B en W belicht… (GV317364 )
Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Gilze en Rijen vergadert iedere week,
meestal op dinsdag. In deze 'B en W belicht' informeren wij u over alle openbare besluiten en rondvraag
van 23 februari 2021 en we geven 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 of elkaar heeft geïnformeerd. Voor
vragen kunt u terecht bij de groep Communicatie van de gemeente, telefoon 088 – 382 11 17.
KIN-locatie Rijen transformeert van bedrijfslocatie naar woonlocatie
Aan de Rector Buijselstraat 20-24 in Rijen ligt het bedrijfsperceel van KIN Installatietechniek. Het
bedrijf verhuist naar een nieuwe locatie. Daarna komt de locatie beschikbaar voor een andere
invulling. Er zijn plannen om er 35 woningen te bouwen. Deze beoogde ontwikkeling past niet binnen
het geldende bestemmingsplan. Daarom wordt er een nieuw bestemmingsplan opgesteld.
Het college legt het ontwerpbestemmingsplan binnenkort ter inzage. Daarnaast sluit het college een
anterieure overeenkomst met de ontwikkelaar en stelt het vast dat het voor dit bestemmingsplan
niet noodzakelijk is om een milieueffectenrapportage op te stellen.
Ontwerp bestemmingsplan “N631 onderdoorgang spoor Rijen” komt ter inzage
Met onder meer de aanleg van een onderdoorgang in de N631 onder de spoorweg Breda – Tilburg
wil de provincie de veiligheid en doorstroming op deze weg vergroten. Ook de aanleg van een
rotonde in plaats van een kruising ter plaatse van de aansluiting van de N631 met de Nassaulaan is
onderdeel van de plannen. De Vijf Eikenweg wordt verlegd om aan te sluiten op deze rotonde. Eind
2020 heeft het voorontwerp bestemmingsplan “N631 onderdoorgang spoor Rijen” ter inzage
gelegen. Op dit bestemmingsplan zijn een aantal vooroverleg- en inspraakreacties binnengekomen.
Het college van burgemeester en wethouders besluit in te stemmen met de beantwoording van deze
reacties en daarna het ontwerp bestemmingsplan voor 6 weken ter inzage te leggen. Daarnaast
besluit het college het voornemen uit te spreken Gedeputeerde Staten te verzoeken het Natuur
Netwerk Brabant nabij het Kleine Vospad en nabij de Broodbaan te herbegrenzen.
Zienswijze Ontwerp-Voorkeursbeslissing Luchtruimherziening
Het kabinet is voornemens om het luchtruim te herzien. De drukte in het luchtruim is de afgelopen
decennia sterk toegenomen. Hierdoor ontstaan steeds vaker knelpunten tussen het gebruik en de
beschikbare ruimte. In het regeerakkoord is het voornemen vastgelegd om de indeling van het
luchtruim te herzien. Onlangs is het Ontwerp-Voorkeursbeslissing Luchtruimherziening ter inzage
gelegd. De bedoeling is dat vliegtuigen gestructureerd via vaste routes naar de luchthavens worden
geleid. Waar deze paden komen te liggen en wat het lokaal effect van deze herziening is, wordt niet
aangegeven. Dit moet bij de uitwerking van het programma duidelijk worden, stelt het college in zijn
zienswijze.
Evaluatie Uitvoeringsagenda Zwerfafval 2020
Het college stelt de Evaluatie uitvoeringsagenda zwerfafval 2020 vast en stuurt deze ter kennisname
door naar de gemeenteraad.

Kaderbrief 2022 Regio Hart van Brabant
De Regio Hart van Brabant heeft naar alle deelnemende gemeenten de kaderbrief 2022 gestuurd. In
de kaderbrief benoemt het bestuur de inhoudelijke en financiële kaders waarbinnen de begroting
2022 wordt opgesteld. Het college neemt kennis van de kaderbrief en legt deze ter kennisname voor
aan de gemeenteraad.
Beslissing op het bezwaarschrift
Eerder besloot het college aan de huurder van een gebouw op Aeroparc een last onder dwangsom
op te leggen vanwege het verschaffen van logies in strijd met de verleende omgevingsvergunning.
Tegen dit besluit is bezwaar gemaakt. Het bezwaarschrift is ter advisering voorgelegd aan de
commissie bezwaarschriften. Het college volgt het advies van de commissie bezwaarschriften op en
verklaart bezwaarmaker ontvankelijk in zijn bezwaren, verklaart de bezwaren ongegrond en laat het
bestreden besluit, met aanpassing van de motivering, in stand. Het verzoek om vergoeding van de
proceskosten wijst het college af.

