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                   B&W BESLUITENLIJST PERS 
  

Vergadering van burgemeester en wethouders op dinsdag 25 juli 2017 No. 2017-29 

Aanwezig: loco-burgemeester G.P. van den Anker, wethouders J.H.L.M. de Vreede, secretaris A.P.J.M. de Jong. 

 

Afwezig: burgemeester H. van Kooten (vakantie) en mevrouw J.H.A. Sørensen (vakantie) 

  

nr. Onderwerp en portefeuillehouder Besluit Openbare samenvatting 

4.1  (B&R), 17-7-2017. 

 

Ontwerpbestemmingsplan Hedel 

herziening 2017, Wilhelminastraat 21. 

 

Port.houder: Van den Anker 

1. In te stemmen met het 

ontwerpbestemmings-

plan voor de bouw van 

17 woningen aan de 

Wilhelminastraat 19-21 

te Hedel; 

2. Dit plan volgens 

wettelijke voorschriften 

in procedure te brengen 

en zes weken ter inzage 

te leggen; 

3. Kostenverhaal te plegen 

door het aangaan van 

bijgevoegde anterieure 

overeenkomst. 

 

Het college van 

Burgemeester en 

Wethouders is 

voornemens een 

woningbouwinitiatief van 

17 woningen toe te staan 

op de locatie van 

voormalig aardappelbedrijf 

Quik aan de Kon. 

Wilhelminastraat 19-21. 

De locatie is nu nog 

bebouwd met 

bedrijfsbebouwing, die 

gesloopt wordt als het plan 

ontwikkeld wordt. Voor de 

herontwikkeling is een 

bestemmingsplan 

voorbereid dat als ontwerp 

in procedure wordt 

gebracht. Hiertoe wordt 

een anterieure 

overeenkomst met de 

ontwikkelaar aangegaan. 

4.2  (B&R), 6-7-2017. 

 

Inspraakreactie op de aanleg van de 

ondergrondse hoogspanningskabel 

Zaltbommel-Wamel. 

 

Port.houder: Van den Anker 

1. In te stemmen met de 

beantwoording van de 

inspraakreactie tegen het 

voorontwerp-

bestemmingsplan 

hoogspanningsverbinding 

Zaltbommel-Wamel. 

2. Ondertekening van de 

bijgevoegde planschade- en 

samenwerkingsovereenkomst. 

Uw college heeft in 

december 2016 besloten 

om het bestemmingsplan 

‘’Hoogspanningsverbinding 

Zaltbommel-Wamel’ dat de 

aanleg van de 

ondergrondse 

hoogspanningskabel op 

het tracé tussen 

Zaltbommel en Wamel 

planologisch mogelijk moet 

maken, als voorontwerp 

ter inzage te leggen. 
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nr. Onderwerp en portefeuillehouder Besluit Openbare samenvatting 

4.3  (B&R), 10-7-2017. 

 

Gedoogbeschikking verharding 

Akkerseweg 13b Hedel. 

 

Port.houder: Burgemeester 

1.      Een gedoogbeschikking te  

         nemen betreffende de       

         aangebrachte verharding op het  

         terrein Akkerseweg 13b te  

         Hedel, firma Quik 

2,      De verzoeker om handhaving  

         per brief hiervan op de hoogte  

         te stellen 

 

Er is een verzoek 

binnengekomen om 

handhavend op te treden 

tegen de zonder 

omgevingsvergunning 

aangebrachte 

terreinverharding op het 

terrein van de firma Quik 

b.v., Akkerseweg 13b te 

Hedel. Op het onderhavige 

gedeelte is een agrarische 

bestemming van 

toepassing. Er zijn 

afspraken gemaakt om te 

onderzoeken of de 

verharding te legaliseren is 

met een nieuw 

bestemmingsplan dat nu 

wordt voorbereid. Het 

college is daarom 

voornemens een 

gedoogbeschikking te 

nemen in afwachting van 

besluitvorming op dit 

nieuwe bestemmingsplan.  
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nr. Onderwerp en portefeuillehouder Besluit Openbare samenvatting 

4.4  (B&R), 17-7-2017. 

