
 

(concept) Verslag  
College van burgemeester en wethouders 

gemeente Maasdriel op 23 maart 2021 
 

Aanwezig: 
 

Burgemeester Van Kooten 
Wethouder Van Hoften 
Wethouder De Vreede 
Wethouder De Vries 
Wethouder Sørensen 
Gemeentesecretaris Wildeman 

Afwezig: 
 

- 

 

 

Zaaknummer 
Portefeuillehouder 
Afdeling 

Onderwerp en samenvatting Besluit 

4.1 Zaak: 161957 

Portefeuillehouder: Wethouder De 

Vreede 

Afdeling: Publieke Dienstverlening  
 
 

Vaststellen Standplaatsenbeleid 2021 
 
Voorstel: 
1.    In te stemmen met het wijzigen van Standplaatsenbeleid 2019 en 
vaststellen van het  Standplaatsenbeleid 2021. 
2.    In te stemmen met de brief aan de raad. 
 
Samenvatting: 
Het college heeft besloten om in te stemmen met het wijzigen van het 
standplaatsenbeleid uit 2019. De wijziging betreft het toekennen van extra 
standplaats(en) voor de ambulante handel in de kernen Ammerzoden, Hedel 
en Kerkdriel en tevens een borging van bezette standplaats(en) op de vrijdag 
in Hedel en Ammerzoden. De wijzigingen worden opgenomen in het 
Standplaatsenbeleid 2021. 

Het college besluit conform advies. 
 
 



Via een aangenomen motie heeft de raad het college verzocht om onderzoek 
te doen naar mogelijke uitbreiding van het aantal standplaatsen in de 
gemeente. 
Het standplaatsenbeleid uit 2019 is gebaseerd op de toenmalige situatie. De 
huidige beschikbare standplaatsen in de grote kernen zijn allemaal 
ingenomen. Vanuit de inwoners zijn er signalen binnengekomen om meer 
standplaatsen beschikbaar te stellen voor diverse ondernemers. Met het 
instemmen met deze beleidswijziging komt het college de inwoners en de raad 
tegemoet. 
 

4.2 Zaak: 161297 

Portefeuillehouder: Wethouder De 

Vries 

Burgemeester Van Kooten 

Wethouder Sørensen 

Afdeling: Ruimtelijke Ontwikkeling MSD 
 
 

Schriftelijke vragen PvdA-GroenLinks over daadwerkelijk aanwezige 
geitenaantallen in relatie tot vergunde bedrijfsvoering (2021-07) 
 
Voorstel: 
1.    In te stemmen met bijgevoegde beantwoording van de schriftelijke vragen 
van raadslid dhr. Van Drunen d.d. 1 maart 2021 over de daadwerkelijk 
aanwezige geitenaantallen in relatie tot de vergunde bedrijfsvoering aan de 
Molenstraat 37 en de H.C. de Jonghweg 12. 
 
Samenvatting: 
Het raadslid dhr. Van Drunen (fractie van PvdA-GroenLinks) heeft op 1 maart 
2021 schriftelijke vragen gesteld over de daadwerkelijk aanwezige 
geitenaantallen in relatie tot de vergunde bedrijfsvoering aan de Molenstraat 
37 en de H.C. de Jonghweg 12. Het college heeft besloten deze schriftelijke 
vragen te beantwoorden met een brief aan de gemeenteraad. 
 

Het college besluit conform advies. 
 
 
 

4.3 Zaak: 161269 

Portefeuillehouder: Wethouder De 

Vries 

Afdeling: Ruimtelijke Ontwikkeling 
 
 

Schriftelijke vragen VVD over geitendossier (2021-09) 
 
Voorstel: 
1.    In te stemmen met bijgevoegde beantwoording van de schriftelijke vragen 
van raadslid dhr. Hooijmans d.d. 1 maart 2021 over het geitendossier. 
 
Samenvatting: 
Het raadslid dhr. Hooijmans (fractie van VVD) heeft op 1 maart 2021 
schriftelijke vragen gesteld over het geitendossier. Het college heeft besloten 
deze schriftelijke vragen te beantwoorden met een brief aan de gemeenteraad. 
 

Het college besluit conform advies. 
 

4.4 Zaak: 160771 Ambtelijk advies Algemeen Bestuur Werkzaak Rivierenland 25 maart 
2021 
 

Het college besluit conform advies. 
 



Portefeuillehouder: Wethouder 

Sørensen 

Afdeling: Maatschappelijke 
Ontwikkeling  
 
 

Voorstel: 
1.   In te stemmen met het ambtelijk advies voor het Algemeen Bestuur 
Werkzaak Rivierenland van 25 maart 2021. 
2.    Het collegestandpunt in te laten brengen door wethouder Sørensen als 
bestuurlijke vertegenwoordiger. 
 
