
  
   

       

    
 

  
  

 
  

  

 
 

 

   

 

  

 

  
  

      

 
         

   
          

  

 
       

         
        

          
             

         
  

   

De vergadering van 
het college van burgemeester en wethouders 

van de gemeente Maasdriel op 6 april 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: 176444 

Portefeuillehouder: Wethouder 

Sørensen 

Afdeling: Maatschappelijke 
Ontwikkeling 

Ambtelijk advies Algemeen Bestuur GGD Gelderland-Zuid 8 april 2021 

Voorstel: 
1. In te stemmen met het ambtelijk advies voor het Algemeen Bestuur GGD 
Gelderland-Zuid van 8 april 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 GGD Gelderland-Zuid van 8 april 2021. In deze vergadering worden 
meerdere onderwerpen besproken. Zo staat onder andere de stand van zaken 
over de bestrijding van het Coronavirus en de effecten daarvan op de 
dienstverlening van de GGD op de agenda. Ook wordt er een nieuw lid van 
het Dagelijks Bestuur gekozen en wordt het Integraal Crisisplan GGD 
Gelderland-Zuid vastgesteld. 

Het college besluit conform advies. 
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4.2 Zaak: 175817 Gewijzigde beleidsregels TONK Het college besluit conform advies. 

Portefeuillehouder: Wethouder 

Sørensen 

Afdeling: Maatschappelijke 
Ontwikkeling 

Voorstel: 
1.  De gewijzigde beleidsregels Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke 
Kosten 2021 Bommelerwaard vast te stellen. 

Samenvatting: 
Het kabinet verdubbelt het budget voor de TONK. In plaats van € 130 miljoen 
komt hiervoor € 260 miljoen beschikbaar voor het eerste halfjaar in 2021. 
Dankzij deze verdubbeling verhoogt de gemeente de maximale 
tegemoetkoming van de TONK van € 1000 naar € 2000. 

4.3 Zaak: 175489 

Portefeuillehouder: Wethouder De 

Vries 

Afdeling: Ruimtelijke Ontwikkeling 

Aanpassing in voorstel kernopgaven en waardenkaart Omgevingsvisie 
Bommelerwaard 

Voorstel: 
Instemmen met gewijzigd voorstel tot besluitvorming, namelijk de raad voor te 
stellen om: 
1.In te stemmen met de kernopgaven binnen de thema’s (1) ‘klimaat, 
duurzaamheid en landschap’, (2) ‘landbouw, economie, toerisme en 
cultuurhistorie’, (3) ‘milieu, gezondheid en leefbaarheid’ en (4) ‘wonen, welzijn 
en voorzieningen’, die de basis vormen voor de verdere uitwerking van de 
Omgevingsvisie Bommelerwaard; 
2.  Kennis te nemen van de waardenkaart Bommelerwaard, die de 
belangrijkste kwaliteiten beschrijft van verschillende deelgebieden met 
vergelijkbare kenmerken. 

Het college besluit conform advies. 

Samenvatting: 
In de vergadering van de commissie ruimte (18 maart 2021) is gesproken over 
het voorstel om in te stemmen met de kernopgaven en de waardenkaart voor 
de omgevingsvisie Bommelerwaard. De commissie heeft er moeite mee dat 
de waardenkaart ter instemming aan de raad wordt aangeboden omdat de 
waardenkaart nog een aantal omissies bevat. Het college beslist daarom om 
de raad voor te stellen om kennis te nemen van de waardenkaart en er nog 
niet mee in te stemmen. 



 

  

 

   

       
 

 
        

    

 
           

        
  

   

 

  

 

  
  

  

 
       

         

 
        

          
           

   

  

  

 

   

     
 

 
      

         
      

 
   

 
         

          
          

       
          

        

   

4.4 Zaak: 174465 

Portefeuillehouder: Wethouder De 

Vries 

Afdeling: Ruimtelijke Ontwikkeling 

Schriftelijke vragen VVD Kernopgaven en waardenkaart omgevingsvisie 
Bommelerwaard 

Voorstel: 
In te stemmen met beantwoording van de vragen van de VVD naar aanleiding 
van de kernopgaven en waardenkaart omgevingsvisie Bommelerwaard. 

Samenvatting: 
Het college besluit om de beantwoording van de schriftelijke vragen van de 
VVD over de kernopgaven en waardenkaart voor de omgevingsvisie 
Bommelerwaard toe te sturen aan de raad. 