 

Cie Ruimte 30 augustus 2017 

Raad 14 september 2017 

 

Bestemmingsplan Buitengebied 

herziening 2015, Heust 49 (BP1107). 

 

Port.houder: Van den Anker 

1. De raad via bijgevoegd 

raadsvoorstel voor te stellen 

om het bestemmingsplan 

‘Buitengebied herziening 2015, 

Heust 49’ (BP1107) 

ongewijzigd vast te stellen; 

2. De raad via bijgevoegd 

raadsvoorstel voorstellen om 

geen exploitatieplan vast te 

stellen zoals bedoeld in artikel 

6.12 van de Wet ruimtelijke 

ordening; 

3. De raad via bijgevoegd 

raadsvoorstel voor te stellen 

het beeldkwaliteitplan 

ongewijzigd vast te stellen als 

herziening van de 

Welstandsnota. 

 

Het college heeft een 

herziening van het 

bestemmingsplan 

voorbereid. Dit 

bestemmingsplan, 

“Buitengebied herziening 

2015, Heust 49”, heeft als 

ontwerp ter inzage 

gelegen. Er zijn  geen 

zienswijzen ingekomen. 

Het plan wordt nu ter 

vaststelling voorgelegd 

aan de gemeenteraad.  

Met dit plan wordt het 

voormalige tuincentrum 

aan de Heust 49 

wegbestemd en wordt het 

mogelijk om twee nieuwe 

woningen te realiseren. 

Hiervoor wordt de 

aanwezige 

bedrijfsbebouwing en 

daarbij horende 

voorzieningen verwijderd.  

 

4.5  (B&R), 19-7-2017. 

 

Toekomstgerichte 

gemeenschapsvoorziening Well. 

 

Port.houder: De Vreede 

De gemeenteraad voor te stellen om: 
- Het college te verzoeken om 

met het stichtingsbestuur de 
renovatie- en 
verduurzamings-plannen van 
dorpshuis “Ons Huis” te Well 
nader uit te werken en verder 
vorm te geven; 

- In te stemmen met een 
investeringskrediet van 1,4 
miljoen euro (prijspeil 2017) 
voor de renovatie van 
dorpshuis “Ons Huis” te Well; 

- Het college te verzoeken om 
een definitieve beslissing 
voor de aanwending van het 
investeringskrediet te nemen 
na beoordeling van de 
uitgewerkte plannen. 

 

Het college stelt de raad 

voor om 1,4 miljoen euro 

beschikbaar te stellen voor 

de renovatie van dorpshuis 

“Ons Huis” in Well. 
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nr. Onderwerp en portefeuillehouder Besluit Openbare samenvatting 

4.6  (B&R), 18-7-2017. 

 

Rookgasreiniger Maasweg 1 Rossum; 

steenfabriek Rossum. 

 

Port.houder: De Vreede/Van den Anker 

1. Het college verleent 
planologische medewerking 
aan de op 21-02-2017 
aangevraagde 
rookgasreiniger aan de 
Maasweg 1 te Rossum. 

2. Het Besluit wordt direct van 

kracht. 

 

Er is een aanvraag 

omgevingsvergunning 

ontvangen voor de bouw 

van een 

rookgasreinigingsinstallatie 

aan de Maasweg 1 te 

Rossum. Een 

rookgasreiniger is nodig 

om aan de milieueisen te 

voldoen.  

De rookgasreiniger past 

niet binnen de regels van 

het bestemmingsplan. Het 

bouwwerk steekt boven de 

bestaande bebouwing uit 

en steekt af bij de 

aanwezige bebouwing. De 

aanvraag is voorgelegd 

aan de Commissie voor 

Ruimtelijke Kwaliteit 

(voorheen 

welstandscommissie). De 

commissie adviseert 

negatief.   

Het college heeft besloten 

om medewerking te 

verlenen aan 

rookgasreiniger in de vorm 

zoals deze nu is 

aangevraagd, dit omdat 

het college de milieu eisen 

in deze zwaarder laat 

wegen dan de ruimtelijke 

kwaliteit. 

 

 


