07-03-2021
AANVULLENDE VRAGEN BIJ ANTWOORDEN VRAGEN RECLAMEZUIL WAARDENBURG
DOOR DE FRACTIE VAN DE SGP
1. In het antwoord op de vragen van de fractie van de SGP staat dat de werkgroep
Wabo onderzoeken afwacht ten behoeve van een ruimtelijke onderbouwing omdat
men de uitgebreide Wabo procedure wil gaan volgen.
Heeft het college al een principebesluit genomen over deze aanvraag?
2. Heeft de werkgroep Wabo bij de toetsing van deze aanvraag kennis genomen van
het gemeentelijke welstandsbeleid en het college daarover geadviseerd? Zo ja, wat
was hun oordeel en zo nee, waarom niet?
3. Wat gaat het college doen nu de aanvraag in strijd is met het geldende
welstandsbeleid? Is de commissie Ruimtelijke Kwaliteit hierbij ingeschakeld?
4. Waarom heeft het college c.q. de wethouder in de schriftelijke beantwoording c.q. in
de beantwoording tijdens de raadsvergadering niets gezegd over het gemeentelijk
welstandsbeleid?
5. In haar beantwoording in de raadsvergadering van 2 maart jl. wekte de wethouder de
indruk dat zij niet van plan is om inwoners bij de procedure te betrekken zolang het
niet verplicht zou zijn. Dat is toch merkwaardig, waarom betrekt de wethouder niet
gewoon de inwoners van Waardenburg/Tuil hierbij, los van de vraag of dit verplicht is
of niet. De aangenomen motie wijst toch in die richting, want de raad
vertegenwoordigt de inwoners.
6. Kan het college bevestigen dat zij primair verantwoordelijk is voor de beoordeling van
deze aanvraag en niet Rijkswaterstaat?
7. Wat gaat het college doen met het advies van het college van Rijksadviseurs; het
college kan toch vanuit haar eigen verantwoordelijkheid omgaan met dit advies?
8. In de bekendmakingen is ook een aanvraag voor het aanbrengen van reclame aan
de Koeweistraat 8 te Waardenburg te vinden (gepubliceerd op 10 februari 2021). Kan
het college uitleg geven over deze aanvraag? Gaat het hier om gevelreclame, het
bouwen van een nieuwe reclamezuil of gaat het ook hier om led verlichting?
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