Het college besluit conform advies. 

4.5 Zaak: 173771 Beantwoording speelvoorziening De Groene Akkers Het college besluit conform advies. 

Portefeuillehouder: Wethouder De 

Vries 

Afdeling: Maatschappelijke 
Ontwikkeling 

Voorstel: 
In te stemmen met de beantwoording van de schriftelijke vragen 2021-12 van 
het CDA Maasdriel en deze aan de gemeenteraad te sturen. 

Samenvatting: 
Het college heeft ingestemd met de beantwoording van de raadsvragen van 
de CDA Maasdriel fractie over de speelvoorziening binnen het project De 
Groene Akkers in Hedel en besloten deze aan de gemeenteraad toe te sturen. 

4.6 Zaak: 166908 

Portefeuillehouder: Wethouder De 

Vries 

Afdeling: Ruimtelijke Ontwikkeling 

Collegevoorstel vaststelling bestemmingsplan 'Buitengebied wijziging 
2017, Wertsteeg 29 

Voorstel: 
1. Het wijzigingsplan ‘Buitengebied wijziging 2017, Wertsteeg 29’ (BP1161) 
bestaande uit de geometrisch bepaalde planobjecten als vervat in het GML-
bestand NL.IMRO.0263.BP1161-VG01 met de bijbehorende bestanden 
ongewijzigd vast te stellen. 
2. Geen exploitatieplan vast te stellen voor het wijzigingsplan. 

Samenvatting: 
Met de vaststelling van dit wijzigingsplan wordt planologische medewerking 
verleend aan de omzetting van de bestemming van ‘agrarisch’ naar ‘wonen’ 
op dit perceel. Tevens wordt de bestaande bedrijfswoning omgezet in een 
burgerwoning. In ruil voor het toevoegen van bebouwingsmogelijkheden 
elders (Luttel Ingweg 2 Kerkdriel) wordt circa 980 m2 aan voormalige 
bedrijfsbebouwing in de vorm van champignoncellen gesloopt. Voor het 

Het college besluit conform advies. 



        
    

 

  

 

  

   

    

 
         

            
  

       
 

   
         

   

 
              
        

  
      

           
          

    
        

        
    

   

 

  

 

  
  

  

 
      

            
    

       
            

           
  

           
         

   

ontwerpwijzigingsplan zijn geen zienswijzen ingediend. De Luttel Inghweg 2 
wordt later voorgelegd aan het college. 

4.7 Zaak: 162256 Horeca op strand bij de Zandmeren Het college besluit conform advies. 

Portefeuillehouder: Wethouder De 

Vreede 

Wethouder De Vries 

Afdeling: Ruimtelijke Ontwikkeling 

Voorstel: 
1.  Vooruitlopend op de vaststelling van Visie De Zandmeren, de intentie uit te 
spreken om Dukdalf als exploitant van de horeca op het strand aan de 
Zandmeren te faciliteren. 
2. Hiervoor een intentieovereenkomst tussen exploitant en gemeente op te 
stellen. 
3.  Het initiatief planologisch te borgen. 
4. Vooruitlopend op de planologische borging voor komende seizoenen 
medewerking te verlenen met een tijdelijke vergunning. 

Samenvatting: 
Binnen de Visie voor De Zandmeren is op het strand in de noordwesthoek een 
horeca voorziening opgenomen. Exploitant van restaurant Dukdalf wil hier 
graag invulling aan geven. 
Restaurant Dukdalf heeft zich, vooruitlopend op de vaststelling, al gemeld. De 
door restaurant Dukdalf opgestelde visie voor het paviljoen past geheel binnen 
de concept Visie voor De Zandmeren. Tevens is dit restaurant de afgelopen 
jaren een succes gebleken en een betrouwbare partner. 
Het college heeft de intentie uitgesproken om, vooruitlopend op de vaststelling 
van de gebiedsvisie voor De Zandmeren, restaurant Dukdalf te kiezen voor de 
invulling van de horecavoorziening op het strand. 

