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Besluitenlijst: B&W-vergadering 2019-26 

Datum 02-07-2019 

Aanvang 09:30 

Locatie B&W-kamer 
Voorzitter Henny van Kooten 

Gemeentesecretaris Geeske Wildeman 

Aanwezigen E.H.C. van Hoften , H. van Kooten , A. Sørensen , J.H. de Vreede , P.A. de Vries 

Bespreking openbare agenda 

4.1 Beslissing op het bezwaarschrift met betrekking tot het Mgr. Zwijsenplein 17 in Kerkdriel. Het
bezwaarschrift richt zich tegen een besluit van 21 februari 2019, waarbij een last onder dwangsom
is opgelegd waarin om diverse gegevens is verzocht. 

Het bestreden besluit van 21 februari 2019 te herroepen voor zover het betreft het indienen van een
akoestisch rapport. Voor het overige wordt het besluit in stand gelaten. 

Besluit Conform advies. 

4.2 Verrekening neveninkomsten 2018 

1. Vast te stellen dat geen verrekening moet plaatsvinden over de (eventuele) neveninkomsten 2018 bij wethouder De Vreede, wethouder De Vries en burgemeester Van
Kooten omdat de hoogte van de neveninkomsten onder de drempelwaarde blijft. 

2. Vast te stellen dat op basis van de verstrekte antwoorden geen verrekenplicht 2018 geldt voor 

wethouder Van den Anker, wethouder Sørensen en wethouder Van Hoften. 

Besluit Conform advies. 

4.3 ontwerpbestemmingsplan Inpassingsplan Tuinbouw Bommelerwaard wijziging 2019, Kievitsham
62 (BP1189) en ontwerpbestemmingsplan Buitengebied herziening 2019, Doorningstraat ong
(BP1190) en een beeldkwaliteitsplan voor de Doorningstraat (bijlagen ontbreken nog). 

1. In te stemmen met de aanmeldnotitie vormvrije m.e.r.-beoordeling inzake de Doorningstraat,
te besluiten dat er geen milieueffectrapportage opgesteld hoeft te worden en te besluiten om
de aanmeldnotitie ter inzage te leggen.

2. In te stemmen met het ontwerpbestemmingsplan ‘Inpassingsplan Tuinbouw
Bommelerwaard wijziging 2019, Kievitsham 62 (BP1189) en om het ontwerp vrij te geven
voor zienswijzen, en dit op gebruikelijke wijze te publiceren.

3. In te stemmen met het ontwerpbestemmingsplan ‘Buitengebied herziening 2019,
Doorningstraat ong’ (BP1190) en om het ontwerp vrij te geven voor zienswijzen, en dit op
gebruikelijke wijze te publiceren.

4. In te stemmen met het ontwerp beeldkwaliteitsplan ‘Doorningstraat ongenummerd Rossum’
en om het ontwerp vrij te geven voor zienswijzen, en dit op gebruikelijke wijze te publiceren. 

Te besluiten om bij vaststelling aan de gemeenteraad voor te stellen dat er geen exploitatieplan
vastgesteld hoeft te worden. 



 

 

  

 

  

 

  

 

  

  

 

  

  

 
 

 

  

  

 

 

 

 

 

 
 

Besluit Wethouder De Vries verlaat de vergadering om 09.35 uur en neemt
niet deel aan de besluitvorming. 

Conform advies. 

4.4 46e wijziging Gemeenschappelijke regeling Regio Rivierenland 

1. Vaststelling van de 46ste wijziging van de Gemeenschappelijke regeling Regio Rivierenland. 

Besluit Wethouder De Vries schuift weer aan in de vergadering om 09.45 uur. 

Conform advies. 

4.5 Wijziging Gemeenschappelijke Omgevingsdienst Rivierenland 

1. Vaststelling van de wijziging Gemeenschappelijke regeling Omgevingsdienst Rivierenland. 

Besluit Conform advies. 

4.6 Wijziging gemeenschappelijke regeling Avri 

Vaststelling van de gemeenschappelijke regeling Avri. 

