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                   B&W BESLUITENLIJST PERS 
  

Vergadering van burgemeester en wethouders op dinsdag 11 december 2018 No. 2018-43 

 

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

P.A. de Vries, mevrouw J.H.A. Sørensen en secretaris  G.T. Wildeman 

   

nr. Onderwerp en portefeuillehouder Besluit Openbare samenvatting 

4.1 (I&A), 31-10-2018 

 

Jaarverslag gemeentearchivaris 

2017 gemeente Maasdriel. 

 

Port.houder: Burgemeester 

1. De aanbevelingen die in het 

jaarverslag van het RAR  worden 

gedaan m.b.t. het archief van de 

gemeente Maasdriel, over te 

nemen, behoudens punten 

genoemd onder beslispunten 2 

en 3; 

2. De aanbeveling m.b.t. de 

archiefruimte inzake vervangen 

houten balken bij de losse 

stellingen door materiaal met 

een lager risico op brand en 

gevaarlijke stoffen, niet over te 

nemen omdat het risico op het 

ontstaan van brand zeer laag is. 

De archiefinspecteur is hiervan 

op de hoogte; 

3. De aanbeveling om de archief-

paragraaf in de tekst van de 

gemeenschappelijke regeling 

BVEB te herzien niet over te 

nemen, maar pas bij een 

volgende wijziging van de 

gemeenschappelijke regeling uit 

te voeren.  

 

De archiefinspecteur van het 

Regionaal Archief 

Rivierenland heeft haar 

bevindingen over vorig jaar 

verwerkt in een 

inspectieverslag over 2017. 

Naar aanleiding van het 

inspectiebezoek en alle 

contacten die er zijn geweest 

doet de inspecteur een aantal 

aanbevelingen. De meeste 

aanbevelingen zijn inmiddels 

al gerealiseerd, sommige nog 

niet. In deze adviesnota treft 

u een overzicht hiervan aan. 
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nr. Onderwerp en portefeuillehouder Besluit Openbare samenvatting 

4.2 (B&R), 22-11-2018. 

 

Handhavingsverzoek Kievitsham 46 

in Hoenzadriel. 

 

Port.houder: Burgemeester 

1. Besluiten het verzoek om 

handhaving af te wijzen; 

2. De ODR opdracht te geven tot 

het opstellen van een 

maatwerkbesluit voor een 

afwijkende bedrijfssituatie; 

3. De ODR mandateren om de 

zaak overeenkomstig het 

besluit van uw college uit te 

voeren. 

 

Het college heeft besloten 

om het verzoek om 

handhaving ten aanzien van 

geluidsoverlast van de 

inrichting aan de Kievitsham 

46 in Hoenzadriel af te 

wijzen. Er is slechts sprake 

van een minimale 

overschrijding van de 

geluidsnormen én enkel bij 

extreme weersomstandig-

heden (op jaarbasis circa 2% 

van de tijd). Om deze 

redenen acht het college de 

overschrijding acceptabel. 

Het college heeft tevens 

besloten om maatwerk-

voorschriften vast te stellen 

voor de afwijkende 

bedrijfssituatie voor de 

inrichting aan de Kievitsham 

46 in Hoenzadriel.  

 

4.3 (B&R), 6-12-2018. 

 

Ambtelijk advies Algemeen Bestuur 

Werkzaak Rivierenland 13 

december 2018. 

 

Port.houder: Sørensen 

1. In te stemmen met het 

ambtelijk advies voor het 

Algemeen Bestuur Werkzaak 

Rivierenland van 13 december 

2018. 

2. Het collegestandpunt in te 

laten brengen door wethouder 

Sørensen als bestuurlijke 

vertegenwoordiger. 

Het college heeft ingestemd 

met het ambtelijk advies voor 

het AB Werkzaak 

Rivierenland van 13 

december 2018. Wethouder 

Sørensen brengt hier het 

standpunt in. 
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nr. Onderwerp en portefeuillehouder Besluit Openbare samenvatting 

4.4 (R&B), 3-12-2018. 

 

Afhandeling motie 2017-08 inzake 

de verkeersveiligheid op de 

Provincialeweg te Velddriel. 

 

Port.houder: De Vreede 

In te stemmen met de 

raadsinformatiebrief ter afhandeling 

van motie 2017-08 

 

Tijdens de raadvergadering 

van 14 december 2017 is 

motie 2017-08 aangenomen 

over de verkeersveiligheid op 

de Provincialeweg in 

Velddriel. De motie verzoekt 

het college om de 

verkeersproblematiek voor 

fietsers op de Provincialeweg 

in Velddriel kenbaar te maken 

bij de provincie, te verzoeken 

om een oplossing en de 

gemeenteraad in kennis te 

stellen van de provinciale 

reactie. 

Ter afhandeling van de motie 

heeft het college een 

informatiebrief opgesteld en 

naar de gemeenteraad 

gestuurd.  

 

4.5 (R&B), 5-12-2018. 

 

Beantwoording schriftelijke vragen 

CDA inzameling oud papier. 

 

Port.houder: Van Hoften 

 

In te stemmen met de brief aan de 

raad inzake beantwoording 

schriftelijke vragen CDA over 

inzameling oud papier. 
 

Op 23 november 2018 heeft 

de heer R. Dekkers van het 

CDA schriftelijke vragen 

gesteld aan het college met 

betrekking tot de inzameling 

van oud papier door 

verenigingen in Maasdriel. 

Het college heeft de vragen 

beantwoord. 

4.6 (B&R), 27-11-2018 

 

Beleidsregels handhaving wet 

Kinderopvang 2018. 

