
 

De vergadering van 
het college van burgemeester en wethouders 
van de gemeente Maasdriel op 20 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: 180111 

Portefeuillehouder: Wethouder 

Sørensen 

Afdeling: Maatschappelijke 
Ontwikkeling MSD 
 
 

Beleidsregels budgetbeheer 
 
Voorstel: 
  
1.   Bijgaande beleidsregels budgetbeheer vast te stellen 
 
2.   In te stemmen met bijgaande reacties naar de adviesraden.  
 
Samenvatting: 
Het college B&W heeft de beleidsregels budgetbeheer vastgesteld. Inwoners 
die door omstandigheden tijdelijk niet zelfstandig hun financiën kunnen 
regelen kunnen binnenkort gebruik maken van de hulp van de 
budgetbeheerders 
 

Het college besluit conform advies. 
 
 

4.2 Zaak: 180057 Advisering vergadering 22 april 2021 Algemeen Bestuur Veiligheidsregio 
Gelderland-Zuid 
 

Het college besluit conform advies. 
 
 



Portefeuillehouder: Burgemeester Van 

Kooten 

Afdeling: Ruimtelijke Ontwikkeling MSD 
 
 

Voorstel: 
1.       In te stemmen met ambtelijk advies; 
2.       Dit advies kenbaar te maken in de betreffende vergadering; 
3.       Het college te informeren na de vergadering van 22 april 2021. 
 
Samenvatting: 
Het college heeft de burgemeester geadviseerd over het in te nemen 
standpunt ten opzichte van de onderwerpen die zijn geagendeerd voor de 
vergadering van 22 april 2021 van het Algemeen Bestuur Veiligheidsregio 
Gelderland-Zuid. 
 

4.3 Zaak: 180046 

Portefeuillehouder: Wethouder Van 

Hoften 

Afdeling: Realisatie en Beheer MSD 
 
 

Tegemoetkoming verhuurders sportaccommodaties COVID-19 Q4 2020 
 
Voorstel: 
1.    De huur van de amateur voetbalclubs in de gemeente Maasdriel over de 
periode 1 oktober tot en met 31 december 2020 met terugwerkende kracht 
kwijt te schelden; 
2.    Een aanvraag in te dienen op basis van de regeling Tegemoetkoming 
verhuurders sportaccommodaties COVID-19 voor een vergoeding van 45% 
van deze kwijtgescholden huur. 
  
 
Samenvatting: 
Om de gevolgen van de coronacrisis te verzachten voor de amateur 
voetbalclubs in de gemeente heeft het college besloten om aanvullend over 
de periode 1 oktober tot en met 31 december 2020 de door de clubs aan de 
gemeente verschuldigde huur kwijt te schelden. 
 

Het college besluit conform advies. 
 

4.4 Zaak: 179086 

Portefeuillehouder: Wethouder De 

Vries 

Afdeling: Ruimtelijke Ontwikkeling MSD 
 
 

Planning omgevingsvisie Bommelerwaard 
 
Voorstel: 
1.    In te stemmen met de aangepaste planning van het vervolgproces voor 
de omgevingsvisie Bommelerwaard. 
2.    In te stemmen met de informatienota aan de raad.  
 
Samenvatting: 
Het college van Burgemeester en Wethouder stemt in met een gewijzigde 
planning van de omgevingsvisie Bommelerwaard en informeert daar de 
gemeenteraad over. De ontwerp-omgevingsvisie wordt in de raadscyclus van 
november 2021 vastgesteld, waarna het document ter inzage ligt. Na de 

Het college besluit conform advies.  



gemeenteraadsverkiezingen van 2022 stelt de nieuwe gemeenteraad de 
omgevingsvisie vast.  
 

4.5 Zaak: 179040 

Portefeuillehouder: Wethouder Van 

Hoften 

Afdeling: Ruimtelijke Ontwikkeling MSD 
 
 

Visie zon en wind Maasdriel 
 
Voorstel: 
1.    Bijgevoegd voorstel voor het vaststellen van de Visie zon en wind 
Maasdriel voor te leggen aan de gemeenteraad. 
2.    Bijgevoegd verslag van ingekomen reacties op de conceptvisie en 
ambtelijke wijzigingen, vast te stellen en met een kopie van het raadsvoorstel 
aan betrokkenen toe te zenden.   
 
Samenvatting: 
Het college heeft een visie voorbereid over hoe om te gaan met zonne- en 
windenergieprojecten in het landschap van Maasdriel. De Visie zon en wind is 
een sectorale visie op hoe Maasdriel tot 2030 wil omgaan met grootschalige 
opwek van duurzame energie (zon en wind) in het landschap. De visie is 
aanvullend op andere gemeentelijke beleidsdocumenten, zoals onder andere 
de Structuurvisie en plan-MER Maasdriel en bestemmingsplannen en een 
Bouwsteen voor de Omgevingsvisie. De visie wordt nu ter besluitvorming 
voorgelegd aan de gemeenteraad.  
 

Het college besluit conform advies. 
 
