
 

Verslag college van burgemeester en wethouders 
gemeente Maasdriel op 15 juni 2021 

 

Aanwezig: 
 

Wethouder Van Hoften 
Wethouder De Vreede (loco-burgemeester) 
Wethouder De Vries 
Wethouder Sørensen 
Gemeentesecretaris Wildeman 
 

Afwezig: 
 

Burgemeester Van Kooten 

 

Onderwerp:  

 

Zaaknummer 
Portefeuillehouder 
Afdeling 

Onderwerp, advies en samenvatting Besluit 

Zaak: 195590 

Portefeuillehouder: Wethouder De 

Vreede 

Afdeling: Ruimtelijke Ontwikkeling MSD 

Standpuntbepaling commissie Van Aartsen 
 
Advies: 
1. In te stemmen met de concept reactie aan de voorzitters van de 

algemeen besturen van omgevingsdiensten in de provincie Gelderland 
op het rapport van de commissie Van Aartsen. 

 
Samenvatting: 
De Gelderse omgevingsdiensten hebben kennisgenomen van het rapport van 
de Commissie Van Aartsen ‘Om de leefomgeving – omgevingsdiensten als 
gangmaker voor het bestuur’. Zij concluderen dat het goed is om te zien dat er 
meer aandacht komt voor de (fysieke) leefomgeving, specifiek voor milieu. De 
diensten kiezen voor een integrale benadering van deze fysieke leefomgeving, 
die past bij de bedoeling van de Omgevingswet. De kracht van 
omgevingsdiensten in Gelderland, verenigd in het Gelders stelsel, zit in de 

Het college besluit conform advies. 



mogelijkheid om de schaal te kiezen bij de uitdaging die voorligt, soms lokaal, 
soms provinciaal en/of landelijk. Het vertrouwen in de gezamenlijke doelen en 
vraagstukken en een stabiele, wederkerige vorm van samenwerken wordt 
hiermee verder opgebouwd. Het voorstel is om na goedkeuring van het 
bestuur de aanbevelingen verder uit te werken tot een programma waarmee 
de uitvoering de komende jaren verder wordt ontwikkeld.  
 

Zaak: 195536 

Opsteller: Omgevingsdienst 

Rivierenland,  

Portefeuillehouder: Wethouder De 

Vries 

Afdeling: Ruimtelijke Ontwikkeling MSD 

Omgevingsvergunning milieu Luttel Inghweg 2 Kerkdriel 
 
Advies: 
1. Aan Willem Hooijmans Slachterij Vee- Vleeshandel 

een omgevingsvergunning eerste fase (milieu) voor het wijzigen van de 
inrichting aan de Luttel Inghweg 2 in Kerkdriel te verlenen; 

2. De gewaarmerkte stukken van de aanvraag onderdeel laten uitmaken 
van deze vergunning; 

3. De geluidsvoorschriften van hoofdstuk 2 uit de vergunning d.d. 10 april 
2013 met kenmerk O 765. in te trekken en te vervangen door de 
geluidsvoorschriften uit onderhavige vergunning; 

4. Aan Willem Hooijmans Slachterij Vee-Vleeshandel 
maatwerkvoorschriften Activiteitenbesluit op grond van artikel 2.7a, lid 
4, van het Activiteitenbesluit milieubeheer ten aanzien van het aspect 
geur te stellen; 

5. De Nota van Zienswijzen Omgevingsvergunning (milieu) voor het 
wijzigen van de inrichting aan de Luttel Inghweg 2 in Kerkdriel vast te 
stellen. 

 
Samenvatting: 
De omgevingsvergunning eerste fase (milieu) voor het wijzigen van de 
inrichting aan de Luttel Inghweg 2 in Kerkdriel lag tot 8 januari 2021 als 
ontwerp ter inzage. In deze periode is één zienswijze ingediend. Deze 
zienswijze heeft niet geleid tot wijzigingen in de vergunning. Het college heeft 
daarom nu besloten de omgevingsvergunning te verlenen.  
 

Het college besluit conform advies.  

4.3 Zaak: 193713 

Portefeuillehouder: Wethouder De 

Vreede 

Afdeling: Financiën 

Jaarstukken 2020 
 
Advies: 
1.    De jaarstukken 2020 aan te bieden aan de gemeenteraad ter vaststelling 
op 8 juli 2021. 
2.    De raad voor te stellen om het positieve jaarrekeningresultaat over het 
jaar 2020 à € 1.356.649 toe te voegen aan de algemene reserve. 

Het college besluit conform advies. 
 
 
 



3.    De portefeuillehouder financiën te mandateren om na de 
collegevergadering om de jaarstukken af te handelen.  
 
Samenvatting: 
De jaarstukken worden op donderdag 8 juli in de gemeenteraad vastgesteld. 
De jaarstukken worden vooruitlopend daarop op 15 juni in het college B&W 
behandeld en op 16 juni aangeboden aan de raad. 
 

Zaak: 192487 

Portefeuillehouder: Wethouder 

Sørensen 

Afdeling: Maatschappelijke 
Ontwikkeling MSD 

Aanbieden VVE inspectierapport 2021 
 
Advies: 
1.  Bijgaande raadsinformatiebrief vast te stellen over het rapport van de 
Onderwijsinspectie over het VVE-beleid. 
 
Samenvatting: 
Het college heeft de raad geïnformeerd over het definitieve inspectierapport 
naar de Vroeg- en Voorschoolse Educatie (VVE) in de gemeente Maasdriel. 
 

Het college besluit conform advies.  
 
 
 

Zaak: 101898 

Portefeuillehouder: Wethouder De 

Vries 

Afdeling: Ruimtelijke Ontwikkeling MSD 

Ontwerp wijzigingsplan 'Inpassingsplan Tuinbouw Bommelerwaard 
wijziging 2019, Burg. van Randwijckstraat 82a' 
 
Advies: 
1. In te stemmen met paragraaf 4.1.8 uit de toelichting van het ontwerp 

wijzigingsplan inzake de vormvrije m.e.r.-beoordeling en te besluiten dat 
er geen milieueffectrapportage opgesteld hoeft te worden en te 
besluiten om de aanmeldnotitie ter inzage te leggen. 

2. In te stemmen met het ontwerp wijzigingsplan ‘Inpassingsplan 
Tuinbouw Bommelerwaard wijziging 2019, Burg. van Randwijckstraat 
82a’ en vrij te geven voor zienswijzen en dit op gebruikelijke wijze te 
publiceren. 

3. In te stemmen met het ontwerpbesluit hogere grenswaarde, als bedoeld 
in de Wet geluidshinder, en dit gelijktijdig met het ontwerp wijzigingsplan 
ter inzage te leggen; 

4. In te stemmen met de (concept) anterieure overeenkomst met 
initiatiefnemer en overgaan tot ondertekening van de overeenkomst. 

 
Samenvatting: 
Het college heeft besloten om voor de Burgemeester van Randwijckstraat 82a 
te Rossum het ontwerp wijzigingsplan, de vormvrije m.e.r.-beoordeling en het 

Het college besluit conform advies. 



ontwerpbesluit hogere grenswaarden gedurende zes weken ter inzage te 
leggen. Gedurende deze termijn kunnen zienswijzen worden ingediend. 
Het betreft een ontwikkeling zoals omschreven in het beleid voor Vrijkomende 
Agrarische Bebouwing, het zogenaamde VAB-beleid, waarbij het huidige 
bedrijf beëindigd wordt en de bedrijfsbebouwing op het perceel gesloopt. De 
huidige bedrijfswoning krijgt de bestemming ‘Wonen’ en er wordt een nieuwe 
woning opgericht.  
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