Besluitenlijst B&W-vergadering
Datum

16-07-2019

Tijd

9:00 - 12:00

Locatie

kamer burgemeester

Voorzitter

A.J. Kottelenberg

Aanwezigen

W.E.A. (Herma) van Dijkhuizen, N. (Nicolien) de Geus, J.W. (Hans) Keuken,
A.J. (Jan) Kottelenberg en N. (Nees) van Wolfswinkel

Toelichting

Afwezig: wethouder van Someren, gemeentesecretaris Stam, wethouder
Keuken vanaf 10.15 uur

Acualisatie deel B nota Bovenwijks O(A)
Op basis van de Wro (Wet ruimtelijke ordening) moet de gemeente haar kosten
voor ruimtelijke ontwikkeling (deels) verhalen op partijen die baat hebben bij
deze gemeentelijke investeringen. In de Nota Bovenwijks formuleren we beleid
over de manier waarop kostenverhaal plaatsvindt (methodiek), om welke
gemeentelijke investeringen het gaat en wat hiervan de financiële
consequenties zijn (toepassing). De Nota Bovenwijks bestaat uit twee delen,
deel A en deel B respectievelijk het theoretische en praktische deel. Deel B is
het deel dat jaarlijks wordt geactualiseerd door het college.

Besluit
Het college besluit de actualisatie van deel B van de Nota Bovenwijks vast te
stellen.
Gedoogcriteria fruitstalletjes en -automaten O(A)
Verkoop van streekgebonden fruit vanuit de boomgaard en fruitautomaten,
achten we gewenst maar is in het bestemmingsplan Buitengebied niet
afdoende geregeld. Om te voorkomen dat deze verkoop gehandhaafd moet
worden, stelde het college reeds in 2017 gedoogcriteria op, welke zich
beperkten tot verkoop vanuit fruitstallen. Deze gedoogcriteria komen niet
afdoende tegemoet aan de dagelijkse praktijk. Met fruitstal en automatenhouders heeft eind juni jl. overleg plaatsgevonden naar hun wensen
en behoeften. Op basis van dit gesprek wordt voorgesteld de gedoogcriteria uit
2017 op onderdelen te versoepelen en aan te passen. Voor de korte termijn is
een praktische regeling opgesteld maar deze dekt uiteraard niet voor 100% de
bestaande (illegale) situaties af.

Besluit

1. Het college besluit de gedoogcriteria d.d. 28 maart 2017 gewijzigd vast te
stellen en de gewijzigde criteria te publiceren.
2. Het college besluit in het najaar toe te werken naar een nieuw beleid voor
fruitstalletjes en -automaten.
3. Het college besluit de fruitstal en-automaten houders middels bijgevoegde
brief, te informeren over de nieuwe gedoogcriteria en over het voornemen tot
nieuwe (inter-actieve) beleidsvorming.
Kruimelgevallenbeleid O(A)
Het is voor een gemeente op grond van de Awb mogelijk om een beleidsregel
op te stellen om de kruimelgevalprocedure nader in te kaderen. De
voorliggende beleidsregeling is bedoeld om die gevallen te benoemen die zich
niet lenen om gebruik te maken van de kruimelgevalprocedure. In die gevallen
geven wij er de voorkeur aan om een bestemmingsplanherziening of een
projectafwijkingsprocedure toe te passen.

Besluit
Het college besluit het ‘Kruimelgevallenbeleid gemeente Neder-Betuwe’ vast te
stellen en deze daags na publicatie in werking te laten treden.
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