Op 13 januari jl. stelde de LLB-fractie enkele vragen n.a.v. recente besluitenlijsten van het College van
B&W. Deze mail voorziet in de beantwoording.
N.a.v. B&W-Besluitenlijst van 8 december 2020
Geactualiseerde dienstverleningsovereenkomst ODR
Vraag 1 – Betreft dit de nieuwe Dienstverleningsovereenkomst met de ODR?
Nee
Vraag 2 – Zo ja, maakt deze onderdeel uit van het terughalen van de VTH taken bij de ODR per
1/1/22?
Nee
Vraag 3 – Wat is de stand van zaken van het terughalen van de VTH taken?
Zoals gemeld in de raadsinformatienota van 21 oktober 2020 is dit jaar gestart met fase 1: het
vergunningenloket. Het proces ligt op schema.
Principeverzoek VAB-regeling Veerstraat Waardenburg
Het valt ons op dat in vergelijking met andere principebesluiten die het college neemt, er ten aanzien
van dit principebesluit geen enkele informatie wordt gegeven en voorwaarden worden gesteld.
Vraag 1 – Kunt u uitleg geven over dit principebesluit?
Het principeverzoek zoals dat is ingediend omvat de sloop van alle opstallen en andere voormalige
agrarische werken (zoals een mestplaat) m.u.v. een bestaande loods die direct is gelegen achter de
voormalige bedrijfswoning. Deze loods mag blijven bestaan vanwege de samenhang met de
bedrijfswoning (het geheel is een traditioneel voorbeeld van een ruilverkavelingsboerderij.
Als we een vergelijking maken met het principebesluit van Bloemfonteijn dat op 22 december 2020
door het college is genomen, valt ons op dat dit ook een principebesluit betreft waar de VAB regeling
van toepassing is. Aan dit besluit worden de volgende voorwaarden gesteld:
Principeverzoek Gerestraat 11-13 Heesselt zaak: 64959
In principe en onder de volgende voorwaarden medewerking te verlenen aan de gevraagde
functiewijziging door middel van een wijzigingsplan door het zgn. VAB-beleid toe te passen:
a. alle agrarische bedrijfsbebouwing dient te worden gesloopt m.u.v. de bijgebouwen, behorend bij
de twee bestaande bedrijfswoningen (die ook worden gewijzigd in burgerwoningen).
b. op grond van het voormelde VAB-beleid maximaal één extra burgerwoning toe te staan ter
compensatie van de te slopen agrarische bedrijfsopstallen.
Vraag 2 – Gelden deze voorwaarden ook ten aanzien van het principebesluit over de Veerstraat in
Waardenburg?
Zie de beantwoording bij vraag 1.
N.a.v. B&W-Besluitenlijst van 22 december 2020
Nota Restgroen
Vraag 1 – LLB verzoekt u om deze nota aan de raad te sturen zodat wij daar kennis van kunnen
nemen.
Zie bijlage. Daarbij hechten wij eraan u te melden dat in het collegevoorstel stond opgetekend: “Na
behandeling van de uitvoeringsnota Kostenverhaal in uw college wordt deze nota Restgroen, tezamen
met de Nota Kostenverhaal, ter informatie aangeboden aan de raad.”

