Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Alphen-Chaam vergadert iedere week,
meestal op dinsdag. In deze 'B&W-belicht' informeren wij u over alle openbare besluiten van
19 juni 2018 en geven we er een korte toelichting op. Hoewel deze samenvattingen met zorg zijn
samengesteld, kunt u er geen rechten aan ontlenen: de samenvattingen geven immers een beknopt beeld
van de beleidsstukken waarover het college heeft besloten. Voor vragen kunt u terecht bij het cluster
Communicatie 088-3821117.

19 juni 2018
Onderwerp

Besluit

Stand van zaken riolerings- en
herinrichtingsprojecten Blokkenweide, Withagen,
Zandstraat en Chaamseweg.
Het college van B&W neemt kennis van de stand
van zaken rondom de projecten Blokkenweide en
Withagen in Chaam en Zandstraat en Chaamseweg.
De voorbereidingen verlopen volgens planning, de
bewonersavonden zijn geweest en er is een
definitief ontwerp voor de rioolwerkzaamheden en
voor de herinrichting van de straten. We starten de
aanbestedingsprocedure nog vóór de bouwvak, de
daadwerkelijke uitvoering begint in het vierde
kwartaal van 2018. Het college stemt in met de
raadsmemo en stuurt de memo door naar de
gemeenteraad.
Principeverzoek herbestemming Kapelweg 2,
Chaam
Het college van B&W verleent in principe
medewerking aan het plan om de varkenshouderij
aan de Kapelweg 2 in Chaam te beëindigen.
Agrarische bedrijfsactiviteiten zijn daarna verboden
en de veehouderij heeft geen milieurechten meer.
De aanwezige gebouwen, de mestopslag en het
mestbassin worden gesloopt, maar de aanwezige
bedrijfswoning en de loods van 1330 m² blijven
staan. Het college van B&W vindt dat de loods
(maximaal) kan worden gebruikt voor statische
opslag (max. 1000 m²) én een aannemersbedrijf
(max. 400 m²). We stellen ruimtelijke
randvoorwaarden op om het nieuwe bouwperceel
landschappelijk in te passen.

1. Kennis nemen van de stand van zaken.
2. Instemmen met de raadsmemo en deze
doorsturen naar de gemeenteraad.

1. In principe medewerking verlenen aan het ter
plaatse van de Kapelweg 2 in Chaam beëindigen
van de daar gevestigde intensieve veehouderij,
inhoudend:
- het wijzigen van het planologisch regime, zodanig
dat geen agrarische bedrijfsactiviteiten zijn
toegestaan én het uit de markt halen van de
milieurechten van de intensieve veehouderij;
- het amoveren van alle op het perceel aanwezige
gebouwen, mestopslag en mestbassin, met
uitzondering van de aanwezige bedrijfswoning en
aanwezige loods van 1330 m².
2. In principe medewerking verlenen aan het
gebruik van de loods zoals bedoeld onder 1 ten
behoeve van (maximaal) bedrijfsmatige statische
opslag (max. 1000 m²) én een aannemersbedrijf
(max. 400 m²) én landschappelijke inpassing van
het perceel onder door de gemeente te stellen
ruimtelijke randvoorwaarden.

Samenwerkingsovereenkomst met Waterschap
voor realisatie restopgave EVZ’s.
Het college van B&W gaat akkoord met de
samenwerkingsovereenkomst met het Waterschap
Brabantse Delta om deel te nemen aan het
regiobod van de gemeenten van Landstad Baronie.
We gaan samen de restopgave van EVZ's realiseren.
De portefeuillehouder ondertekent de
overeenkomst namens het college.
Gewijzigd handelingsperspectief voor aanvragen
omgevingsvergunning met
combinatieluchtwassers.
Het college van B&W stelt de provinciale ‘Notitie
Rendement Combiluchtwassers’ vast en behandelt
aanvragen voor een omgevingsvergunning met
combinatieluchtwassers voortaan zoals in de notitie
staat beschreven. Het college had hier eerder al een
besluit over genomen op basis van
onderzoeksresultaten bij combinatieluchtwassers
voor de veehouderij. Omdat er nu een provinciale
notitie ligt, trekt het college haar eerder genomen
besluit ‘Als gevolg van de onderzoeksresultaten die
betrekking hebben op combinatieluchtwassers in de
veehouderij worden lopen de aanvragen behandeld
conform de werkwijze beschreven in deze nota’ in.
Ondertekening afvalwaterakkoord
Het college van B&W stemt in met het
geactualiseerde afvalwaterakkoord. Tussen 2012 en
2014 sloten Waterschap Brabantse Delta en de
waterpartners van waterkring de Baronie
afvalwaterakkoorden. De akkoorden werden
afgesloten tussen het waterschap en alle
afzonderlijke gemeenten. Het geactualiseerde
afvalwaterakkoord is een gezamenlijk akkoord van
alle partners van Waterkring de Baronie. De
portefeuillehouder ondertekent het akkoord
namens het college.
Uitbreiden en aanpassen Dorpshuis De Leeuwerik
in Galder.
Het college van B&W geeft Sygma Adviseurs BV uit
Eindhoven de opdracht voor het bouwkundig
toezicht tijdens de uitbreiding en aanpassing van
Dorpshuis De Leeuwerik in Galder.

