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                   B&W BESLUITENLIJST PERS 
  

Vergadering van burgemeester en wethouders op  dinsdag 23 januari 2018  No. 2018-3 

Aanwezig: : burgemeester H. van Kooten, wethouders G.P. van den Anker, J.H.L.M. de Vreede en secretaris  

A.P.J.M. de Jong 

Afwezig: mevrouw J.H.A. Sørensen 
  

nr. Onderwerp en portefeuillehouder Besluit Openbare samenvatting 

4.1 (B&R), 15-1-2018. 

 

Bijdrage Fonds Bovenwijkse 

Voorzieningen Den Eelder aan de 

Molenachterdijk 3 in Well. 

 

Port.houder: Burgemeester 

1. In afwijking van het besluit van 

18 juli 2017 de bijdrage in het 

kader van het Fonds 

Bovenwijkse Voorzieningen te 

verlagen naar € 3,- per m2 voor  

de extra m2 agrarische 

bedrijfsgrond van Den Eelder;  

2.   De bijgevoegde anterieure 

overeenkomst te versturen;   

3.   De bijgevoegde conceptbrief 

te versturen.   
 

Het college heeft ten 

behoeve van de uitbreiding 

van zuivelboerderij Den 

Eelder  aan de 

Molenachterdijk 3 in Well 

een bijdrage vastgesteld in 

het kader van het fonds 

bovenwijkse 

voorzieningen. Middels 

een anterieure 

overeenkomst waarin 

rechten en plichten met 

betrekking tot de 

bouwblokvergroting zijn 

opgenomen moet deze 

bijdrage worden 

vastgelegd.    

4.2 (BVEB, team JZ), 12-1-2018. 

 

Beslissing op bezwaarschrift tegen 

de invorderingsbeschikking van 19 

juli 2017 inzake Café de Kroon in 

Kerkdriel. 

 

Port.houder: Burgemeester 

Het bestreden besluit gedeeltelijk te 

herroepen en af te zien van 

invordering van de dwangsom van    

€ 2.500,00 die is verbeurd in de nacht 

van 8 op 9 april 2017. 

Op 19 juli 2017 besloot het 

college tot het invorderen 

van dwangsommen die zijn 

verbeurd als gevolg van 

het overtreden van de 

geluidnorm door café De 

Kroon in Kerkdriel in de 

nacht van 8 op 9 april 2017 

en in de nacht van 21 op 

22 april 2017. Tegen dit 

besluit is bezwaar 

gemaakt. Het college 

heeft, conform het advies 

van de 

bezwaarschriftencommissi

e, besloten het bestreden 

besluit gedeeltelijk te 

herroepen en af te zien 

van invordering van de 

dwangsom verbeurd in de 

nacht van 8 op 9 april 

2017. 
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nr. Onderwerp en portefeuillehouder Besluit Openbare samenvatting 

4.3 (BVEB, team JZ), 15-1-2018. 

 

Uitspraak rechtbank Gelderland 

planschade (Langestraat 37a in 

Heerewaarden). 

 

Port.houder: Burgemeester 

Kennisnemen van de uitspraak van 
12 januari 2018 met zaaknummer 
AWB 17/3829. 

Verzoek om 

tegemoetkoming in 

planschade is eerder (na 

bezwaar, beroep en hoger 

beroep) toegewezen tot 

een maximum van € 

330.000,-. De SAOZ heeft 

vervolgens het 

planologisch nadeel, na 

gedeeltelijk herstel van de 

gebruiksmogelijkheden, 

getaxeerd op € 101.091,-. 

Besloten is om ook dit 

bedrag te compenseren 

door de 

gebruiksmogelijkheden te 

herstellen. Het hiertegen 

gerichte bezwaar was al 

ongegrond verklaard. Het 

beroep is nu ook 

ongegrond verklaard. 

 

4.4 (B&R), 11-12-2017. 

 

Leijensteinstraat 20-22 Kerkdriel; 

anterieure overeenkomst. 

 

Port.houder: Van den Anker 

1. In principe, en onder 

voorwaarden, medewerking te 

willen verlenen  aan het 

wijzigen van de bestemming 

van de Leijensteinstraat 20-22 

te Kerkdriel naar een 

woonbestemming en het 

toevoegen van woningen. 

2. In te stemmen met het sluiten 

van een anterieure 

samenwerkingsovereenkomst 

conform bijgevoegd concept. 
 

Het college heeft besloten 

in principe medewerking te 

willen verlenen  aan het 

herontwikkelen van de 

Leijensteinstraat 20-22 te 

Kerkdriel naar een 

woonlocatie, en om 

daarvoor een anterieure 

overeenkomst aan te gaan 

gericht op het mogelijk 

maken van een 

woonbestemming met 

twee tweekappers naast 

de huidige bedrijfswoning 

aan de Leijensteinstraat 

(welke een burgerwoning 

wordt), en realisatie van 

appartementen aan de 

zijde van verpleeg- en 

verzorgingshuis De 

Leyenstein. 
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nr. Onderwerp en portefeuillehouder Besluit Openbare samenvatting 

4.5 (B&R), 15-1-2018. 

 

Voor- en vroegschoolse Educatie 

(VVE) verbeterplan en convenant. 

 

Port.houder: Sørensen 

1. In te stemmen met het VVE-

verbeterplan. 

2. In te stemmen met het 

convenant VVE 

3. De raad te informeren met de 

raadsinformatiebrief. 
 

Naar aanleiding van 

aanbevelingen in het 

rapport van september 

2017 van de Inspectie van 

het Onderwijs, over het 

beleid rondom voor- en 

vroegschoolse educatie 

(VVE) door de gemeente, 

is een VVE-verbeterplan 

opgesteld. Hierin wordt 

aangegeven hoe invulling 

gegeven wordt aan het 

verbeteren van de kwaliteit 

van het VVE-beleid in de 

gemeente Maasdriel en de 

regierol van de gemeente. 

Ten behoeve van de 

uitvoering van het VVE-

verbeterplan en de 

samenwerking tussen 

betrokken VVE-partijen is 

eveneens een convenant 

opgesteld. 

4.6 (B&R), 22-01-2018 

 

Bestemmingsplanherziening 

Paterstraat 13-15 Kerkdriel 

 

Port.houder: G. van den Anker 

1. In te stemmen met bijgaande 
zienswijze-nota; 

2. De raad voor te stellen het 
bestemmingsplan ‘Kerkdriel 
herziening 2018, reparatie 
Paterstraat 13-15’ (gewijzigd) 
vast te stellen 

Het college heeft besloten 

de raad voor te stellen het 

bestemmingsplan voor het 

achterterrein van het 

perceel Paterstraat 13-15 

vast te stellen. Tegen het 

ontwerpbestemmingsplan 

is een zienswijze kenbaar 

gemaakt die aanleiding 

heeft gegeven tot een 

wijziging in de regels. In 

artikel 4.3.2 van de regels 

wordt het woord ‘koetserij’ 

vervangen door de 

omschrijving 

‘achtergelegen 

bedrijfsperceel’. Het 

ontwerpbestemmingsplan 

wordt voor het overige 

ongewijzigd ter vaststelling 

voorgelegd. 

 


