
Besluitenlijst: B&W-vergadering 2020-30 

Datum 21-07-2020 

Aanvang 09:30 

Locatie B&W-kamer 
Voorzitter Jan-Hein de Vreede 

Gemeentesecretaris Geeske Wildeman 

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

4. Bespreking openbare agenda 

4.1 Beantwoording raadsvragen VVD rapport Elzinga – De Haan 

Wethouder De Vries verlaat voor dit agendapunt de vergadering. 

In te stemmen met de beantwoording van de door de VVD gestelde raadsvragen over het rapport
Elzinga – De Haan. 

Samenvatting Op 11 juni 2020 zijn door de VVD schriftelijke vragen gesteld naar
aanleiding van de bespreking in de commissie Ruimte van 27 mei
2020 van de aanbevelingen van Prof. Mr. D.J. Elzinga en Drs. E. de
Haan in het kader van de gewijzigde plangrens bestemmingsplan
‘Buitengebied herziening 2016’. Het college heeft de
beantwoordingsbrief vastgesteld. 

Het college besluit conform advies. Graag een paar kleine
aanvullingen voor de helderheid van de beantwoording. 

4.2 Beantwoording raadsvragen SSM over het organiseren van kleine evenementen 

In te stemmen met de beantwoording van de raadsvragen SSM over het organiseren van kleine
evenementen. 

Samenvatting Beantwoording raadsvragen van de heer B. de Leeuw namens SSM
over het organiseren van kleine evenementen. 

Het college besluit conform advies. Graag op één onderdeel nog iets
meer nuance rondom de kermis. 

4.3 Schriftelijke vragen D66 over bp. Buitengebied en het perceel in Rossum (2020-24) 

Wethouder De Vries verlaat voor dit agendapunt de vergadering. 

In te stemmen met de beantwoording van schriftelijke vragen van D66 over het bestemmingsplan
Buitengebied en perceel Rossum. 



Samenvatting Het college heeft ingestemd met de beantwoording van de
raadsvragen van de fractie van D66 over het bestemmingsplan
Buitengebied en het perceel in Rossum. Gevraagd is naar mogelijke
consequenties van de eerdere besluitvorming en of er mogelijk
aanleiding is om planologische acties te ondernemen. Het college ziet
daar geen aanleiding voor. 

Het college besluit conform advies. Graag nog enkele kleine tekstuele
zaken aanpassen. 

4.4 Voortgang en afhandeling amendementen 

In te stemmen met bijgevoegde raadsinformatiebrief over de afdoening van de nog openstaande
amendementen. 

Samenvatting In maart informeerde het college de gemeenteraad over de stand van
zaken rondom de afwikkeling van diverse moties. In het
raadsinformatiesysteem staan ook nog enkele amendementen open.
Het college informeert de gemeenteraad met een raadsinformatiebrief
over de voortgang daarvan. Het betreft de amendementen Operatie
Steenbreek, HRC ’14 en Onkruid- en plaagbestrijding. 

Het college besluit conform advies. 

4.5 Beroep op overgangsrecht huisvesting arbeidsmigranten Kerkstraat 9 in Rossum 

Te beslissen dat een geslaagd beroep op het overgangsrecht is gedaan voor het gebruik van het
pand aan Kerkstraat 9 te Rossum voor het huisvesten van arbeidsmigranten. 

Samenvatting Het college heeft besloten dat er een geslaagd beroep op het
overgangsrecht is gedaan voor het huisvesten van arbeidsmigranten
op het perceel Kerkstraat 9 te Rossum. Het huisvesten van
arbeidsmigranten mag worden voortgezet. Er dient nog wel een
exploitatievergunning te worden aangevraagd. 

Het college besluit conform advies. 

4.6 Subsidieregeling afval incontinentiemateriaal Maasdriel 

De subsidieregeling afval incontinentiemateriaal Maasdriel vast te stellen. 

