
 

Verslag college van burgemeester en wethouders 
gemeente Maasdriel op 6 juli 2021 

 

Aanwezig: 
 

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

Afwezig: 
 

 
- 

 

Zaaknummer 
Portefeuillehouder 
Afdeling 

Onderwerp, advies en samenvatting Besluit 

Zaak: 202516 

Portefeuillehouder: Wethouder De 

Vreede 

Afdeling: Financiën 

Ambtelijk advies AB BSR 8 juli 2021 
 
Advies: 
1. In te stemmen met het ambtelijk advies voor het Algemeen Bestuur BSR 

van 8 juli 2021. 
2. Het collegestandpunt in te laten brengen door wethouder de Vreede als 

bestuurlijke vertegenwoordiger. 
 
Samenvatting: 
Het college heeft ingestemd met het ambtelijk advies voor het Algemeen 
Bestuur BSR van 8 juli 2021. In deze vergadering worden meerdere 
onderwerpen besproken. Zo staan onder ander andere ter besluitvorming de 
concept jaarstukken 2020 en de concept begroting 2022 en meerjarenraming 
2023-2025 op de agenda. Daarnaast zijn er nog een aantal stukken ter 
kennisname en ter afstemming. 
 

Het college besluit conform advies.  

Zaak: 202090 Advies Algemeen Bestuur Regio Rivierenland 7 juli 2021 
 
Advies: 
1. Kennis te nemen van de agenda voor het overleg van het Algemeen 

Bestuur Regio Rivierenland van 7 juli 2021. 

Het college besluit conform advies. 
 
 
 



Portefeuillehouder: Burgemeester Van 

Kooten 

Afdeling: Stafburo MSD 

 
Samenvatting: 
Het college heeft kennisgenomen van de agendapunten voor het overleg van 
het Algemeen Bestuur van Regio Rivierenland dat plaatsvindt op 7 juli 2021. 
Op de agenda staan onder andere vaststelling van de jaarrekening 2020 en 
begroting 2022 en het position paper spoor Regio Rivierenland waarin de 
doelen en ambities van de gemeenten wordt geformuleerd ten aanzien van de 
spoorverbindingen in, van en naar Rivierenland. 
 

Zaak: 201605 

Portefeuillehouder: Wethouder Van 

Hoften 

Afdeling: Realisatie en Beheer MSD 

Advies Algemeen Bestuur Avri 7 juli 2021 
 
Advies: 
1. In te stemmen met het ambtelijk advies voor het Algemeen Bestuur Avri van 
7 juli 2021; 
2. Het collegestandpunt in te laten brengen door wethouder Van Hoften als 
bestuurlijke vertegenwoordiger.  
 
Samenvatting: 
Het college heeft ingestemd met het ambtelijk advies voor het Algemeen 
Bestuur Avri van 7 juli 2021. Op de agenda staat onder andere het behandelen 
van de Jaarrekening 2020 en de begroting 2022. Wethouder Van Hoften 
brengt het collegestandpunt in tijdens deze vergadering.  
 

Het college besluit conform advies.  
 
 

Zaak: 199610 

Portefeuillehouder: Burgemeester Van 

Kooten 

Afdeling: Ruimtelijke Ontwikkeling MSD 

Afwijzen verzoek om handhaving bewoning kantoorpand 
 
Advies: 
1. Het verzoek om handhaving van 19 december 2020, tegen 

vermoedelijke bewoning van het kantoorpand aan de Steeg 2 te 
Heerewaarden, af te wijzen. 

 
Samenvatting: 
Het college heeft besloten het verzoek om handhaving in verband met 
vermoedelijke bewoning van het kantoorpand op het adres Steeg 2 in 
Heerewaarden af te wijzen, omdat er niet is vastgesteld dat er sprake is van 
bewoning van het kantoorpand. 
 

Het college besluit conform advies.  
 
  

Zaak: 199379 

Portefeuillehouder: Burgemeester Van 

Kooten 

Afdeling: Juridische Zaken 

Jaarverslag bezwaarschriftencommissie 2020 
 
Advies: 
1.       Het jaarverslag voor kennisgeving aan te nemen. 
2.        De aanbevelingen van de commissie over te nemen en de 
teammanagers te verzoeken dit met de medewerkers te bespreken. 

Het college besluit conform advies.  
 
 



3.        De Omgevingsdienst Rivierenland (ODR) middels bijgevoegde brief te 
informeren en te verzoeken naar de aanbevelingen te handelen. 
4.        De raad middels bijgevoegde informatiebrief te informeren en het 
jaarverslag aan te bieden. 
 