 

Port.houder: Sørensen 

1. De beleidsregels toezicht en 

handhaving kinderopvang en 

peuterspeelzalen gemeente 

Maasdriel 2016 (vastgesteld 

3 mei 2016) in te trekken 

(bijlage 1).  

2. De beleidsregels handhaving 

Wet kinderopvang gemeente 

Maasdriel 2018 vast te 

stellen en per 1 januari 2019  

in werking te laten treden 

(bijlage2) 

3. In te stemmen met 

bijgevoegde brief aan 

Kinderdagcentra  en 

gastouderbureaus (bijlage 3)  

 

Het college laat het lokale 

handhavingsbeleid en de 

beleidsregels voor 

kinderopvang aansluiten bij 

de huidige ontwikkelingen en 

wetgeving in Nederland en 

het werkgebied van de GGD 

Gelderland-Zuid. 
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nr. Onderwerp en portefeuillehouder Besluit Openbare samenvatting 

4.7 (B&R), 22-11-2018. 

 

 

1. In te stemmen met de 

beantwoording van de 

zienswijzen overeenkomstig het 

bijgevoegde zienswijzeverslag; 

2. In te stemmen met de 

bijgevoegde 

omgevingsvergunning voor het 

afwijken van het 

bestemmingsplan voor 

Uitingstraat 12-14 te Kerkdriel 

ten behoeve van de vestiging 

van een sport/fysiopraktijk met 

ondergeschikte sportschool en 

het gebruik van de 

bedrijfswoning als 

burgerbewoning. 

3. De ODR te mandateren om tot 

verdere afhandeling over te 

gaan. 

 

Bij de gemeente is een 

aanvraag ingekomen voor de 

vestiging van een 

sport/fysiotherapie-praktijk 

met een ondergeschikte 

sportschool van beperkte 

omvang aan de Uitingstraat 

12-14 in Kerkdriel. Daarnaast 

wordt gevraagd de 

bedrijfswoning als 

burgerwoning in gebruik te 

mogen nemen. Deze 

aanvraag is op beide punten 

in strijd met de regels van het 

geldende bestemmingsplan. 

Er is daarom een 

omgevingsvergunning voor 

het afwijken van het 

bestemmingsplan 

noodzakelijk om dit plan 

mogelijk te maken. Het 

college heeft nu besloten 

deze omgevingsvergunning te 

verlenen. 
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nr. Onderwerp en portefeuillehouder Besluit Openbare samenvatting 

4.8 (B&R), 27-11-2018. 

 

Nieuw besluit bestemmingsplan 

Kerkdriel herziening 2016, 

Venuslaan 15 in Kerkdriel 

 

Port.houder :De Vries 

1. Kennis te nemen van de 

tussenuitspraak van de Raad 

van State van 12 september 

2018;  

2. De raad, ter uitvoering van 

de tussenuitspraak, voor te 

stellen het aangepaste 

bestemmingsplan ‘Kerkdriel 

herziening 2016, Venuslaan 

15’ vast te stellen. 

 

Het bestemmingsplan 

“Kerkdriel herziening 2016, 

Venuslaan 15” is op 26 

oktober 2017 vastgesteld. 

Daartegen is beroep 

ingediend. De Raad van State 

heeft naar aanleiding van het 

ingediende beroepschrift de  

gemeenteraad in de 

gelegenheid gesteld om het 

bestemmingsplan gewijzigd 

vast te stellen. Het plan wordt 

daarom opnieuw ter 

vaststelling voorgelegd aan 

de gemeenteraad. De 

wijziging houdt in dat één 

artikel wordt toegevoegd aan 

de planregels.  

Het bestemmingsplan 

“Kerkdriel herziening 2016, 

Venuslaan 15” bestaat uit de  

geometrisch bepaalde 

planobjecten als vervat in het 

GML-bestand 

NL.IMRO.0263.BP1147-

VG02 met de bijbehorende 

bestanden, waarbij voor de 

locatie van de geometrische 

planobjecten gebruik is 

gemaakt van een ondergrond, 

ontleend aan de GBKN 2016-

6, 

 

4.9 (B&R), 29-11-2018 

 

Ontwerp wijzigingsplan ‘’Kerkdriel 

wijziging 2018, Kloosterstraat 

tussen 2a en 4’’ (BP1182) 

 

Port.houder: De Vries 

1. In te stemmen met het 

ontwerp wijzigingsplan 

‘’Kerkdriel wijziging 2018, 

Kloosterstraat tussen 2a en 

4’’; 

2. Het wijzigingsplan als ontwerp 

ter inzage te leggen; 

3. Het ontwerpbesluit hogere 

grenswaarde ter inzage te 

leggen; 

4. In te stemmen met het 

aangaan van bijgevoegde 

anterieure overeenkomst. 

 

Het college heeft besloten het 

wijzigingsplan ‘’Kerkdriel 

wijziging 2018, Kloosterstraat 

tussen 2a en 4’’ als ontwerp 

ter inzage te leggen. Met dit 

plan wordt de bouw van twee 

vrijstaande woningen aan de 

Kloosterstraat te Kerkdriel 

mogelijk gemaakt. 
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nr. Onderwerp en portefeuillehouder Besluit Openbare samenvatting 

4.10 (B&R), 4-12-2018. 

 

Beantwoording vragen PvdA/GL 

ondersteuning Q-koorts patiënten. 

 

Port.houder: Sørensen 

Akkoord te gaan met de 
beantwoording van de vragen door 
de PvdA/GL fractie over 
ondersteuning Q koorts patienten. 

Vanaf 2019 krijgen 

gemeenten de taak om Q-

koorts patiënten te 

ondersteunen. In het 

antwoord geeft het college 

aan belang te hechten aan 

een warme overdracht van 

het expertisecentrum Q 

support naar de gemeente. 

 


