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Besluitenlijst: B&W-vergadering 2020-12 

Datum 24-03-2020 

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 

4.2 Weigeren omgevingsvergunning voor vergroten bebouwingsoppervlak Rotech aan de Hoge
Heiligenweg 11 te Ammerzoden 

1. In te stemmen met de Nota van zienswijzen 10 maart 2020;
2. De gevraagde omgevingsvergunning voor het vergroten van het bedrijfsperceel en het

oprichten van een bedrijfsloods van 2.740m2 op het perceel aan de Hoge Heiligenweg 11 te
Ammerzoden te weigeren;

3. De ontwerpbeschikking en de begeleidende brief niet te mandateren aan de ODR maar te
kiezen voor ondertekening door college. 

Samenvatting Het college heeft besloten de gevraagde uitbreiding van het niet-
agrarische bedrijf aan de Hoge Heiligenweg 11 in Ammerzoden te
weigeren. De voorgestelde uitbreiding van 2.740m2 bedrijfsloods acht
het college ruimtelijk en landschappelijk niet aanvaardbaar en in strijd
met gemeentelijk en provinciaal beleid. De zienswijzen tegen de
ontwerpweigering hebben geen aanleiding gegeven het eerdere
standpunt te herzien. De aanvrager heeft de mogelijkheid beroep in te
dienen tegen de definitieve beschikking. 

Het college besluit conform advies. Graag omwille van de AVG in de
inleiding van het bestuursvoorstel aanpassen en de
persoonsgegevens weghalen en dat geldt ook voor de namen van de
adviseurs in het bestuursvoorstel. 

4.5 Schriftelijke vragen 20202-08 inzake sportvoorziening Velddriel 

De gemeenteraad te antwoorden via de bijgevoegde brief 

Samenvatting Op 2 maart 2020 zijn er vragen gesteld aan het college over het
faillissement van sportschool MyFit te Velddriel en de mogelijke
doorstart in samenwerking met Optisport, gevestigd in De Kreek in
Kerkdriel. Het college heeft deze vragen op 24 maart beantwoord. 

Het college besluit conform advies. Graag één zin in de
beantwoording aanpassen. 

Portefeuillehouder Wethouder De Vries 

4.6 Huisvesting arbeidsmigranten aan de Tweede Geerden 6-8 te Velddriel 



1. Geheimhouding op te leggen voor wat betreft bijlage 15 bij dit voorstel op grond van artikel
10 lid 1 sub d Wob. 

2. Geen medewerking te verlenen aan het huisvesten van arbeidsmigranten aan de Tweede
Geerden 6-8 

Samenvatting Het college heeft besloten om geen arbeidsmigrantenhuisvesting toe
te staan op de Tweede Geerden 6-8 in Velddriel. Er kan niet voldaan
worden aan de minimale richtafstanden voor geluid en geur, waardoor
een aanvaardbaar woon- en leefklimaat en een goede en veilige
huisvesting van arbeidsmigranten ter plaatse niet te realiseren valt.
Ook zouden ter plaatse aanwezige bedrijven worden beperkt in hun
ontwikkelingsmogelijkheden en valt het niet uit te leggen dat de
schaarse ruimte op bedrijventerreinen wordt benut voor huisvesting.
Tot slot zou het maximale percentage gehuisveste arbeidsmigranten
voor de kern Velddriel hierdoor anders onder spanning komen te
staan. 

Het college besluit conform advies. Graag bestuursvoorstel op enkele
zinnen aanpassen. 

4.7 Beslissing op de bezwaarschriften gericht tegen de besluiten van 26 september 2019 waarin de
aangevraagde exploitatievergunningen voor het huisvesten van arbeidsmigranten aan de Tweede
Geerden 6 en 8 te Velddriel werden geweigerd. 

1. Beide bezwaarschriften ontvankelijk te verklaren.
2. Beide bestreden besluiten van 26 september 2019 in stand te laten conform het advies van

de bezwaarschriftencommissie. 
3. Het verzoek om proceskostenvergoeding conform het advies van de

bezwaarschriftencommissie af te wijzen. 

Samenvatting Op 26 september 2019 besloot het college om geen
exploitatievergunningen te verlenen voor het huisvesten van
arbeidsmigranten aan de Tweede Geerden 6 en 8 te Velddriel. Tegen
deze besluiten is bezwaar gemaakt door de aanvrager. Beide
exploitatievergunningen zijn geweigerd wegens strijdigheid met het
bestemmingsplan. Het college heeft besloten, conform het advies van
de bezwaarschriftencommissie, om de bezwaarschriften ontvankelijk
te verklaren, de bestreden besluiten in stand te laten en het verzoek 
om proceskostenvergoeding af te wijzen. 

Het college besluit conform advies. 

4.8 Beslissing op het bezwaarschrift gericht tegen het besluit van 26 september 2019 waarin de
gevraagde exploitatievergunning voor de huisvesting van arbeidsmigranten aan Populierenlaan 4 in
Velddriel is geweigerd. 

