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                   B&W BESLUITENLIJST PERS 
  

Vergadering van burgemeester en wethouders op dinsdag 3 juli 2018 No. 2018-25 

 

Aanwezig: : burgemeester H. van Kooten, wethouders J.H.L.M. de Vreede, E.H.C. van Hoften,  

mevrouw J.H.A. Sørensen, P.A. de Vries en secretaris  A.P.J.M. de Jong 

   
4.1 (JZ), juli 2018. 

 

Mandaat-, volmacht- en 

machtigingsbesluit Omgevingsdienst 

Rivierenland – Gemeente Maasdriel 

2018. 

 

Port.houder: De Vreede 

1. Het mandaatbesluit 

Omgevingsdienst 

Rivierenland – Gemeente 

Maasdriel 2018; en 

2. De Mandaatinstructie 

Omgevingsdienst 

Rivierenland – Gemeente 

Maasdriel vast te stellen. 

In het Gelders stelsel 

kunnen de 

omgevingsdiensten taken 

uitvoeren doordat deze 

aan hen zijn 

gemandateerd. Deze 

zogenaamde externe 

mandaten zijn verstrekt 

door de deelnemers van 

de omgevingsdiensten.  

De deelnemers zijn de 

colleges van burgemeester 

en wethouders in 

Gelderland (colleges van 

B&W) resp. het college 

van Gedeputeerde Staten 

van de provincie 

Gelderland (college van 

GS). Er is gesignaleerd dat 

de wijze waarop deze 

externe mandaten van de 

deelnemers aan de 

omgevingsdiensten zijn 

verstrekt (de vorm), zeer 

verschillend is. Het 

verschillen van de 

mandaten in vorm en 

omschrijving wordt 

onwenselijk geacht. Het 

uniforme Gelderse 

mandaatformat heeft als 

beoogd effect dat er 

uiteindelijk binnen het 

Gelders stelsel één 

geharmoniseerd 

mandaatformat 

voorhanden is én blijft dat 

individueel is in te vullen 

door de partners van de 

Gelderse 

omgevingsdiensten (via de 

zogenaamde 

“kruisjessystematiek”) en 

dat door alle partijen kan 

worden gedragen. 
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4.2 (B&R), 26-6-2018. 

 

Principeverzoek uitbreiding 

bedrijfsgebouwen aan de 

Handelsweg 3 en 7. 

 

Port.houder: De Vries 

1. De bereidheid uit te spreken 

om in principe medewerking te 

verlenen aan de uitbreiding 

van twee bedrijfsgebouwen 

aan de Handelsweg 3 en 7. 

2. Aanvrager middels bijgaande 

brief te informeren over uw 

besluit. 

 

Er is een principeverzoek 

ingekomen voor het 

uitbreiden van twee 

bedrijfsgebouwen aan de 

Handelsweg 3 en 7 

middels een herschikking 

van de gronden aan de 

Bulkseweg 3a en de 

Handelsweg 3 en 7. 

4.3  (B&R), 26-6-2018. 

 

Ontwerpbestemmingsplan “Kerkdriel 

herziening 2017, Duitse Weistraat 12 

en 14”. 

 

Port.houder: De Vries 

1. In te stemmen met het 

ontwerpbestemmingsplan 

“Kerkdriel herziening 2017, 

Duitse Weistraat tussen 12 en 

14”. 

2. Het bestemmingsplan als 

ontwerp ter inzage leggen. 

Het college heeft besloten 

om het bestemmingsplan 

"Kerkdriel herziening 2017, 

Duitse Weistraat tussen 12 

en 14" als ontwerp ter 

inzage te leggen. Dit 

bestemmingsplan maakt 

de realisatie van een 

waterberging mogelijk op 

twee percelen gelegen aan 

de Duitse Weistraat te 

Kerkdriel, kadastraal 

bekend als gemeente 

Maasdriel, sectie M, 

nummer 520 en 531. De 

waterberging is 

noodzakelijk om 

wateroverlast bij hoog 

water of hevige regenval in 

de kern Kerkdriel en het 

buitengebied waarop de 

kern afwatert te 

voorkomen. 
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4.4 (B&R), 6-6-2018. 

 

Ontwerpbestemmingsplan 

“Buitengebied herziening 2017, 

Walderweg 2-4” ten behoeve van de 

verplaatsing van het 

grondbedrijf/bouwgrondstoffen-

handel en het aannemingsbedrijf 

naar de Walderweg 2-4. 

 

Port.houder: De Vries 

1. In te stemmen met het 

bijgevoegde 

ontwerpbestemmingsplan 

“Buitengebied herziening 2017, 

Walderweg 2-4”. 

2. Het bestemmingsplan 

“Buitengebied herziening 2017, 

Walderweg 2-4” als ontwerp 

ter inzage te leggen; 

3. Een mer-beoordelingsbesluit te 

nemen waarin wordt 

aangegeven dat vanwege het 

veranderen van de inrichting 

een MER niet vereist is. 

