BESLUITENLIJST COLLEGEVERGADERING

Datum

30 oktober 2018, week 44

Aanwezig

J.H.A. van Oostrum, burgemeester
R.P. Hoytink-Roubos, wethouder
G.J. Teselink, wethouder
H.J. Bosman, wethouder
M.H.H. van Haaren-Koopman, wethouder
M.N.J. Broers, gemeentesecretaris

Nummer
1

Besluit
Besluitenlijst 23 oktober 2018
Besluit
Vastgesteld.

3

Openbaarmaking eerder genomen besluiten

3.a

Watertakenplan Berkelland (199237)
Portefeuillehouder H.J. Bosman
Besluit
Het Watertakenplan Berkelland ter vaststelling aan de gemeenteraad voorleggen.
Samenvatting/kernboodschap
Gemeente Berkelland en waterschap Rijn en IJssel werken samen aan een
gezond, veilig, toekomstbestendig en aantrekkelijk (afval)watersysteem in de
gemeente Berkelland. Zij hebben gezamenlijk het Watertakenplan 2019-2023
opgesteld. Met het Watertakenplan geven zij invulling aan de concrete uitvoering
van de Watervisie Berkelland 2030 die eerder dit najaar door de gemeenteraad is
vastgesteld. In het Watertakenplan zijn maatregelen opgenomen om de ambities te
realiseren voor de thema’s: klimaatadaptatie, schoon en gezond water, merkbaar
en zichtbaar water, duurzaamheid en innovatie.

3.b

Wensen en bedenkingen n.a.v. initiatiefvoorstel ontsluiting De Russchemors
in Neede (226833)
Portefeuillehouder G.J. Teselink
Besluit
In het kader van de mogelijkheid wensen en bedenkingen kenbaar te maken aan
de raad ten aanzien van het initiatiefvoorstel van raadslid J.B. Boer tot de aanleg
van een nieuwe ontsluiting van bedrijfsterrein De Russchemors in Neede, de raad
adviseren niet in te stemmen met voorstel (zie bijgevoegde brief).
Samenvatting/kernboodschap
Er is door raadslid Boer een initiatiefvoorstel ingediend tot aanleg van een nieuwe
ontsluiting van het bedrijventerrein in Neede over de Russchemors. Het college
adviseert de raad om het initiatiefvoorstel niet aan te nemen. Op het gebied van de
verkeersveiligheid zal de aanleg van de voorgestelde ontsluiting leiden tot een
verslechterde situatie op de Parallelweg en de Stationsweg. Met betrekking tot het
gehele gebied belendend aan het bedrijfsterrein, is er geen sprake van een
significante verbetering van de leefbaarheid. Daarnaast is de bereikbaarheid en
aantrekkelijkheid van de Needse bedrijventerreinen door de aanleg van de nieuwe
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N18 en de aansluiting bij Rietmolen al substantieel verbeterd en op een prima
niveau. Nut en noodzaak op de aspecten verkeersveiligheid, leefbaarheid en
bereikbaarheid wegen derhalve niet op tegen de verwachte investeringskosten van
circa 4,5 miljoen euro.
3.c

Beslissing op bezwaar opleggen dwangsom oprichten schuilschuur en
andere strijdigheden (222505)
Portefeuillehouder J.H.A. van Oostrum
Besluit
Het bezwaarschrift wordt niet-ontvankelijk verklaard.
Samenvatting/kernboodschap
Er is een bezwaarschrift ingediend tegen het besluit om een dwangsom op te
leggen in verband met het zonder vergunning oprichten van een schuilschuur,
aanbrengen van terreinverharding en stalling van landbouwvoertuigen. Het
bezwaarschrift is niet tijdig ingediend en er is geen sprake van een verschoonbare
termijnoverschrijding. Gelet op het dwingende karakter van de bezwaartermijn
dient het bezwaarschrift daarom niet-ontvankelijk te worden verklaard. Aan een
heroverweging van het bestreden besluit wordt derhalve niet toegekomen.

3.d

Beslissing op bezwaar plaatsing bomen op bomenlijst (221301)
Portefeuillehouder H.J. Bosman
Besluit
Het bestreden besluit wordt gehandhaafd.
Samenvatting/kernboodschap
De bomen zijn terecht op de bijzondere bomenlijst geplaatst, nu uit de beoordeling
blijkt dat sprake is van bijzondere bomen die bescherming behoeven. Daarbij is
terecht de zienswijzeprocedure achterwegen gelaten om te voorkomen dat de
bomen vroegtijdig gekapt zouden worden.

3.e

Beslissing op bezwaar opleggen dwangsom stalling vrachtwagens (221467)
Portefeuillehouder J.H.A. van Oostrum
Besluit
Het bezwaarschrift wordt niet-ontvankelijk verklaard.
Samenvatting/kernboodschap
Bezwaarde heeft een bezwaarschrift ingediend tegen het besluit waarbij wij een
last onder dwangsom hebben opgelegd om af te dwingen dat hij de stalling van
vrachtwagens op zijn perceel beëindigt en de ten behoeve van die stalling
aangebrachte verharding verwijdert. Het bezwaarschrift is per e-mail ingediend
terwijl wij de elektronische weg niet hebben opengesteld voor het indienen van
bezwaarschriften. Binnen de daarvoor gestelde termijn is geen bezwaarschrift per
post ontvangen. Het bezwaar wordt daarom conform het advies van de commissie
bezwaarschriften niet-ontvankelijk verklaard. Aan een heroverweging van het
bestreden besluit wordt derhalve niet toegekomen.