4.8 Zaak: 157965 Aanwijzing directeur Publieke Gezondheid als toezichthouder Het college besluit conform advies. 

Portefeuillehouder: Wethouder Voorstel: 

Sørensen 1. De Directeur Publieke Gezondheid van GGD Gelderland-Zuid met 
terugwerkende kracht tot 1 januari 2021 aan te wijzen als toezichthouder zoals 

Afdeling: Maatschappelijke bedoeld in artikel 1.61 lid 2 van de Wet kinderopvang 

Ontwikkeling 2. De Directeur Publieke Gezondheid (krachtens artikel 1.61 Wko) 
bevoegdheid te geven toezicht te houden op de maatregelen zoals gesteld in 
artikel 58r lid 5 Wet Publieke Gezondheid (i.v.m. wijziging WPG door Tijdelijke 
wet maatregelen covid-19) 
3. De Directeur Publieke Gezondheid toe te staan om in haar plaats één of 
meerdere medewerkers te machtigen om onder verantwoordelijkheid van de 



          
    

        
          

       
    

  
       

           
          

         
    

         
        

   

 
       

           
   

           
         

        
        

          
           

            
        

        
           

  

  

  

 

  

         
 

 
            

  
           

 
  

   

Directeur Publieke Gezondheid op te treden als toezichthouder in het kader 
van de Wet kinderopvang en Wet Publieke Gezondheid 
4. Eerdere besluiten met betrekking tot aanwijzing van de GGD en/of andere 
functionarissen van de GGD en/of de Directeur Publieke Gezondheid van de 
GGD Gelderland-Zuid als toezichthouder inzake kinderopvang en/of 
peuterspeelzalen per 1 januari 2021 in te trekken 
Voor de burgemeester: 
5. Mandaat te verlenen aan de Directeur Publieke Gezondheid van de GGD 
om bevelen te geven die nodig zijn voor de beëindiging van een gedraging of 
activiteit in of vanuit een kindercentrum, indien door die gedraging of activiteit 
een ernstige vrees voor de onmiddellijke verspreiding van het virus SARS-
CoV-2 ontstaat (artikel 58n Wpg). 
6. Toestemming te geven aan de Directeur Publieke Gezondheid om in haar 
plaats één of meerdere medewerkers ondermandaat te geven voor de bevelen 
m.b.t. artikel 58n Wpg. 

Samenvatting: 
Het college heeft besloten de directeur Publieke Gezondheid (DPG) aan te 
wijzen als toezichthouder zoals bedoeld in artikel 1.61 van de Wet 
Kinderopvang. De directeur Publieke Gezondheid heeft de bevoegdheid 
gekregen (krachtens artikel 1.61 Wko) toezicht te houden op de maatregelen 
zoals gesteld in artikel 58r Wet Publieke Gezondheid. Dit is nodig in verband 
met de wijziging van de Wet Publieke Gezondheid door de Tijdelijke wet 
maatregelen covid-19. Tevens heeft de burgemeester de Directeur Publieke 
Gezondheid (DPG) gemandateerd bevelen te geven die nodig zijn voor de 
beëindiging van een gedraging of activiteit in of vanuit een kindercentrum, 
indien door die gedraging of activiteit een ernstige vrees voor de onmiddellijke 
verspreiding van het virus SARS-CoV-2 ontstaat (artikel 58n Wpg). Daarnaast 
heeft de burgemeester toestemming gegeven aan de DPG om ondermandaat 
te geven aan één of meerdere medewerkers voor de bevelen m.b.t. artikel 58n 
Wpg. 

4.9 Zaak: 152025 

Portefeuillehouder: Wethouder De 

Vries 

Afdeling: Ruimtelijke Ontwikkeling MSD 

Uiterlijke aanleverdatum van plannen op basis van de Wet ruimtelijke 
ordening 

Voorstel: 
1.  de uiterlijke datum van 1 juli 2021 voor het aanleveren van ruimtelijke 
plannen op basis van de Wet ruimtelijke ordening (Wro); 
2.  het verbinden van indieningsvereisten aan het formele verzoek tot 
wijzigen van bestemmingsplan; 
3. De gemeenteraad te informeren via bijgevoegde raadsinformatiebrief. 

Het college besluit conform advies. 



