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COLLEGEBESLUITEN D.D. 24-04-2018
Samenvatting / toelichting
Op 28 november jl. heeft uw college ingestemd met het
voorontwerpbestemmingsplan ‘Julianastraat 36’ Waspik dat de
realisatie van zes grondgebonden woningen en zes
appartementen mogelijk maakt op het perceel van de voormalige
Hommel-garage. Nadat de raad middels een
raadsvoorhangvoorstel is geïnformeerd, heeft het voorontwerp
gedurende zes weken ter inzage gelegen in het kader van de
inspraak en heeft de initiatiefnemer een informatiebijeenkomst
georganiseerd. Er zijn drie inspraakreacties binnengekomen, die
zijn samengevat en beantwoord in de bijgevoegde Nota inspraak
en vooroverleg. Hierin zijn ook de uitkomsten van het wettelijk
vooroverleg opgenomen. De reacties geven geen aanleiding tot
aanpassing van het plan.
Voorgesteld wordt om in te stemmen met de Nota van inspraak
en vooroverleg en te besluiten het ontwerpbestemmingsplan op
wettelijk voorgeschreven wijze in procedure te brengen.
Tegen een verleende omgevingsvergunning voor de huisvesting
van 8 arbeidsmigranten in de woning Seringenhof 55 te Waalwijk
zijn 2 bezwaarschriften ingediend. De commissie
bezwaarschriften heeft advies uitgebracht. M.u.v. het aspect
parkeren acht de commissie de bezwaren ongegrond. De
commissie adviseert het bezwaar gedeeltelijk gegrond te
verklaren, het bestreden besluit te herroepen en opnieuw te
besluiten op de aanvraag. In dit voorstel zal (bij de
wegingsgronden) worden uitgelegd waarom het besluit niet
behoeft te worden herroepen en wordt geadviseerd over de
beslissing op de bezwaarschriften.

In het kader van de “Raamovereenkomst Verpakkingen” zamelt
de gemeente Waalwijk PMD-afval in en laat dit sorteren en
vermarkten via de Coöperatieve Vereniging Midwaste U.A.
(Midwaste). Hiervoor hebben wij een overeenkomst gesloten via
de gemeente Tilburg die namelijk lid is van Midwaste. Voor de
ingezamelde en uiteindelijke gesorteerde en vermarkten
hoeveelheid PMD-afval ontvangt de gemeente een vergoeding
vanuit het Afvalfonds Verpakkingen.

Besluit
- in te stemmen met de Nota inspraak en vooroverleg
voorontwerpbestemmingplan Julianastraat 36;
- het ontwerpbestemmingsplan Julianastraat 36 Waspik op
wettelijk voorgeschreven wijze in procedure te brengen.

-het advies van de commissie bezwaarschriften over te
nemen, waarbij het besluit niet wordt herroepen;
-in de beslissing op bezwaar de onjuistheden uit het
commissieadvies te herstellen;
-de bezwaren, onder toevoeging van de aanvullende
parkeeronderzoeken, ongegrond te verklaren;
-op grond van de overwegingen genoemd in dit voorstel,
gelet op de algemene beginselen van behoorlijk bestuur en
de overwegingen van de commissie bezwaarschriften af te
wijken van artikel 8 lid 1 van de nieuwe beleidsregels en de
vergunning in stand te laten, waarbij met betrekking tot
het parkeren de aanvullende parkeeronderzoeken aan het
besluit ten grondslag worden gelegd;
-een en ander mee te delen aan betrokkenen door middel
van de bijgevoegde brieven.
- Deel te nemen aan de aanbestedingsprocedure via CV
Midwaste voor het sorteren van ingezameld PMD-afval door
het onderbrengen van het jaarlijks tonnage PMD-afval van
de gemeente Waalwijk bij centrum gemeente Tilburg, lid
van CV Midwaste;
- met centrumgemeente binnen regio Hart van Brabant
Tilburg hiervoor bijgaande publieke overeenkomst te
sluiten inzake op- en overslag, transport, sortering en
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COLLEGEBESLUITEN D.D. 24-04-2018
Samenvatting / toelichting
De huidige overeenkomst loopt af per 1 januari 2019, vandaar
dat het noodzakelijk is om het sorteren en vermarkten opnieuw
aan te besteden. Voorgesteld wordt om dit weer in
gezamenlijkheid met de regio gemeenten aan te besteden, onder
de vlag van Midwaste.
Overigens hebben alle Midden-Brabant gemeenten momenteel
een overeenkomst met Midwaste en is de verwachting dat ze
allemaal ook weer meedoen met de nieuwe aanbesteding.
In het kader van het bestemmingsplan zijn de aansluiting van de
N261 op de A59 en het wegvak tussen Kaatsheuvel en Waalwijk
niet in het verkeersonderzoek betrokken. Dit leidt tot twijfel en
zorgen over de doorstroming van het verkeer op de N261 tussen
Waalwijk en Kaatsheuvel met daaruit voorvloeiende
consequenties voor de bereikbaarheid van Sprang-Capelle en
Waalwijk als gevolg van terugslag, mogelijk zelfs ook op de A59.
Waalwijk fungeert samen met Tilburg als logistieke hotspot. Als
de doorstroming tussen deze twee steden onder druk komt te
staan tast het mogelijk die positie aan.
Fysieke maatregelen lijken niet voor de hand te liggen en zijn
niet in dit bestemmingsplan voorzien. De Efteling overweegt wel
om de openstelling te verlengen op drukke dagen. Mogelijk kan
een combinatie van verlengde openingstijden en het aanbieden
van verkeersinfo op het park een verslechtering van de
doorstroming en daarmee de bereikbaarheid van Waalwijk
voorkomen.
Zaak is wel om e.e.a. in het bestemmingsplan juridisch te borgen
en e.e.a. niet vrijblijvend te laten zijn.

Besluit
vermarkting.

Conform de inhoud van de bijgevoegde concept-brief een
zienswijze in te dienen.