Samenvatting Voor 2020 is een tegemoetkoming vastgesteld voor inwoners die zijn
aangewezen op incontinentiemateriaal, niet zijnde babyluiers. In de
subsidieregeling afval incontinentiemateriaal is vastgelegd hoe deze
tegemoetkoming wordt uitgevoerd. 

Het college besluit conform advies. 

4.7 Regionale klimaat Adaptatie Strategie (RAS) 

Het ter kennisname aanbieden van het eindconcept van de Regionale klimaat Adaptatie Strategie
"Rivierengebied Klimaatbestendig, samen aan de slag!" aan de raad via de bijgevoegde 



Samenvatting Het college heeft besloten het eindconcept van de Regionale klimaat
Adaptatie Strategie (RAS) “Rivierengebied Klimaatbestendig, samen
aan de slag!” ter kennisname aan te bieden aan de raad. Het doel van
deze strategie is om te komen tot een klimaatbestendige en
waterrobuuste regio in 2050. De regionale strategie is opgesteld door
de acht gemeenten in Regio Rivierenland, het waterschap
Rivierenland en de provincie Gelderland. Begin 2021 wordt de
definitieve RAS inclusief samenwerkingsagenda 2021-2023 ter
besluitvorming aangeboden aan de raad. 

Het college besluit conform advies. 

4.8 Reactie op de adviezen van de Cliëntenraad Sociaal Domein Bommelerwaard en de
Participatieraad Maasdriel op de Bommelerwaardse werkwijze voor personen met verward gedrag. 

In te stemmen met de reacties op de adviezen van de Cliëntenraad en Participatieraad. 

Samenvatting Het college is blij met de adviezen van de Cliëntenraad Sociaal
Domein Bommelerwaard en de Participatieraad Maasdriel over de
Bommelerwaardse werkwijze voor personen met verward gedrag en
ziet dat als steun voor de voorgestane werkwijze. Op 27 mei 2020
heeft het college om dit advies gevraagd. 

Het college besluit conform advies. 

4.9 Beslissing op het bezwaarschrift gericht tegen een besluit van 24 december 2019 waarbij het
verzoek om gedeeltelijk intrekken van de milieuvergunning van 6 februari 2007 is afgewezen. 

1. Het bestreden besluit van 24 december 2019, waarbij het verzoek om gedeeltelijk intrekken
van de milieuvergunning van 6 februari 2007 is afgewezen, in stand te laten.

2. Het verzoek om kostenvergoeding af te wijzen.
3. In te stemmen met de Raadsinformatiebrief. 

Samenvatting Het college heeft besloten om: 

Het bestreden besluit van 24 december 2019, waarbij het
verzoek om gedeeltelijk intrekken van de milieuvergunning van
6 februari 2007 is afgewezen, in stand te laten;
het verzoek om kostenvergoeding af te wijzen; 

Het college besluit conform advies en voegt een derde beslispunt toe
over de RIB. 

4.10 Beslissing op het bezwaarschrift gericht tegen de besluiten van 15 januari 2019 en 21 augustus
2019. 

1. Het bestreden besluit van 15 januari 2019 - waarbij het verzoek om handhaving tegen de in
afwijking van de omgevingsvergunning uitgevoerde stallen is afgewezen - te herroepen;

2. Het bestreden besluit van 21 augustus 2019 - waarbij het verzoek tot invordering vanwege
het niet afdoende dicht uitvoeren van de stallen waardoor deze niet mechanisch worden 
geventileerd zoals opgenomen in de voorwaarden bij de vergunning is afgewezen - in stand
te laten. 



Samenvatting Het college heeft besloten om 

Het bestreden besluit van 15 januari 2019 - waarbij het
verzoek om handhaving tegen de in afwijking van de
omgevingsvergunning uitgevoerde stallen is afgewezen - te
herroepen;
Het bestreden besluit van 21 augustus 2019 - waarbij het
verzoek tot invordering vanwege het niet afdoende dicht
uitvoeren van de stallen waardoor deze niet mechanisch 
worden geventileerd zoals opgenomen in de voorwaarden bij
de vergunning is afgewezen - in stand te laten. 

