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Opening en mededelingen
De voorzitter opent de vergadering en heet alle aanwezigen welkom.
Er is een bericht van verhindering ontvangen van mevrouw Kappé-Borrèl, de fractie
van GroenLinks is niet vertegenwoordigd in deze vergadering.
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Vaststelling agenda
De voorzitter meldt dat er 4 insprekers zich hebben aangemeld. Drie op agendapunt
7.a en één op agendapunt 7.b.
Uit inventarisatie blijkt dat geen van de fracties het woord wensen te voeren over de
agendapunten 7.d en 7.e. Deze zijn afdoende behandeld op de Gezamenlijk
Voorbereidende Commissievergadering (samen met Landerd) op 3 september jl. De
agendapunten 7.d en 7.e worden zodoende als hamerstukken geagendeerd voor de
raadsvergadering van 24 oktober 2019.
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Vaststelling conceptbesluitenlijst commissievergadering Ruimte, Economie en
Financiën d.d. 12 september 2019

Besluit
De raadscommissie stelt de besluitenlijst ongewijzigd vast.
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Openstaande toezeggingen en openstaande moties
De commissie neemt kennis van de stand van zaken.

M.b.t. toezegging iBabs ID-nr. 133 'Uitvoeringsplan Moleneind - verhuizing Red Sox'
meldt de portefeuillehouder dat verschillende locaties onder de loep worden genomen
t.b.v. de Red Sox, maar dat op alle locaties er sprake is van een budgetoverschrijving.
De klankbordgroep is hier over geïnformeerd. De portefeuillehouder wil een gedegen
voorstel voorbereiden om dat te bespreken met het college. Daarna wordt de raad
geïnformeerd over de status van het project. De portefeuillehouder komt op kort
termijn terug met informatie over de termijn van afdoening.
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Rondvraag
Er zijn geen rondvragen ingediend voor deze vergadering.
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Beeldvorming over adviesnota's, opinienota's en andere stukken

6.a

Aanpak omgevingsstudie provinciale weg N605 Volkel

Toelichting
De betrokkenheid van inwoners en organisaties uit Volkel en omgeving is cruciaal bij
de omgevingsstudie naar de ligging van de provinciale weg N605. Tijdens dit
agendapunt wordt een toelichting gegeven op de voorziene aanpak van deze
omgevingsstudie. Met behulp van de omgevingsstudie N605 wordt onderzocht welke
aanpassingen gewenst zijn bij de N605, of het ‘omklappen’ van de N605 noodzakelijk
is vanuit een breder perspectief en wat de haalbaarheid hiervan is. De ambitie van het
project is dat er binnen de omgevingsstudie samen met bewoners en organisaties van
Volkel invulling wordt gegeven aan het proces.
De presentatie wordt verzorgd door mevrouw Leibbrand van Procap, adviseur en
projectleider. Deze vindt u als bijlage bij dit agendapunt.
De vragen van de fracties worden in de vergadering beantwoord door wethouder Van
Lankvelt en mevrouw Leibbrand.
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Oordeelsvorming over adviesnota's, opinienota's en andere stukken

7.a

Raadsadvies Vaststelling bestemmingsplan Omgeving Nistelrodeseweg (2019/13403)

Besluit
Dit raadsadvies wordt als bespreekstuk geagendeerd in de raadsvergadering van 24
oktober 2019.

