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                   B&W BESLUITENLIJST PERS 
  

Vergadering van burgemeester en wethouders op dinsdag 2 oktober 2018 No. 2018-34 

 

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  G.T. Wildeman 

   

nr. Onderwerp en portefeuillehouder Besluit Openbare samenvatting 

4.1 (BVEB, team JZ), 24-9-2018. 

 

Beslissing op het bezwaarschrift 

van Stichting Fijn Wonen 

Schoofbandweg in Rossum tegen 

een besluit van 30 maart 2018 

waarbij een omgevingsvergunning 

is verleend voor het uitbreiden en 

veranderen van een veehouderij 

aan de Veilingweg 32 in Velddriel. 

 

Port.houder: Burgemeester 

Het bestreden besluit van 30 maart 
2018 in stand te l4aten. 

De Stichting Fijn Wonen 
Schoofbandweg in 
Rossum heeft bezwaar 
gemaakt tegen een besluit 
van 30 maart 2018 waarbij 
een omgevingsvergunning 
is verleend voor het 
uitbreiden en veranderen 
van een veehouderij aan 
de Veilingweg 30-32 in 
Velddriel.  
De verandering ziet op het 
houden van ouderdieren 
van vleeskuikens (in plaats 
van legkippen) en het 
uitbreiden van het houden 
van vleeskalveren.  
De Stichting is gehoord 
door een onafhankelijke 
bezwarencommissie. Deze 
commissie heeft 
geadviseerd om het 
bestreden besluit (de 
omgevingsvergunning) in 
stand te laten. Het college 
heeft besloten om het 
besluit van 30 maart 2018 
in stand te laten. 
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nr. Onderwerp en portefeuillehouder Besluit Openbare samenvatting 

4.2 (R&B), 24-8-2018. 

 

Reconstructie kruispunt 

Bernseweg met Weigraaf 

(N831/N832). 

 

Port.houder: De Vreede 

1. Alleen een gemeentelijke bijdrage 

beschikbaar stellen bij een 
kruispuntvariant waarbij het 

doorgaande verkeer fysiek om de 
kernen van Ammerzoden en Hedel 

worden geleid. 

2. Vaststellen concept informatiebrief 
aan de gemeenteraad. 

Het provinciale kruispunt 

N831/N832 wordt 

gereconstrueerd. De 

gemeente heeft de wens 

dat middels deze 

reconstructie het 

doorgaande verkeer om 

Ammerzoden en Hedel 

wordt geleid. De provincie 

staat hier in principe voor 

open. Tussen de provincie 

en de gemeente zijn 

afspraken gemaakt onder 

welke voorwaarden deze 

wens van de gemeente 

ingewilligd kan worden. 

Het college spreekt zich uit 

om alleen met deze 

(financiële) voorwaarden 

akkoord te gaan indien 

daadwerkelijk aan de wens 

van de gemeente voldaan 

wordt. De gemeenteraad is 

hierover geïnformeerd. 
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nr. Onderwerp en portefeuillehouder Besluit Openbare samenvatting 

4.3 (B&R), 21-9-2018. 

 

Advies Algemeen Bestuur ODR 8-

10-2018. 

 

Port.houder: De Vreede 

1. In te stemmen met het ambtelijk 

advies voor het Algemeen 

Bestuur Omgevingsdienst 

Rivierenland van 8 oktober 2018; 

2. Het collegestandpunt in te laten 

brengen door wethouder De 

Vreede als bestuurlijke 

vertegenwoordiger 

 
 

Het college heeft 

ingestemd met het 

ambtelijke advies voor het 

Algemeen Bestuur 

Omgevingsdienst 

Rivierenland van 8 oktober 

2018. Wethouder De 

Vreede brengt hier het 

collegestandpunt in. Op de 

agenda staan; 

geactualiseerde 

budgethoudersregeling 

ODR 2018, 

projectopdracht verbeteren 

klantgerichtheid, 

bestuursrapportage 2018, 

begrotingsrichtlijnen 2020, 

het aantrekken van een 

lening voor de financiering 

van het huisvestingsplan 

ODR, de aanpassing van 

twee regelingen i.v.m. 

organisatiewijziging, de 

bestuurlijke 

vergadercyclus 2019, 

stand van zaken invoering 

model outputsturing en 

een presentatie m.b.t. de 

visie Gelders Stelsel 2019-

2023. 