3.f

Gebiedsproces Berkelland en subsidie POP3 (227991)
Portefeuillehouder R.P. Hoytink-Roubos
Besluit
1. Starten met de voorbereiding van een gebiedsproces in Berkelland.
2. POP3 subsidie voor een kavelruilproject aanvragen.
3. De burgemeester verleent M.G. Mellink een machtiging om de subsidie aan te
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vragen.
Samenvatting/kernboodschap
De subsidieaanvraag voor kavelruil voor agrarische structuurverbetering maakt
deel uit van een beoogd gebiedsproces dat momenteel in Berkelland wordt
verkend en voorbereid. Dit gebiedsproces is een initiatief van de Stichting
Vrijwillige Kavelruil Berkelland e.o. (SVKB), de gemeente Berkelland en het
Kadaster. Wij zien een noodzaak van een gezamenlijke aanpak van doelstellingen,
opgaves en ambities in het buitengebied en kavelruil is daarvoor een heel geschikt
middel.
3.g

Vergroenen elektriciteit en gas 2019 (227958)
Portefeuillehouder H.J. Bosman
Besluit
1. Meedoen met Collectief Stedendriehoek voor de vergroening van elektriciteit in
2019 door het kopen van GvO’s (Garanties van Oorsprong)
2. Wattanders opdracht geven om het gas in 2019 te vergroenen door
emissiereductiecertificaten aan te kopen.
Samenvatting/kernboodschap
We vergroenen onze elektriciteit door de aanschaf van Nederlandse GvO's die we
samen met het Collectief Stedendriehoek kopen. De kosten bedragen € 27.460.
We vergroenen ons gas door Wattanders opdracht te geven om
emmissiereductiecertificaten te kopen. De kosten bedragen €1.200.

4

Verordening naamgeving en nummering (adressen) (226595)
Portefeuillehouder R.P. Hoytink-Roubos
Besluit
De raad voorstellen de Verordening naamgeving en nummering (adressen)
Berkelland 2018 vast te stellen.
Samenvatting/kernboodschap
De Wet basisregistraties adressen en gebouwen is gewijzigd. Daarom moet de
Verordening naamgeving en nummering (adressen) aangepast worden. Er wordt
niet meer gesproken over ‘basisregistraties’, maar ‘basisregistratie. Ook is de
definitie van ‘ligplaats’ gewijzigd. Verder zijn er in de verordening enkele
technische verbeteringen doorgevoerd.
Adressen vervullen een essentiële functie in het maatschappelijk verkeer. Niet
alleen voor dienstverlenende instanties als politie, brandweer, post en ambulance,
maar ook voor bijvoorbeeld de makelaardij, de advocatuur, het notariaat en het
bedrijfsleven. Ook inwoners hebben belang bij goede adressering. Het benoemen
van delen van de openbare ruimte (voorheen straatnamen) en het toekennen van
nummers aan verblijfsobjecten (voorheen huisnummers) is een wettelijke taak van
de gemeente.

5

AB stukken VNOG 1 november 2018 (228340)
Portefeuillehouder J.H.A. van Oostrum
Besluit
In te stemmen met het bijgevoegde advies over de stukken AB- VNOG
(Veiligheidsregio Noord- en Oost Gelderland)

7

Vaststellen gewijzigde GR SDOA (215052)
Portefeuillehouder G.J. Teselink
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Besluit
De gewijzigde Gemeenschappelijke Regeling Sociale Dienst Oost Achterhoek
vaststellen.
Samenvatting/kernboodschap
Met deze gewijzigde Gemeenschappelijke Regeling Sociale Dienst Oost
Achterhoek voldoet de regeling weer aan de wettelijke uitgangspunten, zijn de
gewenste aanpassing zoals die volgen uit het onderzoeksrapport van RadarAdvies
van 21 juni 2017 erin verwerkt en zijn de geconstateerde juridische
onvolkomenheden gecorrigeerd.
8

Herziening van het antennebeleid (228100)
Portefeuillehouder R.P. Hoytink-Roubos
Besluit
1. Instemmen met het ontwerp "Beleid voor plaatsing antennemasten".
2. Het ontwerp "Beleid voor plaatsing antennemasten" op basis van de
inspraakverordening zes weken ter inzage leggen.
Samenvatting/kernboodschap
Het beleid voor de plaatsing van antennemasten wordt aangepast in verband met
gewijzigde wet- en regelgeving. Daarnaast zijn ervaringen uit de praktijk
meegenomen.
In het nieuwe beleid zijn uitgangspunten geformuleerd om aanvragen voor
plaatsing van antennemasten te beoordelen. Voor de bebouwde kom is een
prioriteringslijst opgesteld. Voor het buitengebied zijn uitgangspunten opgenomen
waarbij de aandacht ligt op de ruimtelijke inpassing van de antennemast in de
omgeving. Dit betreft in alle gevallen maatwerk.

