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gemeenteraad West Betuwe
Peter van den Bogaert
25 juni 2021
Beantwoording vragen fractie LLB

Dit memo is naar aanleiding van de vragen die door de fractie LLB aan wethouder Klein – De Jong zijn
gesteld naar aanleiding van het oordeelsvormende raadsvergadering van 8 juni jongsleden,
agendapunt Locatieonderzoek woonwagenlocatie De Griend.
In dit memo treft u de beantwoording van de gestelde vragen.
Vraag 1: Kan de wethouder uitleg geven over de stelling dat voor woningen of woonwagens een
andere stikstofnorm geldt dan voor bedrijven. andere stikstofnorm voor bedrijven dan voor
woningen/woonwagens.
Antwoord:
Voor woningbouw is er een tijdelijke bestuurlijke afspraak van provincies dat de stikstofdeposito 0,05
mol per hectare per jaar mag bedragen in de bouwfase. In de gebruiksfase is de norm 0 mol. Die
afspraken vervallen per 1 juli 2021 door inwerkingtreding van de Wet stikstofreductie en
natuurverbetering . Dan zijn alle normen 0 mol in de gebruiksfase ongeacht of dit woningbouw of
bedrijfsactiviteiten zijn. De bouwfase telt dan niet meer mee.
Vraag 2: gemeente eigenaar locatie Tuil?
Antwoord:
Ja, de gemeente is eigenaar van een van de drie voorkeurslocaties, de Klingelenberg te Tuil.
Perceelnummer: HTN05M 544G000, koopjaar 2008.
Vraag 3: wanneer gaat college vragen van omwonenden beantwoorden en kan raad kopie krijgen?
Antwoord:
Het college gaat na de raadsvergadering van 29 juni de vragen beantwoorden. De raad ontvangt een
kopie van de beantwoording.
Vraag 4: Minimale afstand spuitzone ook van toepassing in Tuil?
Antwoord:
In beginsel wordt als vuistregel gehanteerd dat tussen gevoelige functies en agrarische bedrijvigheid in
de fruitsector, de boomteelt en de glastuinbouw in het algemeen een afstand van 50 meter dient te
worden aangehouden in verband met het gebruik van bestrijdingsmiddelen. Een keuze voor een kortere
afstand kan echter in een concreet geval redelijk zijn. Daaraan dient een deugdelijke belangenafweging
en motivering ten grondslag te liggen.
In het nader onderzoek van de voorkeurslocatie zal ook onderzoek plaatsvinden naar de mogelijkheden
tot driftreductie van de gewasbeschermingsmiddelen. Het inroepen van de aanwezigheid van een
spuitzone maakt de locatie op voorhand niet minder geschikt of ongeschikt.
Vraag 5: Locatie Tuil benoemd in Woonvisie?
Antwoord:
De tekst zoals in het locatieonderzoek weergegeven is afkomstig uit het bestemmingsplan
‘Klingelenberg fase 2C’ 2016 door Anteagroup. Daarin wordt in hoofdstuk 3.4, paragraaf 3.4.1. verwezen
naar de Woonvisie Neerijnen 2012-2020, waarvan de Uitwerking op 23/09/2013 door de gemeenteraad
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is vastgesteld. Het locatieonderzoek is uitgevoerd in de periode van september 2020 tot en met maart
2021.
De beoogde locatie is niet voor woningbouw meegenomen in de recent vastgestelde woonvisie

