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In het kader van de bestemmingsplanprocedure voor Haven 8 is
op een gedeelte van het toekomstige bedrijfsterrein Haven 8
archeologisch onderzoek uitgevoerd. Tevens valt een deel van dit
plangebied binnen de projectcontour van het project GOL. De
resultaten van dit onderzoek zijn daardoor relevant voor beide
projecten. Conform de gemeentelijke archeologische
verwachtingskaart heeft het plangebied in het noorden en zuiden
een middel hoge archeologische verwachtingswaarde. Dit
betekent dat er een aanzienlijke kans is op het aantreffen van
archeologische resten. Het onderzoek had als doel te bepalen of
er archeologische bewoningssporen in de bodem zitten en wat de
aard en waarde van deze sporen is. Om dit te beoordelen is een
proefsleuvenonderzoek en verkennend booronderzoek op
verschillende verwachtingsvolle locaties binnen het plangebied
uitgevoerd.
Uit het onderzoek blijkt dat er geen behoudenswaardige
archeologische sporen zijn aangetroffen. Derhalve wordt
geadviseerd het plangebied van het toekomstige bedrijfsterrein
Haven 8 en het gedeelte van het plangebied GOL binnen deze
onderzoekgrens vrij te geven van archeologische waarden. Het
vrij te geven gebied is weergegeven op de bijgevoegde kaart.
Het voedingsnet voor de openbare verlichting (OVL)in Landgoed
Driessen wordt nu beheerd door TORV. Verreweg het grootste
deel van het OVL netwerk in Waalwijk (ca. 90%) wordt beheerd
door Enexis. De gemeente Waalwijk ziet het beheren van OVL
netwerken niet als core business en stelt voor om het netwerk in
Landgoed Driessen in eigendom en beheer over te dragen aan
Enexis.
Landgoed Driessen in de gemeente Waalwijk wordt (gefaseerd)
ontwikkeld ten behoeve van een woongebied met bijbehorende
voorzieningen. Het woongebied is onderverdeeld in diverse
deelgebieden, waarvan ‘Lommerrijk’ er één is. De gefaseerde
ontwikkeling van dit deelgebied is recentelijk gestart. De
voorliggende ontwikkeling omvat de eerste fase, waarin 6 vrije
kavels ten behoeve van woningen zijn voorzien.
Dit uitwerkingsplan past binnen de uitgangspunten voor de
gebiedsontwikkeling in Lommerrijk, zoals door uw college eerder
is vastgesteld in de Nota van Uitgangspunten.

Besluit
Het gehele gebied zoals aangegeven op bijgevoegde kaart
vrij te geven van archeologie waardoor bij de toekomstige
planontwikkelingen binnen dit plangebied kan worden
afgezien van verder archeologisch onderzoek.

het OVL voedingsnet in Landgoed Driessen “om niet” in
eigendom en beheer over te dragen aan Enexis;
- de kosten van een eventueel noodzakelijke aanvullende
meting voor 50% te vergoeden.

Het uitwerkingsplan Lommerrijk, fase 1, 6 woningen van
bestemmingsplan Driessen als ontwerp in procedure te
brengen op de wettelijk voorgeschreven wijze.
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Voorgesteld wordt dit uitwerkingsplan als ontwerp in procedure
te brengen overeenkomstig wettelijk voorschrift (art. 3.6 Wro).
Het ontwerp ligt dan na openbare bekendmaking gedurende 6
weken voor een ieder ter inzage, zowel op elektronische wijze als
in
papieren vorm, en gedurende die periode kunnen
belanghebbenden een zienswijze bij uw college indienen. Uw
college neemt nadien een besluit omtrent de vaststelling van dit
uitwerkingsplan, waarbij eventueel ontvangen zienswijzen in uw
besluitvorming worden betrokken.
De gemeente is voornemens met Stichting Beheer en Bewaring
Oranjewonen Fonds ter plaatse van de vm. Oranjeschool,
gelegen tussen het Oranjeplein en Mgr. Prinsenstraat, een
woningbouwproject bestaande uit 16 grondgebonden woningen
te realiseren. Om deze ontwikkeling mogelijk te maken moet het
bestemmingsplan herzien worden.
Bij besluit van 7 november 2017 heeft het college ingestemd met
het voorontwerp bestemmingsplan Oranjeplein. De Raad is met
raadsvoorstel d.d. 21 december 2017 over de plannen
geïnformeerd waarbij zij hebben aangegeven geen reactie
kenbaar te maken op het voornemen om medewerking te
verlenen aan het voorontwerp bestemmingsplan en hierop
inspraak te verlenen, waarbij de termijn van terinzagelegging
werd vastgesteld op 4 weken.
Het voorontwerp bestemmingsplan heeft zowel de inspraak als
het wettelijk verplicht vooroverleg doorlopen.
Wettelijk vooroverleg
Provincie Noord-Brabant heeft te kennen gegeven geen
opmerkingen op het bestemmingsplan te hebben. Het
waterschap geeft een positief advies.
Inspraak
Gedurende de inspraakperiode zijn een viertal schriftelijke
reacties ingediend. Bijgaand treft u het eindverslag van de
inspraak aan inclusief beantwoording van deze reacties.
De ingediende zienswijzen hebben tot nader onderzoek geleid, te
weten naar ontsluiting en snelheid/sluiproute.
Daarnaast heeft het geleid tot een planaanpassing van de
langzaamverkeersroute.
Voor het overige hebben de reacties niet geleid tot

