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                   B&W BESLUITENLIJST PERS 
  

Vergadering van burgemeester en wethouders op dinsdag 23 oktober 2018 No. 2018-37 

 

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

secretaris  G.T. Wildeman 

Afwezig met berichtgeving: mevrouw J.H.A. Sørensen (vakantie) 

  

nr. Onderwerp en portefeuillehouder Besluit Openbare samenvatting 

4.1 (stafbureau), 17-10-2018. 

 

Raadsinformatiebrief voortgang 

implementatie AVG. 

 

Port.houder: Burgemeester 

 

 

In te stemmen met bijgevoegde 

concept raadsinformatiebrief over de 

voortgang van de implementatie van 

de Algemene Verordening 

Gegevensbescherming (AVG). 

 

 

Vanaf 25 mei 2018 is de 

Algemene verordening 

gegevensbescherming 

(AVG) van toepassing 

geworden. De AVG geeft 

een relatief strikt wettelijk 

kader voor de 

bescherming van 

persoonsgegevens van 

inwoners en medewerkers. 

In een raadsinformatiebrief 

informeert het college de 

gemeenteraad over de 

gehouden nulmeting, de 

werkzaamheden voor 2018 

en de planning van de 

besluitvorming over het 

plan van aanpak voor 2019 

en verder. 

4.2 (JZ, BVEB), 11-10-2018. 

 

Uitspraak Raad van State in het 

hoger beroep over een 

omgevingsvergunning voor het 

bouwen van een opstelruimte aan de 

Koestraat 28a in Velddriel. 

 

Port.houder: Burgemeester 

Kennisnemen van de uitspraak van de 

Raad van State van 10 oktober 2018. 
 

Het college heeft 

kennisgenomen van de 

uitspraak van de Raad van 

State van 10 oktober 2018, 

waarbij een 

omgevingsvergunning voor 

het bouwen van een 

opstelruimte voor een 

koelinstallatie en een 

stookinstallatie aan de 

Koestraat 28a in Velddriel 

is bevestigd. 
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nr. Onderwerp en portefeuillehouder Besluit Openbare samenvatting 

4.3 (JZ, BVEB), 16-10-2018. 

 

Beslissing op het bezwaarschrift 

gericht tegen het besluit van 7 mei 

2018, waarbij een verzoek om 

handhaving tegen de bewoning van 

een bijgebouw op het perceel 

Paterstraat 13-15 te Kerkdriel is 

afgewezen. 

 

Port.houder: Burgemeester 

Het bestreden besluit van 7 mei 2018 

–waarbij het verzoek om handhavend 

op te treden tegen illegale bewoning 

is afgewezen- te herroepen en alsnog 

over te gaan tot handhavend 

optreden.  

Het verzoek om proceskosten toe te 

wijzen. 

 

Het college heeft besloten 

om het besluit van 7 mei 

2018 te herroepen   en 

alsnog handhavend op te 

treden door middel van 

een last onder  dwangsom. 

In deze last onder 

dwangsom wordt verzocht 

één van de  voorzieningen 

die zelfstandige bewoning 

mogelijk maakt (zoals een 

badkamer of een keuken) 

uit het bijgebouw te 

verwijderen en   
 

verwijderd te houden. 

Tevens is besloten het ver-

zoek om proceskosten toe 

te wijzen. 

 

4.4 (B&R), 11-10-2018. 

 

Startersleningen – Continuering en 

actualisatie bijbehorende 

verordening. 

 

Port.houder: wethouder Van Hoften 

 

Aanbieden voorstel aan de raad om: 
1. Startersleningen te 

continueren 
2. Verordening Starterslening 

Maasdriel 2018 vast te stellen 

3.   Het plafond voor 

startersleningen te verhogen 

met € 1.000.000 naar € 

2.500.000. 

Omdat de Startersleningen 

duidelijk voorzien in een 

behoefte van startende 

huishoudens op de 

woningmarkt, is voort-

zetting hiervan wenselijk.  

De afgelopen jaren is 

hiervan regelmatig gebruik 

gemaakt. Het college heeft 

besloten om de raad voor 

te stellen om de 

Startersleningen te 

continueren. Daartoe zal 

het benodigde plafond 

verhoogd moeten worden. 

Voorgesteld wordt om dit 

plafond met € 1.000.000 te 

verhogen naar € 

2.500.000. Op basis van 

de ervaringen van 

afgelopen jaar en de 

huidige inzichten denken 

we hiermee de komende 

twee jaar de starterslening 

voort te kunnen zetten. 

Verder wordt voorgesteld 

om de huidige verordening 

te actualiseren en aan te 

laten sluiten op geldende 

wet- en regelgeving. 
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nr. Onderwerp en portefeuillehouder Besluit Openbare samenvatting 

4.5 (ODR), S. Bosch (B&R), 5-10-2018. 

 

Weigering aanvraag 

omgevingsvergunning voor het 

gebruik van een gedeelte van het 

agrarische bouwperceel aan de 

Achterdijk 6 in Rossum voor het 

bufferen van champost. 

 

Port.houder: wethouder De Vries 

 

1. In te stemmen met de 

beantwoording van de 

zienswijze; 

2. In te stemmen met het 

weigeren van de 

omgevingsvergunning; 
3. De ODR te mandateren om tot 

verdere afhandeling over te 
gaan. 

De aanvraag is in strijd 

met de regels van het 

geldende bestemmings-

plan Buitengebied, met 

de regels van het 

ontwerpbestemmings-

plan Buitengebied en het 

door de gemeente 

gehanteerde beleid. 

Het college stemt in met 

de beantwoording van 

de ingediende zienswijze 

en wil geen 

medewerking verlenen 

aan afwijken van de 

geldende regels van het 

bestemmingsplan. Het 

besluit zal via de 

reguliere wijze worden 

gepubliceerd.  
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nr. Onderwerp en portefeuillehouder Besluit Openbare samenvatting 

4.6 (B&R), 28-9-2018. 

 

Startbeslissing MIRT verkenning 

rivierverruiming Alem. 

 

Port.houder: wethouder De Vries 

1. In te stemmen met de 

Startbeslissing ‘Maatregel 

Alem’ 

2. De bijgevoegde conceptbrief 

aan de provincie Brabant te 

versturen  

3. De bijgevoegde conceptbrief 

aan de provincie Gelderland te 

versturen    
 

 

Begin juli 2018 hebben de 

partners binnen het 

Maasoeverpark het MIRT-

onderzoeksrapport 

vastgesteld. Het 

onderzoek beschrijft de 

ruimtelijke opgave(n) en 

ambities voor het 

Maasoeverpark. Vanuit dit 

perspectief geeft het 

rapport aan welke 

oplossingsrichtingen op 

het gebied van de 

hoogwaterveiligheid 

waarschijnlijk effectief en 

kansrijk zijn en in 

aanmerking komen voor 

nadere verkenning. Omdat 

de grootste winst op het 

gebied van de 

hoogwaterveiligheid rond 

Alem is te behalen en de 

kans op een positief 

besluit van de Minister 

hiermee wordt vergroot 

hebben de partijen 

voorgesteld om de scope 

te wijzigen en alleen het 

gebied ‘Alem’ voor de 

MIRT-verkenning voor te 

dragen. Het college stemt 

hierbij formeel in met de 

MIRT-startbeslissing 

‘Alem’.   

 