Besluit Conform advies. 

4.7 Advies Algemeen Bestuur Avri 4 juli 2019 

1. In te stemmen met het ambtelijk advies voor het Algemeen Bestuur Avri van 4 juli 2019;
2. Het collegestandpunt in te laten brengen door wethouder Van Hoften als bestuurlijke

vertegenwoordiger. 

Besluit Conform advies. 

4.8 Ontwerp Bestemmingsplan Hedel herziening 2018, woningbouw Uithovensestraat (BP1183) 

1. In te stemmen met de ‘Aanmeldnotitie vormvrije m.e.r.-beoordeling, bestemmingsplan
Hedel herziening 2018, woningbouw Uithovensestraat’ (d.d. 12 november 2018), te
besluiten dat er geen milieueffectrapportage opgesteld hoeft te worden en te besluiten om
de aanmeldnotitie ter inzage te leggen.

2. In te stemmen met het ‘Verslag inspraak en vooroverleg’ n.a.v. ontvangen inspraak inzake
het voorontwerp ‘Bestemmingsplan Hedel herziening 2018, woningbouw Uithovensestraat’
(BP1183), en indieners schriftelijk te informeren.

3. In te stemmen met het ontwerp ‘Bestemmingsplan Hedel herziening 2018, woningbouw
Uithovensestraat’ (BP1183) en vrij te geven voor zienswijzen en dit op gebruikelijke wijze te
publiceren.

4. In te stemmen met het ontwerp ‘Beeldkwaliteitsplan Groene Akkers, Hedel’ vrij te geven
voor zienswijzen en dit op gebruikelijke wijze te publiceren.

5. In te stemmen met het voornemen om hogere grenswaarde te verlenen, als bedoeld in de
Wet geluidhinder, ten behoeve van het realiseren van de woningbouw, en te besluiten om
de ontwerp beschikking Wet geluidshinder in procedure te brengen.

6. Te besluiten om bij vaststelling aan de gemeenteraad voor te stellen dat er geen
exploitatieplan vast gesteld hoeft te worden. 
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Besluit Conform advies. 

4.9 Handhaving illegale woninguitbreiding Woerdensestraat 6 Kerkdriel 

1. Een negatief standpunt in te nemen tegen het ingediende vooroverleg
2. Handhavend op te treden tegen de illegale woninguitbreiding 

Besluit Conform advies. 

4.10 Ontwerp bestemmingsplan ‘Heerewaarden herziening 2019, voormalige dorpshuis- en
schoollocatie’ (BP1196) Verseon zaaknummer : 594953 

1. In te stemmen met paragraaf 4.9 uit het ontwerpbestemmingsplan inzake de vormvrije
m.e.r.-beoordeling en te besluiten dat er geen milieueffectrapportage opgesteld hoeft te
worden en te besluiten om de aanmeldnotitie ter inzage te leggen.

2. In te stemmen met de ‘Nota vooroverleg’ n.a.v. ontvangen vooroverlegreactie en indieners
schriftelijk te informeren.

3. In te stemmen met het ontwerpbestemmingsplan ‘Heerewaarden herziening 2019,
voormalige dorpshuis- en schoollocatie’ (BP1196) en vrij te geven voor zienswijzen en dit
op gebruikelijke wijze te publiceren. 

Te besluiten om bij vaststelling aan de gemeenteraad voor te stellen dat er geen exploitatieplan vast
gesteld hoeft te worden. 

Besluit Conform advies. 

4.11 Ambtelijk advies Algemeen Bestuur Werkzaak Rivierenland 4 juli 2019 

1. In te stemmen met het ambtelijk advies voor het AB Werkzaak Rivierenland 4 juli 2019.
2. Het collegestandpunt in te laten brengen door wethouder Sørensen als bestuurlijke

vertegenwoordiger. 

Besluit Conform advies m.u.v. de opmerking 3b in het advies, omdat dit al
door Werkzaak zelf is ingetrokken. 
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