Besluit

1. in te stemmen met het eindverslag inspraak en
wettelijk vooroverleg voorontwerp bestemmingsplan
Oranjeplein;
2.de inspraakreacties en wijzigingen te beantwoorden
respectievelijk te verwerken in het ontwerp
bestemmingsplan Oranjeplein zoals opgenomen in het
eindverslag inspraak en wettelijk vooroverleg voorontwerp
bestemmingsplan;
3. in te stemmen met het ontwerpbestemmingsplan
Oranjeplein en het ontwerpbestemmingsplan Oranjeplein
op de wettelijk voorgeschreven wijze in procedure te
brengen.
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planaanpassing.
De stichting Samen Zelf Doen vraagt een subsidie van
€10.000,00 om activiteiten uit te voeren die de sociale cohesie in
Waalwijk bevorderen.
In uw vergadering van 22 mei jl. heeft u hetzelfde
subsidieverzoek besproken. U heeft toen het voorstel om af te
wijzen aangehouden en aangegeven dat er een gesprek plaats
zou moeten vinden met de stichting. Op 12 juli jl. heeft een
gesprek plaatsgevonden met wethouder E. Daandels en de heer
F. van de Gouw van de stichting SamenZelfDoen.
In dit gesprek zijn de doelstelling en de activiteiten van de
stichting veel duidelijker geworden. U wordt geadviseerd het
verzoek te honoreren.
De SGP fractie heeft schriftelijke vragen gesteld omtrent het
uitblijven van de jaarcijfers van Trucksafe NL en de
informatieverstrekking daarover.
Deze worden in bijgaand concept-schrijven beantwoord.
De strekking van het antwoord is dat de cijfers ondertussen zijn
verstrekt en dat het college zich op het standpunt stelt dat
voldoende informatie is verstrekt door het beantwoorden van de
vragen die in het verleden met regelmaat zijn gesteld over de
truckparking.
Op 15 augustus 2018 heeft de fractie van de ChristenUnie vragen
gesteld over de huisvesting van arbeidsmigranten. Bijgevoegd
treft u de gestelde vragen en de conceptbeantwoording hiervan
aan.
Op 19 juli 2016 heeft ons college ingestemd met het Actieplan
Groen. Het derde en laatste onderdeel van dit actieplan, is het
opstellen van de Groene Agenda. De Groene Agenda is een
uitvoeringsprogramma, welke we samen met inwoners willen
opstellen. Hiertoe hebben wij een plan van aanpak opgesteld,
welke is opgenomen in de bijgevoegde raadsinformatiebrief.

Besluit
de stichting SamenZelfDoen een waarderingssubsidie te
geven van €10.000,=.

De vragen van de SGP fractie omtrent de Truckparking te
beantwoorden conform bijgaande antwoordbrief.

In te stemmen met de bijgevoegde beantwoording van de
door de ChristenUnie gestelde vragen over de huisvesting
van arbeidsmigranten.
1. In te stemmen met het in de raadsinformatiebrief
voorgestelde plan van aanpak voor de Groene Agenda, en
2. de raadsinformatiebrief, met tussenkomst van de griffie,
aan de raad te verstrekken.