1. Het bezwaarschrift ontvankelijk te verklaren en het bestreden besluit van 26 september
2019 conform het advies van de bezwaarschriftencommissie te herroepen.

2. Het verzoek om proceskostenvergoeding conform het advies van de
bezwaarschriftencommissie toe te kennen met een bedrag van € 1050,00.

3. Een nieuw besluit te nemen tot weigering van de aangevraagde exploitatievergunning. 



Samenvatting Op 26 september 2019 is besloten om de aangevraagde
exploitatievergunning voor het huisvesten van arbeidsmigranten aan
Populierenlaan 4 in Velddriel te weigeren. De exploitatievergunning is
geweigerd omdat er sprake is van strijd met het geldende
bestemmingsplan. Tegen dit besluit is bezwaar gemaakt. Het college
heeft besloten, conform het advies van de 
bezwaarschriftencommissie, het primaire besluit tot weigering te
herroepen en het verzoek om proceskosten toe te kennen. Vervolgens
is de aanvraag wederom op andere gronden beoordeeld en alsnog
geweigerd. 

Het college besluit conform advies. 

4.9 Beslissing op het bezwaarschrift gericht tegen het besluit van 26 september 2019 waarin de
gevraagde exploitatievergunning voor de huisvesting van arbeidsmigranten aan Sellikstraat 12 in
Velddriel is geweigerd. 

1. Het bezwaarschrift ontvankelijk te verklaren.
2. Het bestreden besluit van 26 september 2019 conform het advies van de

bezwaarschriftencommissie in stand te laten. 
3. Het verzoek om proceskostenvergoeding conform het advies van de

bezwaarschriftencommissie af te wijzen. 

Samenvatting Op 26 september 2019 is besloten om de aangevraagde
exploitatievergunning voor het huisvesten van arbeidsmigranten aan
Sellikstraat 12 in Velddriel te weigeren. De exploitatievergunning is
geweigerd omdat er sprake is van strijd met het geldende
bestemmingsplan. Tegen dit besluit is bezwaar gemaakt. Het college
heeft besloten, conform het advies van de 
bezwaarschriftencommissie, de weigering in stand te laten en het
verzoek om proceskosten af te wijzen. 

Het college besluit conform advies. 

4.10 Besluit kosten regionale werkzaamheden in de openbare ruimte 

Samenvatting In te stemmen met het Besluit kosten regionale werkzaamheden in de
openbare ruimte. 

Het college besluit conform advies. 

4.11 Werkprogramma ODR 2019 en 2020 

1. Het werkprogramma 2019 van de Omgevingsdienst Rivierenland met terugwerkende kracht
vast te stellen per 1 januari 2019.

2. Het werkprogramma 2020 van de Omgevingsdienst Rivierenland met terugwerkende kracht
vast te stellen per 1 januari 2020.

3. De raad schriftelijk te informeren over de stijgende kosten voor deelname aan de
Omgevingsdienst Rivierenland en de raad te informeren over het onderzoek naar de ODR 

Samenvatting Het college heeft het werkprogramma 2020 van de Omgevingsdienst
Rivierenland (ODR) vastgesteld. In het werkprogramma wordt
bepaald welke werkzaamheden de ODR het komende jaar gaat
uitvoeren voor de gemeente en op welke werkzaamheden eventuele
accenten komen te liggen. 

Het college besluit conform advies. 

4.12 Projectopdracht evaluatie verbonden partijen - ODR 
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1. De projectopdracht evaluatie verbonden partijen – Omgevingsdienst Rivierenland vast te
stellen. 

2. De aan het onderzoek verbonden kosten van circa € 25.000 te dekken uit de post
onvoorzien. 

3. Er mee akkoord te gaan dat de opdracht wordt verstrekt vooruitlopend op het door de raad
te nemen besluit. 

Samenvatting In de Nota Verbonden Partijen (raadsbesluit van 19 september 2019)
heeft de raad het college opgedragen periodiek de deelname aan
verbonden partijen te evalueren. Evaluatieonderzoeken dragen bij aan
een zelfbewuste positionering in regionale samenwerking. Het college
heeft daarom besloten de samenwerking met de Omgevingsdienst
Rivierenland (ODR) te evalueren en te bezien of er kansen zijn de
samenwerking te optimaliseren. 

Het college besluit conform advies, waarbij beslispunt 2 is aangepast
naar de post onvoorzien. Graag bestuursvoorstel hierop aanpassen. 

4.13 Raadsinformatiebrief Concept Rioolheffing 

Wethouder Financiën wil de raad graag informeren over de recente ontwikkelingen rondom
rioolheffing, vooruitlopend op een raadsvoorstel hierover. Het concept bespreken we. Het college is
akkoord met het beslispunt om niet over te gaan tot een naheffing van het niet-geinde deel van de
rioolheffing en verzoekt de wethouder te komen tot een heldere Raadsinformatiebrief. 
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