Samenvatting: 
Het college heeft ingestemd met het ambtelijk advies voor het Algemeen 
Bestuur Werkzaak Rivierenland van 25 maart 2021. Werkzaak Rivierenland 
voert namens onze gemeente de Participatiewet uit. In deze vergadering 
worden meerdere onderwerpen besproken. Zo staat onder andere het 
lidmaatschap van de coöperatie Puur Betuws en de rapportage Divosa 
Benchmark Werkzaak 2020 op de agenda. Wethouder Sørensen brengt hier 
het standpunt in. 
 

4.5 Zaak: 160505 

Portefeuillehouder: Burgemeester Van 

Kooten 

Wethouder Van Hoften 

Afdeling: Ruimtelijke Ontwikkeling  
 
 

Beantwoording schriftelijke vragen PvdA-GroenLinks huisvesting 
arbeidsmigranten 
 
Voorstel: 
1. In te stemmen met bijgevoegde beantwoording van de schriftelijke vragen 
van de fractie PvdA-GroenLinks d.d. 1 maart 2021 met betrekking tot de 
huisvesting van arbeidsmigranten op diverse locaties van een geitenhouder. 
 
Samenvatting: 
De fractie van PvdA-GroenLinks heeft vragen gesteld over de huisvesting van 
arbeidsmigranten bij één onderneming aan de Schoofbandweg in Rossum, de 
H.C. de Jonghweg in Rossum, de Veilingweg in Velddriel en de Molenstraat in 
Hurwenen. Het college heeft besloten de vragen met een raadsinformatiebrief 
te beantwoorden. 
 

Het college besluit conform advies. 
 

4.6 Zaak: 156188 

Portefeuillehouder: Wethouder De 

Vries 

Afdeling: Ruimtelijke Ontwikkeling  
 
 

Bodemkwaliteitskaart en Nota Bodembeheer 
 
Voorstel: 
1.    Te besluiten om de geactualiseerde bodemkwaliteitskaart en Nota 
bodembeheer inclusief PFAS ter vaststelling aan de gemeenteraad voor te 
leggen. 
 
Samenvatting: 
Het college heeft besloten om de regels die binnen Regio Rivierenland sinds 
2012 gelden voor hergebruik van grond en bagger aan te passen binnen haar 

Het college besluit conform advies. 
 
 



grondgebied. Daarnaast heeft het college besloten regels op te stellen voor 
het hergebruik van PFAS-houdende grond en baggerspecie binnen haar 
grondgebied. Het doel van deze aanpassingen is om het hergebruik van grond 
en baggerspecie makkelijker en goedkoper te maken. Hiervoor is het nodig om 
de gegevens over de bodemkwaliteit en de verschillende bodemfuncties in de 
regio te actualiseren en aan te vullen met PFAS in een nieuwe 
bodemkwaliteitskaart, en de regels in een nieuwe Nota bodembeheer op te 
nemen. Om de regels van kracht te laten worden, worden de kaart en de nota 
ter vaststelling voorgelegd aan de gemeenteraad. 
 

4.7 Zaak: 155720 

Portefeuillehouder: Wethouder Van 

Hoften 

Afdeling: Realisatie en Beheer  
 
 

Tegemoetkoming 2021 Optisport in kader van COVID-19 
 
Voorstel: 
1. In aanvulling op het eerdere besluit van 22 december 2020 Optisport 
Exploitaties B.V. uitstel van betaling te verlenen van de huur over de periode 
januari tot en met maart 2021; 
2. Zodra de specifieke uitkering IJsbanen en Zwembaden in werking is 
getreden de opgeschorte huur – indien mogelijk – met deze uitkering te 
verrekenen. 
 
Samenvatting: 
Het college heeft besloten om, in aanvulling op eerder over 2020 verleende 
uitstel van betaling in het kader van de coronacrisis, Optisport Exploitaties B.V. 
uitstel van betaling te verlenen van de huur over de eerste 3 maanden van 
2021 voor MFC De Kreek te Kerkdriel. 
 

Het college besluit conform advies. 
 
 

4.8 Zaak: 145459 

Portefeuillehouder: Wethouder De 

Vreede 

Afdeling: Ruimtelijke Ontwikkeling  
 
 

Vaststellen gebiedsvisie Rossum-Dreumel-Alphen 
 
Voorstel: 
1. De gebiedsvisie Rossum-Dreumel-Alphen vast te laten stellen door de 

gemeenteraad; 
2. De raad voor te stellen als Maasdriel regie te nemen op de uitwerking 

van het vliegwiel kansenkaart Maasbeleving; 
3. De raad voor te stellen als samenwerkingspartner mee te werken aan 

de verdere uitvoering van het vliegwiel pleisterplaats langs de Maas. 
 
Samenvatting: 
Het college heeft besloten de gebiedsvisie Rossum-Dreumel-Alphen voor 
vaststelling aan te bieden aan de gemeenteraad. Het doel van de visie is om 
het gebied Rossum-Dreumel-Alphen meer bekendheid te geven, de 

Het college besluit conform advies. 
 
