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                   B&W BESLUITENLIJST PERS 
  

Vergadering van burgemeester en wethouders op  dinsdag 20 februari 2018  No. 2018-7 

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

Vreede en loco-secretaris  J.Segers 

Afwezig secretaris  A.P.J.M. de Jong 
  

nr. Onderwerp en portefeuillehouder Besluit Openbare samenvatting 

4.1 (BVEB, team JZ), 7-2-2018. 

 

Uitspraak voorzieningenrechter 

rechtbank Gelderland 

huiskamerrestaurant aan de 

Noorderhoek 2 in Heerewaarden. 

 

Port.houder: De Vreede 

Kennis te nemen van de uitspraak 

van 18 januari 2018 met 

zaaknummer AWB 17/7016 en van 

het vervolgproces. 

 

Omwonenden zijn in 

bezwaar gegaan tegen de 

pilot voor een 

huiskamerrestaurant 

Heerewaarden en hebben 

daarnaast de rechter 

verzocht om een 

voorlopige voorziening te 

treffen. Het verzoek is 

afgewezen, omdat er 

volgens de rechter geen 

sprake is van een besluit. 
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nr. Onderwerp en portefeuillehouder Besluit Openbare samenvatting 

4.2 (B&R), 16-2-2018. 

 

Ontwerp Inpassingsplan Windpark 

Bommelerwaard-A2. 

 

Port.houder: Van den Anker 

1. Zienswijzen in te dienen tegen 

ontwerp inpassingsplan 

Windpark Bommelerwaard-A2. 

2. In te stemmen met verzending 

van bijgevoegde zienswijzen. 

 

Gedeputeerde Staten van 

Gelderland (G.S.) hebben 

in de ontvangen reacties in 

het kader van het 

vooroverleg rond het 

voorontwerp 

inpassingsplan Windpark 

Bommelerwaard-A2 (3 

windmolens tussen 

spoorlijn en A2 in de 

gemeente Zaltbommel) 

geen aanleiding gezien 

hun voornemen tot 

medewerking te wijzigen. 

G.S. hebben op 30 januari 

2018 ingestemd met het 

ontwerp inpassingsplan 

Windpark 

Bommelerwaard-A2 en dat 

nu in procedure gebracht. 

Uiteindelijk zal Provinciale 

Staten (P.S.) daar een 

besluit over moeten gaan 

nemen. Het college van 

Maasdriel is van oordeel 

dat het kleinschalig 

(ruimtelijk) karakter van de 

Bommelerwaard zich niet 

leent voor grootschalige 

windmolen initiatieven en 

vreest voor overlast voor 

de omwonenden. Het 

college acht het plan 

daarom in strijd met een 

goede ruimtelijke ordening 

en heeft derhalve besloten 

daartegen zienswijzen in te 

dienen. 

4.3 (I&A), 19-2-2018. 

 

Memorandum Rekenkamercommissie 

Beveiliging van informatie. 

 

Port.houder: Burgemeester 

Ambtelijke reactie op het 
Memorandum van de 
Rekenkamercommissie over 
beveiliging van informatie vast te 
stellen. 
 

Het  college geeft aan de 

hand van dit 

bestuursvoorstel een 

reactie op het 

conceptrapport van de 

Rekenkamercommissie 

met betrekking tot de 

beveiliging van informatie 

 


