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Onderwerp
Artikel 50 vragen Dorpsbelangen
Kennisnemen van
De antwoorden op de namens Dorpsbelangen gestelde vragen.
Inleiding
Namens Dorpsbelangen zijn diverse vragen gesteld waarop voor uw raad de volgende antwoorden zijn
opgesteld:
a. Bestrijding Bereklauw.
Vragen:
1. Wie is verantwoordelijk voor het handhaven van de bestrijding van de Bereklauw binnen alle
terreinen van West Betuwe?
2. Is gemeente West Betuwe gezien het ontbreken van regels in de APV bereid de regels aan te
vullen zodat voor alle voor de omgeving schadelijke en ongewenste plantensoorten een
effectief beheerbeleid gevoerd kan worden?
b. Voortgang bestemmingsplan Buitengebied van de oude gemeente Geldermalsen.
Vragen:
1. Hoe kunnen wij voor de definitieve behandeling bestemmingsplan nog een ruimte vinden om
tussen de standpunten van de reactie op het bestemmingsplan van aangever en de opstellers
hiervan in te gaan?
2. Op welke termijn kan het bestemmingsplan Buitengebied Geldermalsen behandeld worden?
c. Wildbeheerbeleid op gemeentelijke percelen.
Vragen:
1. Wat is het beleid van wildbeheer op bovengenoemde terreinen (verpachte en onverpachte
percelen welke eigendom zijn van West Betuwe)?
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a. Bestrijding Bereklauw
Antwoorden:
1. De overlast van invasieve exoten (waaronder Berenklauw) is in 2 categorieën te verdelen:
beheergebied van de gemeente
beheergebied van derden
In het beheergebied van de gemeente wordt op dit moment deze overlast volgens het
bestaande beleid bestreden: genoemde soorten worden geïnventariseerd en vervolgens
gemaaid. In het te harmoniseren nieuwe beheerplan groen wordt gericht beleid opgesteld hoe
hiermee om te gaan. Planning is dit beheerplan medio 2020 gereed te hebben. Tot die tijd blijft
de huidige werkwijze (inventariseren en maaien) van kracht. In de aanpak van de overlast trekt
de gemeente samen op met de provincie, want deze heeft hier ook een rol in. Op terreinen van
derden ligt de verantwoordelijkheid bij de betreffende terreineigenaar en kan de provincie hier
op handhaven. Locaties kunnen bij de provincie worden gemeld met een verzoek tot
handhaving.
Sinds 3 mei 2019 biedt de provincie terreinbeheerders subsidiemogelijkheden voor de
bestrijding van enkele soorten, waaronder de reuzenberenklauw. Hiermee wil de provincie de
samenwerking van de bestrijding bevorderen.
2. Om het probleem van de invasieve exoten beheersbaar te houden dient dit zo breed mogelijk
aangepakt te worden. Daarom is de coördinatie en handhaving bij de provincie ondergebracht.
Ook houdt de overlast en bestrijding niet op bij de gemeentegrens. Het is een mogelijkheid dit
op te nemen in de APV maar vergt echter wel extra inzet van de medewerkers van handhaving.
De maatregel ter stimulering en gebruik van de subsidie is een beter alternatief.
3. Communicatie: Gezien het risico op brandwonden bij aanraking van Berenklauw op dagen
met veel zon wordt actief gecommuniceerd in het huis aan huis blad en website over de
risico’s en hoe dit voorkomen kan worden. Hierbij wordt ook aandacht besteed aan de
herkenbaarheid en het verschil met fluitenkruid.
b. Voortgang bestemmingsplan Buitengebied van de oude gemeente Geldermalsen.
Antwoorden:
1. Het ontwerp van het bestemmingsplan “Buitengebied 2018” van de oude gemeente
Geldermalsen is op 21 december 2018 voor zes weken ter inzage gelegd. Er zijn ongeveer 90
zienswijzen ontvangen. Deze zienswijzen zullen zorgvuldig worden bekeken en beoordeeld. Dit
zal net als in de voorontwerpfase waarschijnlijk leiden tot diverse aanpassingen aan de
planstukken. Een en ander zal worden uitgeschreven in een “nota van zienswijzen”. Deze nota
zal samen met een raadsvoorstel voorgelegd worden aan de gemeenteraad in het kader van
de vaststelling van het bestemmingsplan. De stukken zullen dan in de raadscyclus
(beeldvormend-oordeelsvormend-besluitvormend) aan de orde komen. De gemeenteraad kan
daarbij gebruik maken van haar bevoegdheden om zo nodig aanpassingen voor te stellen aan
het raadsbesluit (wijzigingen aanbrengen in de nota van zienswijzen).
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2. Naar verwachting zal het raadsvoorstel tot vaststelling van het bestemmingsplan op zijn
vroegst in het laatste kwartaal van dit jaar aan de gemeenteraad worden voorgelegd. Een en
ander heeft onder meer te maken met aantal zienswijzen en de overige benodigde
werkzaamheden binnen het team ROW.

c. Wildbeheerbeleid op gemeentelijke percelen.
Antwoorden:
1. In de drie voormalige gemeenten is op gemeentegrond in beperkte schaal jachtrecht
uitgegeven. In voormalige Lingewaal ging het om jachtrecht aan een wildbeheerorganisatie op
het moment dat er sprake was van overlast. In voormalige Neerijnen gaat het om jachtrecht
op een enkel perceel. In voormalig Geldermalsen zijn er van oudsher een aantal
jachtcombinaties waaraan jachtrecht was verleend, die werden gerespecteerd. Het beleid was
om geen nieuwe jachtrechten op gemeentegrond uit te geven. Hoe de gemeente West Betuwe
met het jachtrecht om wil gaan moet nog bepaald en geharmonieerd worden.
Consequenties
nvt
Financiën
nvt
Communicatie
nvt
Vervolg
nvt
Bijlage(n)
nvt

Burgemeester en wethouders van de gemeente West Betuwe,
de secretaris,
de burgemeester,

