Kenmerk

:

Registratienummer: 21int04464

BESLUITENLIJST
Besluitenlijst van Collegevergadering, gehouden op datum 5 oktober 2021
3.a.1

21BW000371 Ontwerpbestemmingsplan Veldstraat 7a en Meijburg 2 te Andelst
Besluit:

Voorstel portefeuillehouder:
1. Instemmen met het ontwerpbestemmingsplan “Buitengebied,
Veldstraat 7a en Meijburg 2 te Andelst” voor het uitbreiden van een
fruitteeltbedrijf met extra bedrijfsloodsen op en het verplaatsen van een
tweede bedrijfswoning van de Meijburg 2 te Andelst naar de Veldstraat
7a te Andelst;
2. Voor dit ontwerpbestemmingsplan geen inspraakfase volgen en het
bestemmingsplan direct voor zienswijzen ter inzage leggen.
3.a.2

21bw000382 Vaststellen participatiebeleid Omgevingswet
Besluit:

De gemeenteraad voorstellen:
1. het participatiebeleid vast te stellen;
2. kennis te nemen van het participatieverslag;
3. kennis te nemen van de leidraden.
3.a.3

21bw000403 Vaststellen bestemmingsplan "De Nieuwe Rietgraaf, Park15 kavel
VI”
Besluit:

De raad voorstellen:
1. Het rapport zienswijzen ontwerpbestemmingsplan “De Nieuwe
Rietgraaf, Park 15 kavel VI” vast te stellen;
2. Het bestemmingsplan “De Nieuwe Rietgraaf, Park 15 kavel VI” dat het
efficiënt ruimtegebruik van een deel van de westzijde binnen het
bedrijvenpark juridisch-planologisch mogelijk maakt, gewijzigd digitaal
en analoog vast te stellen;
3. Geen exploitatieplan vast te stellen.

3.a.4

21bw000410 Regionale agenda 2022 Groene Metropoolregio Arnhem
Nijmegen
Besluit:

1. De raad voor te stellen om kennis te nemen van de regionale
agenda 2022 Groene Metro-poolregio Arnhem-Nijmegen;
2. De raad voor te stellen om besluiten deel te nemen aan de hierin
opgenomen vijf opgaven;
3.

De raad voor te stellen het college opdracht te geven om daartoe
de bijgevoegde vijf concept opgave overeenkomsten af te sluiten
en te ondertekenen.

3.c.1

21BW000365 Ontwerp bestemmingsplan Verzamelbestemmingsplan 2021 (7
locaties)
Besluit:

Voorstel portefeuillehouder:
1. Instemmen met het ontwerpbestemmingsplan
"Verzamelbestemmingsplan 2021 (7 locaties)"
voor:
- het perceel Aldershof 1 t/m 17 (oneven nummers) te Oosterhout voor
het blijvend maken van de bestaande woningen.
- het perceel Reethsestraat 13a te Elst voor het omzetten van de
agrarische bestemming naar een woonbestemming.
- het perceel Achterstraat 55 te Heteren voor het splitsen van de
bestaande woning en aanpassing van de bestemmingsgrens van de
woonbestemming.
- de percelen betreffende de Wandelpaden Schil-Westeraam voor het
toestaan van de mogelijkheden tot wandelpaden op de percelen.
- het perceel aan de Sint Maartenstraat 30 te Elst voor het omzetten van
de 'groen' bestemming naar een 'maatschappelijke' bestemming.
- het perceel aan de Waalstraat 5 te Andelst voor het doorvoeren van
een correctie betreffende de te ruime veiligheidszone en onjuist
ingetekend vulpunt voor het LPG tankstation.
- het perceel aan de Stationsdwarsstraat 16 te Elst voor de omzetting
van de bedrijfsbestemming naar een woonbestemming.
2. Instemmen met het ontwerpbesluit Hogere Waarden op grond van de
Wet geluidhinder voor de locatie Achterstraat 55 te Heteren en dit
ontwerpbesluit voor zienswijzen ter inzage leggen;

3. Voor dit ontwerpbestemmingsplan geen inspraakprocedure volgen
en het plan direct voor zienswijzen ter inzage leggen.
3.c.2

21BW000385 Verzoek om bestemmingsplanherziening Dorpsstraat 3 te
Oosterhout
Besluit:

Voorstel portefeuillehouder:
1. Medewerking verlenen aan een herziening van het bestemmingsplan
voor het toevoegen van één woning en het omzetten van de bestaande
bedrijfswoning naar een reguliere woonbestemming aan de Dorpsstraat
3 te Oosterhout;
2. Instemmen met het aangaan van de bijgevoegde
planschadeovereenkomst;
3. Instemmen met het aangaan van bijgevoegde briefovereenkomst.
3.c.3

21bw000406 Besluit AVA Commandiet Westeraam BV - ontslag en benoeming
directeur
Besluit:

Besluit in te stemmen met de volgende besluiten van de AVA
Commandiet Westeraam BV:
1. in te stemmen met de onderhavige wijze van besluitvorming buiten
vergadering;
2. ontslag te verlenen aan M.G.L.B. Vincent als directeur van de
vennootschap met dank voor haar inzet;
3. te benoemen als nieuwe directeur van de vennootschap de heer P.J.E.
Breukers.
3.c.4

21bw000411 Routekaart Duurzaam Overbetuwe 2025
Besluit:

De ‘Routekaart Duurzaam Overbetuwe 2025’ (29 september 2021,
21int04386) ter vaststelling voorleggen aan de raad.
3.c.5

21bw000414 Beantwoording schriftelijke vragen S-567 van fractie GBO
Besluit:

Instemmen met beantwoording van schriftelijke vragen S-567 van
fractie GBO over overlast van motoren op Park 15, conform bijgevoegde
brief met kenmerk 21uit15793.

3.c.6

21BW000412 Beantwoording schriftelijke vragen S-574 reguliere
opvangcapaciteit COA vergroten.
Besluit:

Instemmen met de beantwoording van de schriftelijke vragen over het
vergroten van de reguliere opvangcapaciteit van het COA via
bijgevoegde brieven.
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