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                   B&W BESLUITENLIJST PERS 
  

Vergadering van burgemeester en wethouders op  dinsdag 24 april  2018  No. 2018-16 

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 (vakantie) 
  

4.1 (I&A), 16-4-2018 

 

Straatnaamgeving aan de 

Weteringshoek te Rossum. 

 

Port.houder: Burgemeester 

 

De Rietvoorn te Rossum te verlengen 

en om aan het nieuwbouwplan aan 

de Weteringshoek de straatnamen 

Wetering, Zonnebaars, Graskarper 

en Beekforel toe te kennen zoals 

weergegeven in bijlage 1. 

Het college heeft besloten 

om de Rietvoorn te 

Rossum te verlengen en 

de nieuwe straten 

Wetering, Zonnebaars, 

Graskarper en Beekforel te 

noemen. 

4.2 (B&R), 11-4-2018. 

 

Bouw van een extra nieuwe woning 

op het perceel Duitse Weistraat 2 te 

Kerkdriel. 

 

Port.houder: Van den Anker 

1. In principe, en onder 

voorwaarden, medewerking te 

verlenen aan het realiseren 

van een extra woning op het 

perceel naast de Duitse 

Weistraat 2 te Kerkdriel. 

2. Aanvrager middels bijgaande 

brief te informeren over dit 

besluit. 

 

Het college heeft besloten 
om in principe bereid te 
zijn medewerking te 
verlenen aan het bouwen 
van een extra vrijstaande 
woning op het perceel 
gelegen naast de Duitse 
Weistraat 2 te Kerkdriel. 

4.3 (B&R), 13-4-2018. 

 

Zienswijze tegen voorlopige keuze 

voor stuurgroep Varik-Heesselt. 

 

Port.houder: Van den Anker 

Instemmen tegen voorlopige keuze 

voor stuurgroep Varik-Heesselt. 

Het college heeft besloten 

zienswijze in te dienen 

tegen de keuze van de 

Stuurgroep Varik-Heesselt 

voor dijkversterking in 

plaats van voor een 

hoogwatergeul. Deze 

keuze draagt niet bij aan 

waterstandsdaling en de 

hoogwaterveiligheid voor 

de toekomst in het 

stroomgebied van de Waal 

en heeft daarbij impact op 

de toekomstige inrichting 

van het grondgebied van 

Maasdriel. Een 

hoogwatergeul zou wel 

bijdragen aan de 

waterveiligheid en inspelen 

op de klimaatsverandering 

die er voor zorgt dat de 

afvoer van de rivier 

toeneemt in hoogte en 

frequentie. 
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4.4 (B&R), 10-4-2018. 

 

Dienstverleningshandvest van de 

Centrumregeling Zorgproducten. 

 

Port.houder: Sørensen 

 

 

Het dienstverleningshandvest van de 

Centrumregeling Zorgproducten vast 

te stellen 
 

Het college heeft het 

dienstverleningshandvest 

voor de Centrumregeling 

Zorgproducten 

vastgesteld. In het 

dienstverleningshandvest 

zijn onder andere 

afspraken gemaakt over 

de uitvoering van 

werkzaamheden, 

afstemming en 

wederzijdse 

informatieplicht, 

kwaliteitseisen en de 

(afrekening van de) 

kosten. 
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4.5 (B&R), 19-4-2018. 

 

Cie Ruimte 30 mei 2018 

Raad 14 juni 2018 

 

Definitieve zienswijze Programma 

Hoogfrequent Spoorvervoer (PHS). 

 

Port.houder: De Vreede 

1. In te stemmen met 

bijgevoegde definitieve 

zienswijze Milieueffectrapport 

(MER) en Ontwerp-tracébesluit 

(OTB) Programma 

Hoogfrequent Spoorvervoer 

(PHS). 

2. In te stemmen met 

bijgevoegde adviesnota voor 

de gemeenteraad. 

Het college heeft de 

definitieve zienswijze voor 

het Milieueffectrapport 

(MER) en het 

Ontwerptracébesluit (OTB) 

van het Programma 

Hoogfrequent 

Spoorvervoer (PHS) 

opgesteld. In juni volgt een 

bestuurlijk overleg met de 

staatssecretaris, waarin de 

gemeente ook haar 

standpunt kan inbrengen. 

We trekken rondom het 

PHS gezamenlijk op met 

de gemeenten 's-

Hertogenbosch, 

Zaltbommel, Neerijnen en 

Geldermalsen. Onze 

zienswijze is op veel 

punten dan ook gelijk aan 

die van de andere vier 

gemeenten. Ons 

belangrijkste punt is dat 

we niet overtuigd zijn van 

de nut- en noodzaak van 

het aanleggen van de 

zuidwestboog bij Meteren 

vanaf de Betuweroute. De 

Betuweroute kan naar 

onze mening beter benut 

worden en is ook speciaal 

gemaakt voor 

goederenvervoer. Er is 

dan geen goederenvervoer 

over het spoortraject bij 

Hedel nodig. Daarnaast 

maken we ons zorgen om 

verslechtering van 

leefkwaliteit van 

omwonenden, als er meer 

goederentreinen over het 

spoor gaan rijden. 

4.6 (B&R), 19-4-2018 

 

Beantwoording raadsvragen SSM 

inzake dumpen van vervuilde grond 

 

Port.houder: Van den Anker 

 

Instemmen met beantwoording van 
de raadsvragen conform bijgevoegde 
conceptbrief. 

Op 27 maart 2018 heeft de 

fractie van SSM 

schriftelijke vragen gesteld 

aan het college met 

betrekking tot het storten 

van grond in één van de 

zandwinningsputten langs 

de Maas. Het college heeft 

de vragen beantwoord. 

 


