
Besluitenlijst: B&W-vergadering 2020-8 

Datum 25-02-2020 

Aanvang 09:30 

Locatie B&W-kamer 
Voorzitter Henny van Kooten 

Gemeentesecretaris Jean-Paul Vermunt 

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

4 Bespreking openbare agenda 

4.1 Gewijzigd vaststellen bestemmingsplan ‘Buitengebied herziening 2019, Doorningstraat ong. (BP1190)’ en het
‘Beeldkwaliteitsplan Doorningstraat ongenummerd Rossum’, en bereidheid tot het gewijzigd vaststellen van
wijzigingsplan ‘Inpassingsplan Tuinbouw Bommelerwaard wijziging 2019, Kievitsham 62’ (BP1189) 

1. In te stemmen met de reactie op de zienswijze en de voorgestelde ambtshalve wijzigingen over te nemen
overeenkomstig bijgevoegde nota, en in te stemmen met de bijgevoegde nota.

2. Bereid te zijn het wijzigingsplan ‘Inpassingsplan Tuinbouw Bommelerwaard wijziging 2019, Kievitsham
62’, bestaande uit de geometrisch bepaalde planobjecten als vervat in het GML-bestand
NL.IMRO.0263.BP1189-VG01 (BP1189) met de bijbehorende bestanden, waarbij voor de locatie van de
geometrische planobjecten gebruik is gemaakt van een ondergrond ontleend aan “BGT, 2017-06-19”,
elektronisch en analoog gewijzigd vast te stellen, ter visie te leggen in het kader van de
bestemmingsplanprocedure en dit op gebruikelijke wijze te publiceren.

3. De gemeenteraad via bijgevoegd raadsvoorstel voor te stellen het bestemmingsplan ‘Buitengebied
herziening 2019, Doorningstraat ong’ (NL.IMRO.0263.BP1190-VG01) elektronisch en analoog gewijzigd
vast te stellen, ter visie te leggen in het kader van de bestemmingsplanprocedure en dit op gebruikelijke
wijze te publiceren.

4. De gemeenteraad via bijgevoegd raadsvoorstel voor te stellen het beeldkwaliteitsplan ‘Doorningstraat
ongenummerd Rossum’ op grond van het bepaalde in artikel 12 en 12a van de Woningwet gewijzigd vast
te stellen als onderdeel van de Welstandsnota, en dit op gebruikelijke wijze te publiceren. 

Indiener van de zienswijze schriftelijk te informeren over de reactie op de zienswijze. 

Samenvatting Het college heeft besloten om onder toepassing van de regeling voor vrijkomende
agrarische bedrijfsbebouwing (VAB-beleid) het bestemmingsplan ‘Buitengebied
herziening 2019, Doorningstraat ong.’ (BP1190) en het ‘Beeldkwaliteitsplan
Doorningstraat ongenummerd Rossum’ voor gewijzigde vaststelling aan te bieden
aan de gemeenteraad, en in principe bereid te zijn om het wijzigingsplan
‘Inpassingsplan Tuinbouw Bommelerwaard wijziging 2019, Kievitsham 62’ vast te
stellen. 

Wethouder de Vries verlaat de vergadering in verband met familiaire betrekkingen en
heeft niet aan de besluitvorming deelgenomen. 

Het college besluit conform advies. 

4.2 Aanwijzen projectwethouder voor Burgerwindpark A2 Lage Rooijen 

Wethouder Van Hoften aan te wijzen als bestuurlijk opdrachtgever / projectwethouder voor burgerwindpark
A2-Lage Rooijen 



Samenvatting De gemeenteraad van Maasdriel heeft op 20 juni 2019 een positief principebesluit
genomen met betrekking tot het burgerwindpark A2-Lage Rooijen. De verdere
uitwerking van het project wordt momenteel voorbereid. Voor de uitwerking is het
gewenst om een bestuurlijk opdrachtgever / projectwethouder te hebben. In goed
overleg tussen de portefeuillehouders De Vries en Van Hoften is afgesproken dat
wethouder Van Hoften in dezen bestuurlijk opdrachtgever wordt. Het collegebesluit
dient ertoe om dit te bekrachtigen. Wethouder de Vries blijft aangehaakt vanwege de
inhoudelijke aspecten die op het ruimtelijk domein betrekking hebben. 

Het college besluit conform advies. 

4.3 Raadsvoorstel en besluit voor het toepassen van de coördinatieregeling ten behoeve van voorbereiding,
bekendmaking en besluitvorming van het project ‘Burgerwindpark A2- Lage Rooijen’. 

1. In te stemmen met bijgevoegd raadsvoorstel waarmee u de raad voorstelt om artikel 3.30 van de Wet
ruimtelijke ordening van toepassing te verklaren op de voorbereiding, bekendmaking en besluitvorming
van het project ‘Burgerwindpark A2-Lage Rooijen’. Het project bestaat uit: 

bestemmingsplan ´Burgerwindpark A2- Lage Rooijen’;
aanvraag omgevingsvergunning voor het realiseren van de windmolens;
aanvraag watervergunning;
en overige met het project samenhangende vergunning(en) / besluiten. 

Samenvatting De gemeenteraad van Maasdriel heeft op 20 juni 2019 besloten een positieve
grondhouding in te nemen op het verzoek van het samenwerkingsverband Green
Trust en de gebiedscoöperatie Bommelerwaar, voor de mogelijkheid voor een
windpark nabij de A2 langs de Hoenzadrielsedijk. In navolging hierop zijn de
voorbereidingen voor een bestemmingsplan gestart en worden momenteel de
noodzakelijke onderzoeken uitgevoerd. Vooruitlopend op de te voeren procedure(s)
wordt de gemeenteraad verzocht, de coördinatieregeling van toepassing te
verklaren. 

