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Vergadering van burgemeester en wethouders op dinsdag 26 september 2017 No. 2017-35 

Aanwezig: burgemeester H. van Kooten, de wethouders G.P. van den Anker, mevrouw J.H.A. Sørensen en 

J.H.L.M. de Vreede en secretaris A.P.J.M. de Jong. 

   

nr. Onderwerp en portefeuillehouder Besluit Openbare samenvatting 

4.1  (ODR), 12-9-2017. 

 

Nieuwe last onder dwangsom aan 

een overtreder inzake perceel 

Hogewaard 12 in Heerewaarden. 

 

Port.houder: Burgemeester 

Een last onder dwangsom op te 

leggen aan een overtreder conform 

bijgevoegd concept-besluit. 

Aan een overtreder wordt 
een (tweede) last onder 
dwangsom opgelegd van  
€ 10.000,00 voor het  
verwijderen van een 
(rest)verharding op zijn 
perceel kadastraal bekend 
gemeente Heerewaarden, 
sectie E nummer 377. 
Een eerdere last onder 
dwangsom van 4 
september 2015 heeft niet 
geleid tot het gewenste 
effect: het verwijderen van 
de gehele asfaltverharding 
op de percelen kadastraal 
bekend gemeente 
Heerewaarden, sectie E 
nummer 377 en 378 
(voorheen 1 kadastraal 
perceel, sectie L, nummer 
249). 
Op 12 juni 2017 is reeds 
een (tweede) last onder 
dwangsom verzonden aan 
een andere overtreder 
voor het perceel  
kadastraal bekend 
gemeente Heerewaarden, 
sectie E nummer 378.  
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nr. Onderwerp en portefeuillehouder Besluit Openbare samenvatting 

4.2 (B&R), 15-9-2017. 

 

Bestemmingsplan ‘Kerkdriel 

herziening 2016, Venuslaan 15. 

 

Port.houder: Van den Anker 

1. De Raad via bijgevoegd 

raadsvoorstel voor te stellen 

om geen exploitatieplan vast te 

stellen zoals bedoeld in artikel 

6.12 van de Wet ruimtelijke 

ordening; 

2. In te stemmen met bijgaande 

zienswijzennotitie d.d. 15 

september 2017; 

3. De raad via bijgevoegd 

raadsvoorstel voor te stellen 

het bestemmingsplan 

ongewijzigd vast te stellen; 

4. De initiatiefnemer en de 

indieners van de zienswijzen 

per brief op de hoogte te 

stellen van uw besluit. 

 

Het bestemmingsplan 

“Kerkdriel herziening 2016, 

Venuslaan 15” heeft als 

ontwerp ter inzage 

gelegen. Er zijn in de 

periode van 

terinzagelegging twee 

zienswijzen ingediend. Het 

plan wordt nu ter 

vaststelling voorgelegd 

aan de gemeenteraad. 

4.3 (B&R), 15-9-2017. 

 

Cie S&F 28-11-2017. 

Raad 14-12-2017 

 

Integraal Huisvestingsplan Onderwijs 

2018-2027. 

 

Port.houder: Sørensen 

1. In te stemmen met bijgevoegd 

conceptraadsvoorstel en 

bijbehorend Integraal 

Huisvestingsplan Onderwijs 

gemeenten Zaltbommel en 

Maasdriel  (IHP) 2018-2027; 

2. Het conceptraadsvoorstel voor 

te leggen aan het Op 

Overeenstemming Gericht 

Overleg (OOGO) 12 oktober 

2017; 

3. Het conceptraadsvoorstel na 

het OOGO voor te leggen aan 

commissie S&F en raad van 

14 december 2017; 

4. De raad voor te leggen het 

haalbaarheidsonderzoek Hedel 

te dekken uit de reserve 

projecten onderwijsbeleid 

Iedere vier jaar wordt, op 

basis van leerlingen-

prognoses en de hierop 

berekende ruimtebehoefte 

van de scholen, in het 

Integraal Huisvestingsplan 

Onderwijs (IHP) inzicht 

gegeven in de 

ontwikkelingen rondom 

onderwijshuisvesting 

binnen de gemeente. Het 

college heeft kennis 

genomen van het 

geactualiseerde IHP 2018-

2027 en ingestemd met de 

procedure voor 

behandeling in commissie 

en raad. 

 


