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                   B&W BESLUITENLIJST PERS 
  

Vergadering van burgemeester en wethouders op dinsdag 20 november 2018 No. 2018-41 

 

Aanwezig: burgemeester H. van Kooten de wethouders E.H.C. van Hoften, P.A. de Vries, mevrouw J.H.A. 

Sørensen en secretaris  G.T. Wildeman 

Afwezig: wethouder J.H.L.M. de Vreede (vakantie) 

  

nr. Onderwerp en portefeuillehouder Besluit Openbare samenvatting 

4.1 (BVEB), 6-11-2018. 

 

Uitspraak rechtbank Gelderland 

planschade Binnenhoven 7. 

 

Port.houder: Burgemeester 

Kennis te nemen van de uitspraak 
van de rechtbank Gelderland van 
26 oktober 2018. 

 

Het college heeft 

kennisgenomen van de 

uitspraak van de rechtbank 

Gelderland van 28 oktober 

2018, waarbij het besluit om 

planschade toe te kennen 

aan de eigenaren van de 

Binnenhoven 7 in 

Ammerzoden is bevestigd. Dit 

betekent dat de 

projectontwikkelaar € 11.750,-

- aan de eigenaren moet 

betalen. 

4.2 JZ (BVEB), 13-11-2018. 

 

Beslissing op het bezwaarschrift 

gericht tegen het besluit van 1 juni 

2018 waarbij de begunstigingstermijn 

van het handhavingsbesluit van 26 

april 2018 – betreffende 

asbestsanering op het perceel 

Schoofbandweg 10 te Rossum – is 

verlengd tot 1 juli 2018. 

 

Port.houder: burgemeester  

1. Bezwaar niet-ontvankelijk te 

verklaren (het bestreden 

besluit van 1 juni 2018 blijft 

ongewijzigd in stand); 

2. Het verzoek om 

kostenvergoeding af te 

wijzen. 
 

Het college heeft besloten om 

het bezwaar gericht tegen het 

verlengen van een 

begunstigingstermijn niet-

ontvankelijk te verklaren. Ook 

het verzoek om 

proceskostenvergoeding is 

afgewezen. 
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nr. Onderwerp en portefeuillehouder Besluit Openbare samenvatting 

4.3 (B&R), 22-10-2018. 

 

Anterieure overeenkomst locatie 

‘Veersteeg 23’ te Kerkdriel. 

 

 

Port.houder: wethouder De Vries 

 

1. Instemmen met de 

bijgevoegde anterieure 

overeenkomst over de 

planologische medewerking 

ten behoeve van een 

bestemmingswijziging voor 

de locatie Veersteeg 23 te 

Kerkdriel. 

Over de bestemmings-

wijziging van de locatie 

Veersteg 23 in Kerkdriel heeft 

het college van de gemeente 

Maasdriel met de eigenaar 

van het perceel 

overeenstemming bereikt. Het 

perceel is onderdeel van het 

plangebied ‘Kerkdriel Noord, 

Perenbuurt’ en de eigenaar 

wil de bestemming van de 

locatie wijzigen in de 

woonbestemming. De 

overeenstemming is 

vastgelegd in een anterieure 

overeenkomst waarin naast 

de bereidheid van de 

gemeente om ten behoeve 

van de bestemmingswijziging 

planologische medewerking 

te verlenen ook het verhalen 

van gemeentelijke kosten is 

geregeld. 
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nr. Onderwerp en portefeuillehouder Besluit Openbare samenvatting 

4.4 (B&R), 13-11-2018. 

 

Schriftelijke vragen 2018-19 -

benzeenlozing door schepen op de 

Waal -. 

 

Port.houder: wethouder De Vries 

In te stemmen met bijgevoegde 

beantwoording van de schriftelijke 

vragen door de fractie PvdA-

GroenLinks over benzeenlozing 

door schepen op de Waal. 

De fractie PvdA-GroenLinks 

heeft op 25 oktober 

schriftelijke vragen gesteld 

aan het college van B&W 

over benzeenlozingen door 

schepen op de Waal. De 

vragen zijn gesteld naar 

aanleiding van een artikel in 

de Gelderlander van 23 

oktober 2018 met als kop 

‘Tankers lozen elke dag 

illegaal kankerverwekkend 

gas vanaf de Waal’. Het 

college wordt gevraagd wat 

zij kan ondernemen tegen de 

vermeende lozing. In reactie 

hierop laat het college weten 

dat de Provincie Gelderland 

de primaire 

verantwoordelijkheid heeft 

voor de handhaving op deze 

overtreding. De Provincies 

Gelderland, Noord-Brabant, 

Utrecht, Zuid-Holland, Noord-

Holland en Zeeland hebben 

een verbod ingesteld op 

varend ontgassen, 

vooruitlopend op een landelijk 

verbod in het 

Scheepsafvalstoffenbesluit 

dat naar verwachting in 2020 

gaat gelden.   

4.5 M. Verheijen, (B&R), 20-11-2018. 

 

Verlenging 

samenwerkingsovereenkomst 

Basismobiliteit. 

 

Port.houder: wethouder Sørensen 

1. De Samenwerkings-
overeenkomst Basismobiliteit 
2017-2019 met de provincie 
Gelderland voor de periode 
van één jaar tot en met 31 
december 2020 te verlengen; 

2. In te stemmen met de 
voorgestelde wijzigingen in de 
samenwerkingsovereenkomst; 

3. De voorzitter van Regio 
Rivierenland te machtigen om 
namens de tien gemeenten 
een verlengingsdocument te 
tekenen. 

Het college heeft besloten om 

de Samenwerkings-

overeenkomst Basismobiliteit 

2017-2019 met de provincie 

Gelderland voort te zetten tot 

en met 31 december 2020. 

Deze samenwerking tussen 

de regiogemeenten op het 

gebied van OV-Regiotaxi 

wordt al sinds 2017 naar 

tevredenheid uitgevoerd. 

 