 

4.6 Zaak: 179031 

Portefeuillehouder: Wethouder Van 

Hoften 

Afdeling: Realisatie en Beheer MSD 
 
 

Intentieverklaring voor het uitvoeringsprogramma 2022-2027 van het 
gebiedsdossier drinkwaterwinning Brakel 
 
Voorstel: 
1. Kennis te nemen van het nieuwe uitvoeringsprogramma 2022-2027 van het 
gebiedsdossier drinkwaterwinning Brakel (bijlage 1). 
2. De maatregelen uit het uitvoeringsprogramma 2022-2027 waar wij als 
gemeenten verantwoordelijk voor zijn uit te voeren (zie maatregel 1, 2b en 3 
op pagina 16 van bijlage 1 of in Artikel 1 van bijlage 2). 
3. In te stemmen met de intentieverklaring voor het uitvoeringsprogramma 
2022-2027 van het gebiedsdossier drinkwaterwinning Brakel (bijlage 2). 
4. Portefeuillehouder Erik van Hoften te machtigen de intentieverklaring te 
ondertekenen.  
 
Samenvatting: 
Voor drinkwater is Nederland o.a. afhankelijk van de drinkwaterwinning uit het 
oppervlaktewater bij Brakel. Het college heeft besloten om opnieuw, net als in 
2015, samen met verschillende partijen een intentieverklaring aan te gaan. 

Het college besluit conform advies. 
 



Met de intentieverklaring committeren we ons aan het uitvoeren van de 
maatregelen uit het gezamenlijke uitvoeringsprogramma 2022-2027. Deze 
maatregelen zorgen voor het limiteren van de risico’s en dragen daarmee bij 
aan het beschermen van het drinkwaterinnamepunt.  
 

4.8 Zaak: 179017 

Portefeuillehouder: Wethouder De 

Vries 

Afdeling: Juridische Zaken 
 
 

Wob verzoek melding activiteitenbesluit H.C. de Jonghweg 12 Rossum 
 
Voorstel: 
Gedeeltelijk aan het verzoek tot openbaarmaking tegemoet te komen. De 
aangetroffen documenten worden niet, gedeeltelijk ofwel geheel openbaar 
gemaakt. 
 
Samenvatting: 
Het college heeft besloten tegemoet te komen aan het verzoek om 
openbaarmaking van documenten die betrekking hebben op relevante 
correspondentie tussen gemeente en melder en gemeente en 
Omgevingsdienst Rivierenland over de op 19 februari 2021 geaccepteerde 
melding Activiteitenbesluit betreffende het realiseren van een melkstal met 
opslag en het aanpassen van de ventilatie bij een geitenhouderij aan de H.C. 
de Jonghweg 12 in Rossum. Er is besloten om de gevraagde documenten 
gedeeltelijk openbaar te maken. Omdat in een aantal stukken, opgesteld ten 
behoeve van intern beraad, sprake is van persoonlijke beleidsopvattingen, 
worden deze niet of gedeeltelijk verstrekt. Daarnaast verstrekken we de 
documenten geanonimiseerd.  
 

Het college besluit conform advies. 
 
 
 
 
 
  

4.9 Zaak: 178808 

Portefeuillehouder: Wethouder Van 

Hoften 

Afdeling: Ruimtelijke Ontwikkeling MSD 
 
 

Raadsinformatiebrief stavaza Transitievisie Warmte 
 
Voorstel: 
1.   De gemeenteraad met een raadsinformatiebrief te informeren over de 
stand van zaken in het proces om te komen tot een Transitievisie Warmte. 
 
Samenvatting: 
Het college van B&W heeft besloten de gemeenteraad van Maasdriel met een 
raadsinformatiebrief te informeren over de voortgang in het traject om te 
komen tot een Transitievisie Warmte. 
 

Het college besluit conform advies. 
 

4.10 Zaak: 178601 Regionale Energiestrategie FruitDelta Rivierenland, 1.0 bod naar Raad 
 
Voorstel: 

Het college besluit conform advies. 
 



Portefeuillehouder: Wethouder Van 

Hoften 

Afdeling: Ruimtelijke Ontwikkeling MSD 
 
 

Bijgevoegd voorstel voor het instemmen met het 1.0 bod voor de Regionale 
Energiestrategie FruitDelta Rivierenland, voor te leggen aan de 
gemeenteraad.  
 
Samenvatting: 
Het college stelt de gemeenteraad voor om in te stemmen met het indienen 
van een RES 1.0 bod van 1,2 TWh duurzaam op te wekken elektriciteit door 
FruitDelta Rivierenland bij het Nationaal Programma RES, waarmee onze 
regio haar bijdrage levert aan de landelijke opgave van 35 TWh in 2030. In de 
RES 1.0 wordt tevens inzicht gegeven in het vervolgproces naar de RES 2.0 
en de rol van de samenwerkingsagenda. 
 