Toelichting
Op dit agendapunt hebben zich drie insprekers aangemeld.
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Achtereenvolgens voeren het woord:
1) de heer Hurks van Amitec, namens de heer Van Lanen;
2) mevrouw Dekkers en de heer Daverveld, namens mevrouw Van Erp (zie bijlage);
3) de heer Kloosterman op persoonlijke titel (zie bijlage).
De vragen van de fracties worden in de vergadering beantwoord door wethouder Van
Lankvelt en ambtelijke ondersteuning.
De fractie van Gewoon Uden is - met de insprekers - van mening dat een
bebouwingspercentage met een marge van 15% niet voldoende is. Het alternatief voor
dit bouwplan is een herbouw van twee autosloperijen. De fractie van Gewoon Uden
kondigt een amendement aan voor de raadsvergadering van 24 oktober a.s. met als
inzet om het bebouwingspercentage uit te breiden naar 30%. Daarnaast is de fractie
van mening dat de overlast die omwonende van de foodcourt ervaren, kan worden
ingeperkt door een geluidswal. Deze houdt niet direct verband met het advies wat
voorligt, daarom zal de fractie van Gewoon Uden hiertoe een motie vreemd aan de
orde indienen in dezelfde raadsvergadering.
PvdA stelt dat het, nog meer dan om de percentages, om de kwaliteit van het
bouwplan gaat. Het is duidelijk dat de grens van de maximale bebouwing nog niet
volledig vast ligt én bouwplannen zouden ook bespreekbaar moeten zijn. De fractie
spreekt daarnaast de hoop uit dat het college met een oplossing komt voor de
geluidswal van de foodcourt. Voor de fractie is het een bespreekstuk in de
raadsvergadering.
De fractie van CDA wacht het amendement af van de fractie van Gewoon Uden en
neemt het advies mee terug voor overleg.
De fractie van SP ondersteunt het aangekondigde amendement van de fractie van
Gewoon Uden. Daarnaast ziet de fractie graag dat de geluidswal bij het foodcourt
wordt doorgezet. De fractie neemt het advies mee terug voor overleg.
Ook UdenPlus heeft vraagtekens bij het bebouwingspercentage van 15%. De fractie
neemt het advies mee terug naar de fractie.
Jong Uden zou liever werken met kwalitatieve plannen dan met percentages. Een
bebouwingspercentage is voor wat de fractie betreft wellicht niet aan de orde. De
fractie zou graag zien dat de wethouder de vraag voorlegt aan de provincie om te
bezien wat er wel en niet mogelijk is.
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VVD-Leefbaar Uden snapt de verwarring bij de insprekers omtrent 'de draai'. De
fractie neemt het mee terug voor overleg.
D66 ziet een groot contrast met de pilot Lankes. Daar is erg goed overlegd met en
geluisterd naar de bewoners. De fractie is benieuwd naar het amendement van
Gewoon Uden en neemt het advies mee terug voor overleg binnen de fractie.
Portefeuillehouder Van Lankvelt geeft aan dat een wijziging van het voorliggende plan
wellicht tot een stevige vertraging kan leiden. Hij verzoekt de fractie van Gewoon
Uden om snel te komen met het concrete amendement, zodat hij weet wat hij met de
provincie moet overleggen en de raad hierover kan adviseren in de raadsvergadering
van 24 oktober a.s.
7.b

Raadsadvies Nieuwe besturing voor samenwerking in De Maashorst (2019/13404)

Besluit
Dit raadsadvies wordt als bespreekstuk geagendeerd in de raadsvergadering van 24
oktober 2019.

Toelichting
De heer Kemps, voorzitter van Dorpsraad Nistelrode, spreekt in namens hun
projectgroep de Maashorstburgers
De vragen van de fracties worden beantwoord door portefeuillehouder Van Lankvelt
en ambtelijke ondersteuning. De portefeuillehouder geeft aan dat er over het
besturingsmodel zelf geen verschil van mening is tussen de deelnemende colleges.
Met de visie wordt een start gemaakt in 2020; het programmaplan wordt aan de raden
voorgelegd.
De fracties CDA, Jong Uden, PvdA, Gewoon Uden en D66 zijn akkoord met het
voorliggende advies.
De fractie van VVD-Leefbaar Uden is in principe ook akkoord met het voorstel, maar
wil graag de juiste balans in dit natuurgebied; voor iedereen die er recreëert, maar
ook voor de natuur. De fractie zou graag zien dat hier - in overeenstemming met een
eerder visie op dit gebied - op wordt doorgepakt. Daarnaast roept de fractie de vier
deelnemende gemeente op om zich hier voor in te spannen, ook financieel. Het is een
versterking in de regio. De raden dienen tijdig geïnformeerd te worden bij
calamiteiten en in positie worden gebracht t.b.v. sturing en zeggenschap.
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De fracties van UdenPlus en SP nemen het advies mee terug naar hun fracties voor
overleg.
7.c

Raadsadvies Wijziging Gemeenschappelijke regeling ODBN (2019/13398)

Besluit
Dit raadsadvies wordt als hamerstuk geagendeerd in de raadsvergadering van 24
oktober 2019.

Toelichting
De vragen van de fracties van SP en VVD-Leefbaar Uden worden in de vergadering
beantwoord door wethouder Van Lankvelt.
De fracties zijn unaniem akkoord met het voorliggende advies.
7.d

Raadsadvies Protocol besluitvormingsprocessen met financiële consequenties
gemeenten Landerd en Uden (2019/13401)

Besluit
Dit raadsadvies wordt als hamerstuk geagendeerd in de raadsvergadering van 24
oktober 2019.

Toelichting
Dit raadsadvies is niet inhoudelijk behandeld in deze vergadering, zie agendapunt 2.
7.e

Raadsadvies Planning- en controlcyclus gemeenten Landerd en Uden (2019/13399)

Besluit
Dit raadsadvies wordt als hamerstuk geagendeerd in de raadsvergadering van 24
oktober 2019.

Toelichting
Dit raadsadvies is niet inhoudelijk behandeld in deze vergadering, zie agendapunt 2.
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Controle: vragen stellen over informatienota's, beantwoording schriftelijke vragen en
andere stukken

Toelichting
Er zijn geen punten ter controle geagendeerd.
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Sluiting
De voorzitter sluit de vergadering om 22.10 uur.
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