1. Akkoord gaan met de
samenwerkingsovereenkomst voor gedeeltelijke
realisatie van de restopgave EVZ’s via Landstad
Baronie.
2. De portefeuillehouder laten ondertekenen
namens het college.

1. Aanvragen voor omgevingsvergunning met
toepassing van combinatieluchtwassers
afhandelen conform de provinciale ‘Notitie
Rendement Combiluchtwassers’.
2. Het besluit d.d. 1 mei 2018 ‘Als gevolg van de
onderzoeksresultaten die betrekking hebben op
combinatieluchtwassers in de veehouderij
worden lopen de aanvragen behandeld conform
de werkwijze beschreven in deze nota’ intrekken.

1. Instemmen met het geactualiseerde
afvalwaterakkoord.
2. De portefeuillehouder machtigen om het
afvalwaterakkoord tijdens de SWWB
drielagenbijeenkomst op 22 juni a.s. te
ondertekenen.

Het bouwkundig toezicht tijdens het uitbreiden en
aanpassen van Dorpshuis De Leeuwerik in Galder
opdragen aan Sygma Adviseurs BV conform hun
offerte d.d. 15 mei 2018.

Uitbreiding en aanpassing Dorpshuis De Leeuwerik
in Galder.
Het college van B&W geeft Grosveld Van der Velde
Architecten de opdracht voor de esthetische
begeleiding en directievoering/toezicht bij de
uitbreiding en aanpassing van Dorpshuis De
Leeuwerik in Galder.
Aanvullende subsidieaanvraag IMW Breda voor
schuldhulpverlening en sociaal raadsliedenwerk.
Het college van B&W geeft IMW Breda een extra
subsidie van € 11.611,- voor uitbreiding van hun
taken op het gebied van schuldhulpverlening (4 uur)
en sociaal raadsliedenwerk(8 uur) in de periode 1
september t/m 31 december 2018.
Kermis Galder 2018.
Het college van B&W geeft Stichting Galderse
Kermis i.o. een startsubsidie van €2.000,- voor het
organiseren van de kermis 2018 (nieuwe stijl) in
Galder. Bij een aantoonbaar negatief resultaat
bespreken we hoe dat wordt aangevuld tot €0,-.
Vaststelling definitieve jaarstukken 2017.
Het college stelt de definitieve jaarstukken 2017
vast en legt een raadsvoorstel voor aan het
presidium met het verzoek om dit op de agenda te
zetten voor de raadsvergadering van 5 juli 2018.

Grosveld Van der Velde Architecten de opdracht
verlenen voor het uitvoeren van directievoering en
esthetische begeleiding bij de uitbreiding en
aanpassing van het Dorpshuis De Leeuwerik in
Galder.

IMW Breda Extra financieren voor de inzet van 4 uur
schuldhulpverlening en 8 uur sociaal raadsliedenwerk
voor de periode van 1 september t/m 31 december
2018.

1. Een startsubsidie van €2.000,- beschikbaar stellen
aan stichting Galderse Kermis i.o. voor het
organiseren van de kermis 2018 in Galder in
2018.
2. Bij een aantoonbaar negatief resultaat het
gesprek aangaan over het tot €0,- aanvullen van
het negatieve resultaat.
De definitieve jaarstukken 2017 vaststellen en het
raadsvoorstel voorleggen aan het presidium met het
verzoek het voorstel te agenderen voor de
raadsvergadering van 5 juli.