 
 



natuurwaarden te versterken, bereikbaar en ruimtelijk aantrekkelijk te maken. 
Door de visie vast te laten stellen en aan de slag te gaan met de vliegwielen 
kansenkaart Maas en pleisterplaats langs de Maas draagt de gemeente 
Maasdriel bij aan het toe laten nemen van recreatief aanbod om zo meer 
bezoekers te trekken.   
 

4.9 Zaak: 123578 

Portefeuillehouder: Wethouder De 

Vries 

Afdeling: Ruimtelijke Ontwikkeling  
 
 

Ontwerp wijzigingsplan ‘Buitengebied wijziging 2020, Hurwenensestraat 
3' 
 
Voorstel: 
1. In te stemmen met het ontwerp wijzigingsplan ‘Buitengebied wijziging 2020, 
Hurwenensestraat 3; 
2. In te stemmen met het ontwerpbesluit hogere grenswaarde, zoals bedoeld 
in de Wet geluidhinder; 
3. Vast te stellen dat geen exploitatieplan hoeft te worden opgesteld; 
4. De volgende stukken gelijktijdig ter inzage te leggen: Het ontwerp 
wijzigingsplan ‘Buitengebied wijziging 2020, Hurwenensestraat 3’ en het 
bijbehorende ontwerpbesluit hogere grenswaarde. 
 
Samenvatting: 
Het college van burgemeester en wethouders van Maasdriel heeft besloten 
om het wijzigingsplan ‘Buitengebied wijziging 2020, Hurwenensestraat 3’ als 
ontwerp ter inzage te leggen. Met dit plan wordt één extra vrijstaande woning 
planologisch mogelijk gemaakt naast Hurwenensestraat 3 te Hurwenen. 
Daarnaast wijzigt dit plan de bestemming van de bestaande bedrijfswoning 
aan de Hurwenensestraat 3 naar Wonen. Ook is een ontwerpbesluit opgesteld 
om een hogere geluidsgrenswaarde vast te stellen voor deze nieuwe woning. 
De voormalige agrarische bedrijfsbebouwing en bijbehorende voorzieningen 
aan de Hurwenensestraat 3 worden blijvend verwijderd. 
 

Het college besluit conform advies. 
 
 
 

4.10 Zaak: 122425 

Portefeuillehouder: Burgemeester Van 

Kooten 

Afdeling: Ruimtelijke Ontwikkeling  
 
 
 

Beslissing op bezwaar Uitingstraat 12 Kerkdriel 
 
Voorstel: 
1. Het besluit van 16 januari 2020, waarin de handhavingsverzoeken 

tegen de sportschool op de Uitingstraat 12 in Kerkdriel, gedeeltelijk zijn 
toe- en afgewezen in stand te laten onder aanvulling/wijziging van de 
motivering. 

2. Het verzoek om proceskostenvergoeding af te wijzen. 
 
 

Het college besluit conform advies. 
 
 



Samenvatting: 
Op 16 januari 2020 zijn twee handhavingsverzoeken met betrekking tot een 
sportschool gedeeltelijk toegewezen en afgewezen. Het college heeft besloten 
om dit besluit onder een aanvullende/gewijzigde motivering in stand te laten 
en een last onder dwangsom op te leggen voor een overtreding.  
 

4.11 Zaak: 120477 

Portefeuillehouder: Wethouder De 

Vries 

Afdeling: Ruimtelijke Ontwikkeling  
 
 

Wijzigingsplan voor extra woning aan de Paterstraat- Hoenzadrielsedijk 
in Kerkdriel 
 
Voorstel: 
1. In te stemmen met het bijgevoegd wijzigingsplan ‘Kerkdriel wijziging 

2020, Paterstraat-Hoenzadrielsedijk’ 
2. In te stemmen met de anterieure overeenkomst 
3. Het wijzigingsplan als ontwerp ter inzage te leggen   
4. In de overeenkomst benadrukken dat de aanvrager zich bewust is 

van de verdere ontwikkeling van de Zandmeren als toeristische 
locatie en de daarbij behorende verkeersbewegingen 

 
Samenvatting: 
Het college heeft besloten in te stemmen met het wijzigingsplan voor het 
toevoegen van een woning op de hoek van de Paterstraat-Hoenzadrielsedijk. 
Het plan zal gedurende zes weken als ontwerp ter inzage worden gelegd.  
 

Het college besluit conform advies en voegt een 
beslispunt toe. 
 
  

 

 

 
Vastgesteld door het college van Burgemeester en Wethouders van Maasdriel in de vergadering van 30 maart 2021 
 
Gemeentesecretaris        Burgemeester 
 
 
 
 
G.T. (Geeske) Wildeman       H. (Henny) van Kooten  
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