichtlijnen zijn
het resultaat van deze pilot.

Besluit
1. Het college besluit in te stemmen met het raadsvoorstel over de
beleidsrichtlijnen Kantoorhuisvesting op bestaande bedrijventerreinen.
2. Het college besluit het raadsvoorstel ter vaststelling aan te bieden aan de
gemeenteraad.
Vergadering Algemeen Bestuur van Werkzaak Rivierenland op 27 februari 2020
O(A)
Op 27 februari vindt er een vergadering plaats van het Algemeen Bestuur van
Werkzaak Rivierenland.

Besluit
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Het college besluit deel te nemen aan de vergadering.
Vaststelling bestemmingsplan Nedereindsestraat 29 te Kesteren O(A)
Op het perceel Nedereindsestraat 29 te Kesteren staat een afgebrande
voormalige boerderij. Dit bestemmingsplan beoogt om het perceel te
(her)ontwikkelen voor woningbouw. De restanten van de boerderij worden
gesloopt en er worden 13 woningen teruggebouwd. Het
ontwerpbestemmingsplan heeft ter inzage gelegen en er zijn een tweetal
zienswijzen ingediend. De zienswijzen geven aanleiding een wijziging aan te
brengen met betrekking tot de aansluiting op de Nedereindsestraat en het
bestemmingsplan kan daarom gewijzigd worden vastgesteld.

Besluit
1. Het college besluit in te stemmen met de beantwoording van de zienswijzen
conform de Zienswijzennota ontwerpbestemmingsplan Nedereindsestraat 29 te
Kesteren (februari 2020).
2. Het college besluit in te stemmen met het raadsvoorstel tot vaststelling van
het bestemmingsplan Nedereindsestraat 29 te Kesteren.
2. Het college besluit het raadsvoorstel ter vaststelling aan de raad aan te
bieden aan de gemeenteraad.
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