4.12  Zaak: 174035 

Portefeuillehouder: Wethouder Van 

Hoften 

Afdeling: Realisatie en Beheer MSD 
 
 

Beantwoording schriftelijke vragen aan het college - D66 Maasdriel - 
Struikroven 
 
Voorstel: 
1. De beantwoording van de schriftelijke vragen van D66 Maasdriel over 
Struikrovers (griffienummer 2021-15) vast te stellen; 
2. De bijgevoegde raadsinformatiebrief aan de gemeenteraad toe te sturen 
 
Samenvatting: 
Het college heeft besloten om de beantwoording van de schriftelijke vragen 
van D66 Maasdriel vast te stellen en de gemeenteraad hierover te informeren 
via een raadsinformatiebrief. Op 25 maart 2021 stelde D66 Maasdriel 
schriftelijke vragen aan het college over het initiatief Struikrovers. D66 
Maasdriel stelt hierin vragen over de bekendheid van het initiatief en de 
mogelijkheden hiervan in Maasdriel. 
 

Het college besluit conform advies. 
 

4.13 Zaak: 167767 

Portefeuillehouder: Wethouder De 

Vries 

Afdeling: Ruimtelijke Ontwikkeling MSD 
 
 

Vast te stellen wijzigingsplan 'Kerkdriel wijziging 2020, tussen 
Uitingstraat 15-17 en Hoenzadrielsedijk' 
 
Voorstel: 
1.    Geen exploitatieplan vast te stellen. 
2.    De zienswijzennota vast te stellen met daarin de beantwoording op de 
zienswijzen. 
3.    Het wijzigingsplan ‘Kerkdriel wijziging 2020, tussen Uitingstraat 15-17 en 
Hoenzadrielsedijk' dat is vastgelegd in het digitale bestand 
NL.IMRO.0263.BP1216-VG01.gml met ondergrond ‘basisregistratie 
grootschalige topografie (2019-08-12), basisregistratie kadaster (2019-08-12)’ 
gewijzigd vast te stellen. 

Het college besluit conform advies. 
 



 
Samenvatting: 
Het wijzigingsplan ‘Kerkdriel wijziging 2020, tussen Uitingstraat 15-17 en 
Hoenzadrielsedijk' lag tot en met woensdag 13 januari 2021 als ontwerp ter 
inzage. In deze periode zijn er drie zienswijzen ingediend. Onze reactie op 
deze zienswijzen is verwerkt in de zienswijzennota. Eén van de zienswijzen 
gaf aanleiding om de paragraaf ‘bedrijven en milieuzonering’ in de toelichting 
van het plan aan te passen. Het wijzigingsplan met zienswijzennota is nu 
gewijzigd vastgesteld door het college van burgemeester en wethouders.  
 

4.14 Zaak: 163015 

Portefeuillehouder: Wethouder De 

Vries 

Afdeling: Ruimtelijke Ontwikkeling MSD 
 
 

Startovereenkomst en haalbaarheidsonderzoek De Woerd 
 
Voorstel: 
1.    In te stemmen met bijgevoegde startovereenkomst; 
2.    Aan wethouder Peter de Vries volmacht te verlenen om de 
startovereenkomst te ondertekenen (burgemeestersbesluit). 
 
Samenvatting: 
In 2019 heeft het college ingestemd met een projectopdracht om gezamenlijke 
huisvesting van de basisscholen te Hedel te verkennen op de locatie De 
Woerd, de agrarische gronden tussen de Koningin Wilhelminastraat en de 
Burgemeester C. van den Werkenstraat. Janssen de Jong Projectontwikkeling 
en JC Van Kessel Ontwikkeling zijn voornemens De Woerd te ontwikkelen ten 
behoeve van woningbouw. Vanuit de gemeente is aangegeven dat dit alleen 
mogelijk is als er een aantal maatschappelijk functies op die plek gerealiseerd 
worden. Na een eerste ambtelijke verkenning is een startovereenkomst tussen 
de ontwikkelende partijen en de gemeente opgesteld. Hierin wordt 
afgesproken de haalbaarheid van de ontwikkeling te onderzoeken 
Het college heeft besloten om in te stemmen met de startovereenkomst 
waarmee uitvoering gegeven kan worden aan het haalbaarheidsonderzoek. 
Wethouder de Vries is als portefeuillehouder gemandateerd om de 
overeenkomst te ondertekenen.  
 

Het college besluit conform advies. 
 

4.16 Zaak: 135788 

Portefeuillehouder: Wethouder De 

Vreede 

Afdeling: Realisatie en Beheer MSD 
 

Vaststellen Beleidsregel toestemming ontheffingverlening exceptionele 
transporten Maasdriel 2021 
 
Voorstel: 
1.    De “Beleidsregel toestemming ontheffingverlening exceptionele 
transporten Maasdriel 2021” vast te stellen. 
 

Het college besluit conform advies. 
 



 Samenvatting: 
Om eenduidig reactie (toestemming of geen toestemming) bij 
toestemmingsaanvragen voor exceptioneel transport te geven is deze 
beleidsregel vastgesteld. 
 

 
 
Vastgesteld door het college van Burgemeester en Wethouders van Maasdriel in de vergadering van 28 april 2021 
Gemeentesecretaris        Burgemeester 
 
 
 
G.T. (Geeske) Wildeman       H. (Henny) van Kooten  
 