Het college besluit conform advies. 

4.11 Beslissing op het bezwaarschrift gericht tegen een besluit van 7 februari 2020, waarbij een verzoek
om handhaving over open stallen aan de Molenstraat 37 in Hurwenen is afgewezen 

Het bestreden besluit van 7 februari 2020, waarbij een verzoek om handhaving over open stallen
aan de Molenstraat 37 in Hurwenen is afgewezen, te herroepen en dus contrair te besluiten aan het
advies van de commissie. 

Samenvatting Het college heeft besloten om het bestreden besluit van 7 februari
2020, waarbij een verzoek om handhaving over open stallen aan de
Molenstraat 37 in Hurwenen is afgewezen, te herroepen en dus
contrair te besluiten aan het advies van de commissie. 

Het college besluit conform advies. 

4.12 Beslissing op de bezwaarschriften gericht tegen het besluit van 25 april 2019 tot het opleggen van
een last onder dwangsom en gericht tegen een besluit van 20 juni 2019 tot het verlengen van de
begunstigingstermijn van het handhavingsbesluit van 25 april 2019. 

1. Het bestreden besluit van 25 april 2019, waarbij een last onder dwangsom is opgelegd
vanwege het in afwijking van de omgevingsvergunning uitgevoerd zijn van de stallen aan de
Molenstraat 37 in Hurwenen, in stand te laten. 

2. Het bestreden besluit van 20 juni 2019, waarbij de begunstigingstermijn van het besluit van
25 april 2019 met zes weken is verlengd, in stand te laten.

3. De verzoeken om kostenvergoeding af te wijzen. 

Samenvatting Het college heeft besloten om: 

het bestreden besluit van 25 april 2019, waarbij een last onder
dwangsom is opgelegd vanwege het in afwijking van de
omgevingsvergunning uitgevoerd zijn van de stallen aan de
Molenstraat 37 in Hurwenen, in stand te laten; 
het bestreden besluit van 20 juni 2019, waarbij de
begunstigingstermijn van het besluit van 25 april 2019 met zes
weken is verlengd, in stand te laten;
de verzoeken om kostenvergoeding af te wijzen. 

Het college besluit conform advies. 

4.13 Ontwerpbestemmingsplan ‘’Hurwenen herziening 2020, Groenestraat 2a en 2b” (BP 1198) 
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1. In te stemmen met het ontwerpbestemmingsplan “Hurwenen herziening 2020, Groenestraat
2a en 2b”ten behoeve van de realisatie van 8 camperloften, 10 kampeerplaatsen en het
herbestemmen van de bestaande bedrijfswoning naar een burgerwoning; 

2. In te stemmen met de aanmeldingsnotitie (vormvrije) m.e.r.-beoordeling en het besluit te
nemen om geen planMER op te stellen;

3. Het ontwerpbestemmingsplan zowel analoog als digitaal ter inzage te leggen en te
ontsluiten op grond van artikel 1.2.1. van het Besluit ruimtelijke ordening (Bro). 

Samenvatting Het college verleent medewerking aan de realisatie van 8
camperloften, 10 kampeerplaatsen (lees: camperkampeerplaatsen) en
de omzetting van een bedrijfswoning naar een burgerwoning op de
locatie Groenestraat 2a en 2b te Hurwenen. Het 
ontwerpbestemmingsplan is integraal beoordeeld en akkoord
bevonden. Het college besluitdaarom het ontwerpbestemmingsplan
ter inzage te leggen. Daarnaast besluit het college dat er geen
milieueffectrapportage opgesteld hoeft te worden en de
aanmeldnotitie, als onderdeel van de bestemmingsplanprocedure, ter
inzage wordt gelegd. In deze periode kunnen zienswijzen worden
ingediend. 

Het college besluit conform advies. 

Burgemeester Jan-Hein de Vreede 

Secretaris Geeske Wildeman 
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