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De raad van de gemeente West Betuwe op 28 mei 2019 in vergadering bijeen

Gehoord de discussie;

Besluit om het raadsbesluit op onderdelen als volgt te wijzigen:

Onder A1 wonen 1" zin:
Het realiseren of wijzígen van maximaal 5 woningen met een maximale nokhoogte tot 10 meter, mits
gesitueerd binnen de bebouwde kom en woningen in het buitengebied op basis van het VAB-beleid,

inclusief de daarbij behorende voorzieningen (zoals paden, ontsluitingen en groen).

Onder A4 bedrijven en bedrijvigheid het vermelde onder a.:

Projecten, mits gesitueerd op bedrijventerreinen binnen de bebouwde kom, ten behoeve van

bedrijven, behorende tot milieucategorie 1 tot en met 3.2 van de VNG-brochure Bedrijven en

milieuzonering (2009) en projecten, mits gesitueerd binnen de bebouwde kom maar niet gelegen op

industrieterreinen, ten behoeve van bedrijven, behorende tot de milieucategorie 1 tot en met 3.1 van

de bovengenoemde VNG-brochure.

Onder C.:

Te bepalen dat het e de gemeenteraad tijdig informeert over ruimtelijk relevante aanvragen om

een omgevi unning als bedoeld in artikel 2.12, eerste lid, onder a, sub 3 Wabo en het besluit

tot het van die vergunningen. De raad kan bij meerderheid vaststellen dat een ruimtelijk

re aanvraag politiek gevoelig is, waarmee de delegatiebevoegdheid voor die aanvraag aan het

van burgemeester en wethouders vervalt.

En gaat over tot de orde van de dag.

Getekend

(zie volgende bladzijde)
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