 
           

       
           

         
           

          
         

             
           

  
    

          
         

       
      

  

  

 

   

 

 
    

     
     

  
            

     

 
     

   
   

    
   

   

  

  

 

   

 

 
   

         
  

   

Samenvatting: 
Zoals het er naar uitziet treedt op 1 januari 2022 de Omgevingswet in werking. 
Voor ruimtelijke plannen zoals bestemmingsplannen en wijzigingsplannen, die 
uiterlijk op 31 december 2021 als ontwerp ter inzage liggen, wordt de 
procedure onder het oude recht (Wro) afgerond. Voordat we een ruimtelijk plan 
als ontwerp ter inzage leggen doorlopen we een proces voor beoordeling van 
het plan en besluitvorming. Om die reden stellen wij een uiterlijke datum voor 
het indienen van een verzoek tot het wijzigen van het bestemmingsplan op 
basis van de Wro. Op uiterlijk 1 juli 2021 moet dit verzoek bij de gemeente 
binnen zijn, voorzien van de benodigde bijlagen en onderzoeken. Aan dit 
verzoek verbinden we indieningsvereisten. 
Aanvragen voor bestemmingsplanwijzigingen of 
bestemmingsplanherzieningen die na 1 juli 2021 worden ingediend, gaan we 
voorbereiden als wijziging van het omgevingsplan of als buitenplanse 
omgevingsplanactiviteit. Deze nieuwe instrumenten kunnen dan na de 
inwerkingtreding van de Omgevingswet in procedure worden gebracht. 

4.10 Zaak: 148066 

Portefeuillehouder: Burgemeester Van 

Kooten 

Afdeling: Informatie en Automatisering 

ENSIA Verantwoording 2020 

Voorstel: 
1. De Collegeverklaring ENSIA 2020 vast te stellen 
2. De verantwoordingsrapportages BAG, BGT en BRO vast te stellen 
3. De gemeenteraad te informeren aan de hand van bijgevoegde 
raadsinformatiebrief 
4. De bijlagen 1 en 2 (DigiD en Suwinet) te kwalificeren als geheim conform 
het Protocol Geheimhouding Gemeente Maasdriel voor onbepaalde tijd 

Samenvatting: 
Het doel van ENSIA (Eenduidige Normatiek Single Information Audit) is om 
verantwoording over informatieveiligheid af te leggen aan de gemeenteraad 
en de rijksoverheid. Het college legt met deze verklaring verantwoording af 
over geselecteerde informatiebeveiligingsnormen inzake DigiD en Suwinet 
op basis van de (ENSIA) systematiek. 

Het college besluit conform advies. 

4.11 Zaak: 121697 

Portefeuillehouder: Wethouder De 

Vreede 

Afdeling: Ruimtelijke Ontwikkeling 

Grondprijzenbrief 

Voorstel: 
1. De grondprijzenbrief 2021 vast te stellen (bijlage 1); 
2. De raad met een raadsinformatiebrief (bijlage 3) te informeren over de 

grondprijzenbrief 2021. 

Het college besluit conform advies. 



 
        

       
       

        
 

  

  

 

   

   

 
            

    

         

 

      
     

     
    

     

   

            
   

      

Samenvatting: 
Het college van de gemeente Maasdriel heeft de grondprijzenbrief 2021 
vastgesteld. In de Grondprijzennota ligt vast dat het college jaarlijks een 
grondprijzenbrief vaststelt en de raad hierover informeert. De grondprijzen zijn 
marktconform en gebaseerd op een advies van een onafhankelijke, externe 
taxateur. 

4.12 Zaak: 117672 

Portefeuillehouder: Wethouder De 

Vreede 

Afdeling: Ruimtelijke Ontwikkeling 

Verkoop Woningbouwplan Maaijenstraat Well 

Voorstel: 
1.  In te stemmen met de verkoop van Woningbouwplan Maaijenstraat Well 
aan Reuvers Projectontwikkeling B.V. conform bijgaand voorstel. 

2. Betrokken partijen die hebben ingeschreven informeren over uw besluit. 

Het college besluit conform advies. 

Samenvatting: 

Het woningbouwplan Maaijenstraat Well is bij inschrijving te koop aangebo-
den aan een vijftal marktpartijen. Na beoordeling van de ingekomen inschrij-
vingen is besloten om het plan te verkopen aan Reuvers Projectontwikkeling 
B.V.. In het vervolgproces worden met deze partij afspraken gemaakt over 
verder uitwerking en uitvoering van het plan. 

Vastgesteld door het college van Burgemeester en Wethouders van Maasdriel in de vergadering van 13 april 2021 
Gemeentesecretaris Burgemeester 

G.T. (Geeske) Wildeman H. (Henny) van Kooten 