Samenvatting: 
Er is een gezamenlijke bezwaarschriftencommissie voor Maasdriel en 
Zaltbommel aangesteld. Deze commissie rapporteert jaarlijks over haar 
werkzaamheden. Het jaarverslag over 2020 wordt aan de burgemeester, het 
college en de raad aangeboden. De burgemeester en het college hebben dit 
jaarverslag voor kennisgeving aangenomen en de gedane aanbevelingen 
overgenomen. 
 

Zaak: 197397 

Portefeuillehouder: Wethouder De 

Vries 

Afdeling: Ruimtelijke Ontwikkeling MSD 

Ter visie leggen van het ontwerpbestemmingsplan Buitengebied 
herziening 2021, 150kV Zaltbommel-Zuilichem 
 
Advies: 
1. In te stemmen met het ontwerpbestemmingsplan ‘Buitengebied 

herziening 2021, 150kV Zaltbommel-Zuilichem’; 
2. In te stemmen met de aanmeldnotitie en geen plan mer te voeren; 
3. Het bestemmingsplan als ontwerp ter inzage te leggen.  
 
Samenvatting: 
Het college heeft ingestemd met het bestemmingsplan 'Buitengebied 
herziening 2021, 150kV Zaltbommel-Zuilichem' en zal deze als ontwerp ter 
inzage leggen. Tussen het hoofdstation in Zaltbommel en het onderstation in 
Zuilichem wordt een nieuwe hoogspanningskabel aangelegd. Een deel van het 
tracé loopt over het grondgebied van Maasdriel. 
Het bestemmingsplan maakt de aanleg en de ligging van de ondergrondse 
hoogspanningskabel mogelijk over de percelen aan de Schoofbandweg op het 
grondgebied van Maasdriel. 
 

Het college besluit conform advies.  
 
 

Zaak: 196150 

Portefeuillehouder: Wethouder 

Sørensen 

Afdeling: Maatschappelijke 
Ontwikkeling MSD 

Dienstverleningsovereenkomst implementatie Wet inburgering 2021 
 
Advies: 
1. De Dienstverleningsovereenkomst (DVO) implementatie Wet 

inburgering Rivierenland 2021 vast te stellen – met terugwerkende 
kracht - voor de periode van 1 januari 2021 tot en met 31 december 
2021. 

2. Aan de regiocoördinator mandaat te verlenen voor de rechtmatige en 
doelmatige uitvoering van haar taken. 

Voor de burgemeester: 
3. De DVO implementatie Wet inburgering Rivierenland 2021 te ondertekenen. 

Het college besluit conform advies.  



 
Samenvatting: 
Voor de nieuwe Wet inburgering werkt de gemeente Maasdriel samen met de 
andere gemeenten in regio Rivierenland. Voor de implementatie en 
samenwerking heeft het college de dienstverleningsovereenkomst 
implementatie Wet inburgering 2021 vastgesteld. In deze overeenkomst is 
vastgelegd welke projecten in 2021 regionaal worden opgepakt en welke 
werkzaamheden de regiocoördinator uitvoert met betrekking tot de 
voorbereidingen op de nieuwe wet. De burgemeester ondertekent de DVO.  
 

Zaak: 192680 

Portefeuillehouder: Wethouder De 

Vries 

Afdeling: Ruimtelijke Ontwikkeling MSD 

Principeverzoek - Woningbouwontwikkeling Koolwijk te Velddriel 
 
Advies: 
1. In principe geen medewerking te verlenen aan de herontwikkeling van 

Bloemkwekerij Koolwijk aan de Voorstraat in Velddriel naar een 
woningbouwontwikkeling; 

 
Samenvatting: 
Het college van burgemeester en wethouders van Maasdriel heeft besloten 
om in principe geen medewerking te verlenen aan de herontwikkeling van 
Bloemkwekerij Koolwijk aan de Voorstraat in Velddriel naar een 
woningbouwontwikkeling van circa 90 woningen. De initiatiefnemer wordt per 
brief op de hoogte gebracht van dit principebesluit. 
 

Het college besluit conform advies. 
 
 

Zaak: 187601 

Portefeuillehouder: Wethouder Van 

Hoften 

Afdeling: Realisatie en Beheer MSD 

Tegemoetkoming verhuurders sportaccommodaties COVID-19 Q1 2021 
 
Advies: 
1.    De huur van de amateur voetbalclubs in de gemeente Maasdriel over de 
periode 1 januari tot en met 31 maart 2021 met terugwerkende kracht kwijt te 
schelden voor 100%; 
2.    Een aanvraag in te dienen op basis van de regeling Tegemoetkoming 
verhuurders sportaccommodaties COVID-19 voor een vergoeding van 75% 
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 over de periode 1 
januari tot en met 31 maart 2021 de door de clubs aan de gemeente 
verschuldigde huur kwijt te schelden. 
 
 

Het college besluit conform advies.  
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