4.4 (PD), 24-9-2018. 

 

Standplaatsvergunning voor 

verkoop van oliebollen in kern 

Ammerzoden. 

 

Port.houder: De Vreede 

 

 

 

Een vergunning te verlenen aan 

Cafetaria Geen Punt voor het innemen 

van een tijdelijke standplaats in de kern 

Ammerzoden met toepassing van de 

afwijkingsbevoegdheid van beleid als 

bedoeld in artikel 4:84 van de Awb. 
 

Het college komt tegemoet 

aan de aanvraag van 

Cafetaria Geen Punt voor 

een tijdelijke standplaats in 

Ammerzoden. Hiervoor 

wordt afgeweken van de 

Beleidsregels 

Standplaatsen 2015, om 

reden dat er geen 

verkeerskundige bezwaren 

tegen bestaan en het 

huidige beleid niet voorziet 

in oliebollen als 

seizoenproduct. 

Gedurende een maand 

mogen drie 

parkeerplaatsen worden 

ingenomen ten behoeve 

van de oliebollenverkoop. 
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nr. Onderwerp en portefeuillehouder Besluit Openbare samenvatting 

4.5 (B&R), 20-9-2018. 

 

Vooroverleg voorontwerp best.plan 

Windmolenpark Elzenburg-De Geer 

(gem. Oss). 

 

Port.houder: De Vries 

 

 

De gemeente Oss te berichten dat het 

plan vanwege de afstand tussen 
plangebied en Maasdriel u geen 

aanleiding geeft voor een reactie 

De gemeente Oss heeft in 

het kader van vooroverleg 

de gemeente Maasdriel in 

de gelegenheid gesteld 

een reactie te geven op 

het voorontwerp-

bestemmingsplan 

Windpark Elzenburg-De 

Geer. Het college van 

Maasdriel heeft vanwege 

de afstand tot de 

gemeente Maasdriel (10 

km) besloten de gemeente 

Oss te laten weten dat het 

voorontwerpplan hun geen 

aanleiding geeft tot een 

reactie. 

4.6 (B&R), 17-9-2018. 

 

Financiële overgangsregeling 

fanfare Sint Caecilia Ammerzoden 

 

Port.houder: Van Hoften 

 

 

In te stemmen met het toepassen van de 
hardheidsclausule; 

Fanfare Sint Caecilia een overgangsregeling toe 
te kennen in de vorm van een tijdelijke 
tegemoetkoming in de huurkosten:- 

- In 2019 35% van de jaarhuur  

- In 2020 17.5% van de jaarhuur  
- In 2021 8.75% van de jaarhuur.  

In te stemmen met bijgevoegde brief aan fanfare 

Sint Caecilia. 

 

Het college heeft besloten 

af te wijken van de 

subsidieregeling 

‘Amateuristische Kunst- en 

Cultuurbeoefening 

gemeente Maasdriel 

2019’. Fanfare Sint 

Caecilia te Ammerzoden 

krijgt een financiële 

overgangsregeling 

aangeboden als een 

tegemoetkoming in de 

huurkosten.  

Het college treft deze 

overgangsregeling 

vanwege de unieke 

accommodatiegeschiedeni

s van fanfare Sint Caecilia. 

Hun voormalige 

accommodatie is 

afgebrand en het nieuwe 

dorpshuis is te klein, 

waardoor de fanfare 

noodgedwongen is 

uitgeweken naar een 

accommodatie die buiten 

de subsidieregeling valt.  

 

 

 