 

Het college heeft besloten 

om het bestemmingsplan 

‘Buitengebied herziening 

2017, Walderweg 2-4’ als 

ontwerp ter inzage te 

leggen. Het 

bestemmingsplan is nodig 

om de bedrijfsverplaatsing 

van het 

grondbedrijf/bouwgrondsto

ffenhandel en het 

aannemingsbedrijf naar de 

Walderweg 2-4 mogelijk te 

maken. Deze bedrijven 

zaten voorheen op de 

locatie aan de Akkerseweg 

13 waar Quiks 

Aardappelen gaat 

uitbreiden. Het ontwerp 

met alle bijbehorende 

stukken en 

onderzoeksrapporten zal 

gedurende zes weken ter 

inzage liggen.  

4.5 (B&R), 25 juni 2018. 

 

Beleid intrekken 

omgevingsvergunningen. 

 

Port.houder: De Vreede 

1. Het huidige intrekkingsbeleid 

omgevingsvergunningen in te 

trekken 

2. Bijgevoegde “Beleidsregels 

intrekken 

omgevingsvergunningen voor 

de activiteit bouwen 2018” vast 

te stellen. 

Het college heeft besloten 

het huidige 

intrekkingsbeleid 

omgevingsvergunningen in 

te trekken en te vervangen 

door een regionaal 

intrekkingsbeleid. Door het 

intrekkingsbeleid regionaal 

vast te stellen kan de 

Omgevingsdienst 

Rivierenland beter 

uitvoering geven aan het 

beleid. Voor de verleende 

vergunningen in de 

gemeente Maasdriel 

verandert het beleid 

inhoudelijk niet.4.6 
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4.6 (B&R), 26 juni 2018. 

 

Aanvraag omgevingsvergunning 

voor het gebruiken van een gedeelte 

van het agrarische bouwperceel aan 

de Achterdijk 6 in Rossum voor het 

bufferen van champost. 

 

 

Port.houder: De Vries 

 

1. In te stemmen met het 

voornemen tot weigering van 

de omgevingsvergunning; 

2. De ODR te verzoeken om 

conform het mandaatbesluit, 

tot verdere afhandeling over te 

gaan. 

De aanvraag heeft 

betrekking op het 

gebruiken van een 

gedeelte van het 

agrarische bouwperceel 

aan de Achterdijk 6 in 

Rossum voor het bufferen 

van champost afkomstig 

van een 

champignonkwekerij die 

gelegen is op een andere 

locatie. De aanvraag is in 

strijd met de regels van het 

geldende 

bestemmingsplan, met de 

regels van het ontwerp 

bestemmingsplan en met 

het door de gemeente 

gehanteerde beleid. 

Het college wil geen 

medewerking verlenen aan 

afwijken van de geldende 

regels van het 

bestemmingsplan. Het 

ontwerpbesluit zal via de 

reguliere wijze worden 

gepubliceerd.  

4.7 (JZ, BVEB), 26-6-2018. 

 

Actualisatie fiscaal 

aanwijzingsbesluit. 

 

Port.houder: De Vreede 

Geactualiseerd aanwijzingsbesluit 

vast te stellen overeenkomstig het 

aangeboden concept. 

Het college heeft het 

fiscale aanwijzingsbesluit 

geactualiseerd. Dat is 

nodig voor de uitvoering 

van de belastingregels van 

de gemeente. 

4.8 (Fin, BVEB), 27-6-2018. 

 

Kaderbrief 2019-2022 inclusief 

uitkomsten meicirculaire 2018. 

 

Port.houder: De Vreede 

 

In te stemmen om de Kaderbrief 

2019-2022 inclusief uitkomsten 

Meicirculaire 2017 aan te bieden aan 

de gemeenteraad. 

Het college van Maasdriel 

heeft besloten de 

Kaderbrief 2019-2022 

inclusief Meicirculaire 2018 

aan te bieden aan de raad. 

4.9 (B&R), 27-6-2018. 

 

Beantwoorden raadsvragen inzake 

Jagtenberg, Hogewaard te 

Heerewaarden. 

 

Port.houder: De Vries 

In te stemmen met de beantwoording 
van de vragen conform bijgevoegde 
conceptbrief. 

Op 12 juni 2018 zijn door 

de VVD vragen gesteld 

over Jagtenberg Beheer 

B.V. in verband met de 

toegekende 

tegemoetkoming 

planschade en de 

handhaving op de – 

illegale – uitbreiding van 

bedrijfsgronden. Met deze 

brief worden de vragen 

beantwoord. 
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4.10 (R&B), 27-6-2018. 

 

Beantwoording vraag CDA inzake 

onderzoek loskoppelen Rivierenland 

van A2. 

 

Port.houder: De Vreede 

In te stemmen met de brief aan de 
raad. 

Beantwoording 

raadsvragen van de heer 

P. van Boxtel over 

onderzoek loskoppelen 

Rivierenland van A2. 

 


