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                   B&W BESLUITENLIJST PERS 
  

Vergadering van burgemeester en wethouders op  dinsdag 6 februari 2018  No. 2018-5 

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

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

  

nr. Onderwerp en portefeuillehouder Besluit Openbare samenvatting 

4.1 (R&B), 30-1-2018. 

 

Raad 22 februari 2018. 

Bommenregeling 2017. 

 

Port.houder: Burgemeester 

 

 

1. In te stemmen met bijgevoegd 

raadsvoorstel waarin wordt 

voorgesteld om: 

- De uitgaven in 2017 in verband 

met conventionele explosieven 

vast te stellen op € 34.742,90 

excl. btw; 

- Op grond van de 

Bommenregeling bij het 

Ministerie van Binnenlandse 

Zaken een suppletieverzoek uit 

het Gemeente-fonds in te 

dienen voor 70% van de onder 

1. genoemde kosten, zijnde € 

24.320,03 excl. btw. 

2. De raad te verzoeken het 

voorstel uiterlijk 22 februari 

2018 te behandelen in haar 

vergadering. 

Het gemeentefonds kent 

een zogenaamde 

bommenregeling die het 

mogelijk maakt 70% van 

de kosten 

voor het opsporen van 

explosieven vergoed te 

krijgen via een suppletie-

uitkering. Hiervoor volstaat 

de 

toezending van het 

gemeenteraadsbesluit met 

daarin opgenomen de 

gemaakte kosten. De raad 

dient voor 

1 maart a.s. een verzoek 

bij het Ministerie van 

Binnenlandse Zaken in te 

dienen voor de uitvoering 

van 

de suppletie-uitkering. 

 



B&W besluitenlijst  6-2-2018PR 2

nr. Onderwerp en portefeuillehouder Besluit Openbare samenvatting 

4.2 (B&R), 30-1-2018. 

 

Principeverzoeken medewerking 

ontwikkeling windmolen. 

 

Port.houder: Van den Anker 

1. Aanvragers te berichten dat 

het college geen aanleiding 

ziet het geldend ruimtelijk 

beleid te verlaten en daarom in 

principe ook geen 

planologische medewerking wil 

verlenen. 

2. Aanvragers via bijgevoegde 

conceptbrief te berichten 

 

Vanuit twee verschillende 

initiatiefgroepen zijn er aan 

het college verzoeken 

gedaan om een principe-

uitspraak voor 

medewerking aan de 

ontwikkeling van 

windmolens in Maasdriel 

(langs de A2, ten zuiden 

van de initiatieven in 

Zaltbommel). Het 

gemeentebestuur van 

Maasdriel acht 

grootschalige windmolen 

initiatieven niet passend in 

het kleinschalig (ruimtelijk) 

karakter van de 

Bommelerwaard en heeft 

dat ook opgenomen in het 

bestuursakkoord. 

Aangezien het college ook 

in de mogelijke 

ontwikkelingen van 

windmolens in Zaltbommel 

geen aanleiding ziet dat 

geldende beleid te verlaten 

heeft ze de beide 

initiatiefgroepen laten 

weten dat het college daar 

in principe geen 

medewerking aan wil 

verlenen. 

4.3 (B&R), 22-1-2018. 

 

Vaststellen van het wijzigingsplan 

Buitengebied wijziging 2017, 

Harenseweg 9 (BP 1173). 

 

Port.houder: Van den Anker 

1. Het wijzigingsplan 

‘Buitengebied wijziging 2017, 

Harenseweg 9’ ongewijzigd 

vast te stellen;  
2. Een hogere geluidswaarde 

verkeerslawaai vast te stellen 

Het college heeft besloten 

om het wijzigingsplan voor 

de locatie Harenseweg 9 

te Hedel ongewijzigd vast 

te stellen. Dit 

wijzigingsplan maakt de 

sanering van het 

glastuinbouwbedrijf in het 

extensiveringsgebied en 

de realisatie van een 

woongebouw voor 4 

wooneenheden op deze 

locatie planologisch-

juridisch mogelijk. Tegen 

het wijzigingsplan zijn 

geen zienswijzen 

ingediend.  
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nr. Onderwerp en portefeuillehouder Besluit Openbare samenvatting 

4.4 (PD), 5-2-2018. 

 

Beantwoording raadsvragen SSM 

inzake huisvesting arbeidsmigranten. 

 

Port.houder: Burgemeester 

Instemmen met beantwoording van 
de raadsvragen conform bijgaande 
conceptbrief. 
 

Op 17 januari 2018 heeft 

de fractie van SSM 

schriftelijke vragen gesteld 

aan het college met 

betrekking tot de 

huisvesting van 

arbeidsmigranten naar 

aanleiding van een 

afgebrande woning in 

Velddriel. 

4.5 (R&B), 2-2-2018. 

 

Beantwoording raadsvragen P.de 

Vries/CDA over fietssubsidie 

Provincie Gelderland. 

 

Port.houder: De Vreede 

Instemmen met de brief aan de raad. Op 10 januari 2018 heeft 

De Vries namens de CDA 

fractie vragen gesteld over 

de fietssubsidie 2018 van 

de provincie Gelderland. In 

de vergadering van 6 

februari 2018 is de 

beantwoordingsbrief 

vastgesteld. 

 