Het college besluit conform advies. 

4.5 Schriftelijke vragen D66 over loden leidingen 

Instemmen met de beantwoording van schriftelijke vragen 2020-07. 

Samenvatting Het college heeft ingestemd met de beantwoording van de raadsvragen van de
fractie van D66 over loden leidingen. Onderzoek heeft uitgewezen dat er in de
gebouwen die in eigendom zijn van de gemeente, geen loden drinkwaterleidingen
aanwezig zijn. 

Het college besluit conform advies. 

4.6 Gewijzigd vaststellen Bestemmingsplan Hedel herziening 2018, woningbouw Uithovensestraat (BP1183) en het
beeldkwaliteitsplan ‘Groene Akkers, Hedel’ en Besluit Wet geluidshinder (hogere grenswaarde). 
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1. In te stemmen met de reacties op de zienswijzen en de voorgestelde ambtshalve wijzigingen over te
nemen overeenkomstig bijgevoegde nota, en in te stemmen met de bijgevoegde nota.

2. Hogere grenswaarde, als bedoeld in de Wet geluidshinder, overeenkomstig de bijgevoegde beschikking
vast te stellen voor het realiseren van de woningbouw, en dit op de gebruikelijke wijze te publiceren.

3. De gemeenteraad via bijgevoegd raadsvoorstel voor te stellen het ontwerp bestemmingsplan ‘Hedel
herziening 2018, woningbouw Uithovensestraat’, bestaande uit de geometrisch bepaalde planobjecten als
vervat in het GML-bestand NL.IMRO.0263.BP1183-VG01 (BP1183) met de bijbehorende bestanden,
waarbij voor de locatie van de geometrische planobjecten gebruik is gemaakt van een ondergrond
ontleend aan “BGT, 2018-12-18”, elektronisch en analoog gewijzigd vast te stellen, ter visie te leggen in
het kader van de bestemmingsplanprocedure en dit op gebruikelijke wijze te publiceren.

4. De gemeenteraad via bijgevoegd raadsvoorstel voor te stellen het beeldkwaliteitsplan ‘Groene Akkers,
Hedel' op grond van het bepaalde in artikel 12 en 12a van de Woningwet gewijzigd vast te stellen als
onderdeel van de Welstandsnota, en dit op gebruikelijke wijze te publiceren. 

Indieners van een zienswijze schriftelijk te informeren over de reactie op de zienswijze. 

Samenvatting Het college heeft besloten om het bestemmingsplan ‘Hedel herziening 2018,
woningbouw Uithovensestraat’ en het beeldkwaliteitsplan ‘Groene Akkers, Hedel’
voor gewijzigde vaststelling aan te bieden aan de gemeenteraad. Met het
bestemmingsplan wordt beoogd woningbouw mogelijk te maken tussen de
Uithovensestraat en Middelingenseweg te Hedel. Het beeldkwaliteitsplan ziet toe op
het kader voor de kwaliteit van de ontwikkeling. Ook is een beschikking Wet
geluidshinder vastgesteld in verband met het verlenen van een hogere grenswaarde.
Verder ontvangen indieners van een zienswijze schriftelijk antwoord. 

Het college besluit conform advies. 

4.7 Gewijzigd vaststellen bestemmingsplan (BP1128) en beeldkwaliteitsplan voor Drielseweg 44-46 Hedel te Hedel 

1. De voorgestelde ambtshalve wijzigingen over te nemen overeenkomstig bijgevoegde nota en in te
stemmen met de bijgevoegde nota.

2. De gemeenteraad via bijgevoegd raadsvoorstel voor te stellen het bestemmingsplan ‘Buitengebied
Herziening 2019, Drielseweg 46a’ (NL.IMRO.0263.BP1128-VG01, BP 1128) elektronisch en analoog
gewijzigd vast te stellen, ter visie te leggen in het kader van de bestemmingsplanprocedure en dit op
gebruikelijke wijze te publiceren.

3. De gemeenteraad via bijgevoegd raadsvoorstel voor te stellen het ‘Beeldkwaliteitsplan Drielseweg 46 te
Hedel’ op grond van het bepaalde in artikel 12 en 12a van de Woningwet gewijzigd vast te stellen als
onderdeel van de Welstandsnota, en dit op gebruikelijke wijze te publiceren. 

De gemeenteraad via bijgevoegd raadsvoorstel voor te stellen om in te stemmen met de bijgevoegde
aanmeldnotitie vormvrije m.e.r.-beoordeling, en op basis daarvan te besluiten dat er geen milieueffectrapportage
opgesteld hoeft te worden. 

Samenvatting Het college heeft besloten om het bestemmingsplan ‘Buitengebied Herziening 2019,
Drielseweg 46a’ (BP1128) en het ‘Beeldkwaliteitsplan Drielseweg 46 te Hedel’ voor
gewijzigde vaststelling aan te bieden aan de gemeenteraad. Met het
bestemmingsplan wordt een uitbreiding van het bedrijf De Schans BV aan de
Drielseweg 46a te Hedel mogelijk gemaakt, alsmede een verplaatsing van de
bedrijfswoning. 

Het college besluit confrom advies. 
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