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                   B&W BESLUITENLIJST PERS 
  

Vergadering van burgemeester en wethouders op dinsdag 21 augustus 2018 No. 2018-28 

 

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

secretaris mevrouw G.T. Wildeman 

Afwezig: wethouder mevrouw J.H.A. Sørensen (vakantie) 
  

nr. Onderwerp en portefeuillehouder Besluit Openbare samenvatting 

4.1 (R&B), 25-07-2018 

 

Oprichten Gemeenschappelijke 

regeling Uitvoeringsorganisatie 

Breedbandnetwerk Rivierenland 

 

Port.houder: De Vreede 

1. Vanwege geconstateerd 

marktfalen in te stemmen met 

het beleidsuitgangspunt om 

samen met de 

regiogemeenten een 100 % 

dekkend open 

breedbandnetwerk 

(glasvezel) te realiseren voor 

de witte adressen. 

2. Onder voorbehoud van 

toestemming van de raad, in 

te stemmen met het treffen 

van een gemeenschappelijke 

regeling (GR) om een 

gemeenschappelijk openbaar 

lichaam op te richten conform 

concept Gemeenschappelijke 

regeling 

Uitvoeringsorganisatie 

Breedbandnetwerk 

Rivierenland (bijlage 2 bij het 

raadsvoorstel).  

3. In te stemmen met het 

concept raadsvoorstel met 

betrekking tot Oprichten 

Gemeenschappelijke regeling 

Uitvoeringsorganisatie  

Breedbandnetwerk 

Rivierenland. 

 

Het college heeft besloten 
om samen met de andere 
regiogemeenten een 100% 
dekkend breedband 
netwerk (glasvezel) in de 
zogenaamde (witte) 
onrendabele gebieden aan 
te leggen. Aan de 
gemeenteraad wordt 
voorgesteld om, samen 
met de andere 
deelnemende gemeenten, 
een Gemeenschappelijke 
Regeling op te richten voor 
de uitvoering, onderhoud 
en exploitatie van het 
netwerk.  
 

4.2 (R&B), 31-07-2018 

 

Mobiliteitsagenda Regio Rivierenland 

 

Port.houder: De Vreede 

1.   Kennis te nemen van de 
concept Mobiliteitsagenda 
Regio Rivierenland 

2.    In te stemmen met het 
concept raadsvoorstel 

Op verzoek van het 
Algemeen Bestuur van de 
Regio Rivierenland, heeft 
het college besloten de 
gemeenteraad te 
consulteren over de 
concept Mobiliteitsagenda 
Rivierenland.  
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nr. Onderwerp en portefeuillehouder Besluit Openbare samenvatting 

4.3 (B&R), 7-8-2018. 

 

Provinciaal inpassingsplan (pip) 

Windpark Bommelerwaard-A2 

vastgesteld 

 

Port.houder: De Vries 

 

1. Geen beroep in te stellen 

tegen het besluit van PS tot 

vaststelling van het pip 

Windpark Bommelerwaard-

A2. 

Provinciale Staten van 

Gelderland (P.S.) hebben 

op 4 juli 2018 het 

inpassingsplan Windpark 

Bommelerwaard-A2 (3 

windmolens tussen 

spoorlijn en A2 in de 

gemeente Zaltbommel) 

vastgesteld. 

Tegen dat 

vaststellingsbesluit van PS 

kan beroep worden 

ingesteld bij de Afdeling 

bestuursrechtspraak van 

de Raad van State 

(AbRS). Het college van 

B&W heeft besloten geen 

beroep in te stellen. 

 

4.4 (JZ), 20-8-2018. 

 

Beslissing op bezwaarschrift over 

omgevingsvergunning H.C. de 

Jonghweg 12 in Rossum. 

 

Port. Houder: De Vries 

 

1. De omgevingsvergunning van 

28 maart 2013 in stand te 

laten met een verbeterde 

motivering.  

2. Een dwangsom wegens niet 

tijdig beslissen vast te stellen 

van € 1.260,00. 

3. De gemeenteraad te 

informeren over dit besluit 

(informatiebrief, concept 

bijgevoegd)  

Op 28 maart 2013 is een 

omgevingsvergunning 

verleend voor het 

omvormen van een 

varkenshouderij in een 

geitenhouderij aan de H.C. 

de Jonghweg 12 in 

Rossum. Tegen de 

omgevingsvergunning is 

destijds bezwaar gemaakt. 

Het college heeft die 

ongegrond verklaard en de 

omgevingsvergunning in 

stand gelaten. Tegen dit 

besluit is door één van de 

bezwaarmakers beroep 

aangetekend. De 

rechtbank Gelderland 

heeft dit beroep gegrond 

verklaard en die beslissing 

op bezwaar vernietigd. Het 

college heeft met 

inachtneming van de 

uitspraak van de rechtbank 

opnieuw besloten de in 

2013 verleende 

omgevingsvergunning in 

stand te laten met 

aanvulling/verbetering van 

de motivering van het 

besluit. 

 


