
 

De vergadering van 
het college van burgemeester en wethouders 

van de gemeente Maasdriel op 28 september 2021 
 

Aanwezig: 
 

Burgemeester Van Kooten 
Wethouder Van Hoften 
Wethouder De Vreede 
Wethouder Sørensen 
Wethouder de Vries 
(Loco) Gemeentesecretaris Vermunt 

 

Afwezig: 
 

Gemeentesecretaris Wildeman  

 

Zaaknummer 
Portefeuillehouder 
Afdeling 

Onderwerp, advies en samenvatting Besluit 

Zaak: 238003 

Portefeuillehouder: Wethouder 

Sørensen 

Afdeling: Maatschappelijke 
Ontwikkeling MSD 
 
Openbaarheid: Openbaar 

Onderwerp: 
Uitvoeringsplan Welzijnsagenda Bommelerwaard 2021-2022 
 
Advies: 
1. Het Uitvoeringsplan Welzijnsagenda Bommelerwaard augustus 2021 – 
oktober 2022 vast te stellen. 
2.De gemeenteraad met bijgevoegde brief te informeren over het 
uitvoeringsplan behorende bij de eerder vastgestelde Welzijnsagenda 
Bommelerwaard. 
 
Samenvatting: 
Het college heeft besloten om het uitvoeringsplan 2021 - 2022, behorende bij 
de Welzijnsagenda Bommelerwaard 2021-2024, vast te stellen en de 
gemeenteraad per brief hierover te informeren. 
Het uitvoeringsplan is een verdere concretisering van de Welzijnsagenda die 
in april 2021 door de gemeenteraad is vastgesteld. De actiepunten in de 
Welzijnsagenda die betrekking hebben op de periode augustus 2021 tot en 
met oktober 2022, zijn nader uitgewerkt in het plan. Centrale thema's in het 
plan zijn taal- en basisvaardigheden, Inclusieve dagactiviteiten, 
laagdrempelige ontmoeting en het verlichten van eenzaamheid, 

Het college besluit conform advies. 



vrijwilligerswerk en inwonersinitiatieven, het versterken van onderlinge 
samenwerking en het vergroten van de zichtbaarheid van het welzijnswerk. 
Het uitvoeringsplan is opgesteld in samenwerking met Welzijn 
Bommelerwaard, Kompas Bommelerwaard en Elliz in Company. 
 

Zaak: 237593 

Portefeuillehouder: Wethouder Van 

Hoften 

Afdeling: Ruimtelijke Ontwikkeling MSD 
 
Openbaarheid: Openbaar 

Onderwerp: 
Samenwerkingsovereenkomst voor deelname aan de concessie Publieke 
Laadinfrastructuur Gelderland-Overijssel 
 
Advies: 
1.           Bijgevoegde samenwerkingsovereenkomst aan te gaan met de 
provincie Overijssel op gebied van openbare laadinfrastructuur, waarin de 
volgende afspraken zijn vastgelegd: 
a.    Provincie Overijssel mandaat en volmacht te verlenen om namens de 
gemeente een openbare Europese aanbesteding te organiseren ten behoeve 
van alle deelnemende gemeenten, inclusief alle daarvoor te nemen besluiten. 
Tevens wordt provincie Overijssel gemachtigd tot het ondertekenen van de 
concessieovereenkomst. 
b.    Provincie Overijssel mandaat en volmacht te verlenen om namens de 
gemeente het contractmanagement met de concessiehouder te voeren 
gedurende de looptijd (van 10 á 12 jaar) van de concessieovereenkomst. 
c.    Provincie Overijssel mandaat en volmacht verlenen om namens de 
gemeente de plaatsings- en exploitatietermijn te verlengen, conform de 
verlengingsopties in het Beschrijvend Document. De provincie treedt hierover 
uiterlijk 6 maanden voor het aflopen van de plaatsings- en exploitatietermijn in 
overleg met de gemeente. 
d.    Provincie Overijssel mandaat en volmacht te verlenen voor indien nodig 
het inzetten van de optie om een concessievergoeding te innen bij 
concessiehouder. De concessievergoeding wordt gebruikt voor het beheer en 
onderhoud van de plankaarten, aanvraagportaal, monitoringssysteem en 
contractmanagement voor de periode na 2023 door de provincie Overijssel. 
De provincie treedt hierover uiterlijk 6 maanden voor het invoeren van de 
concessievergoeding in overleg met de gemeente.  
 
Samenvatting: 
Het college van burgemeester & wethouders heeft besloten om de 
samenwerkingsovereenkomst met de provincie Overijssel te ondertekenen en 
daarmee deel te nemen aan de concessie publieke laadinfrastructuur 
Gelderland-Overijssel. Met deelname aan de concessie stimuleert het college 
elektrisch vervoer door het plaatsen van laadpunten voor elektrische auto’s 
tegen een aantrekkelijk laadtarief mogelijk te maken.  

Het college besluit conform advies. 
 
 



 

Zaak: 237584 

Portefeuillehouder: Wethouder Van 

Hoften 

Afdeling: Ruimtelijke Ontwikkeling MSD 
 
Openbaarheid: Openbaar 

Onderwerp: 
Beantwoording schriftelijke vragen nr 2021-33, CDA, tekort capaciteit 
elektriciteitsnetwerk 
 
Advies: 
1. In te stemmen met de beantwoording van schriftelijke vragen 2021-33 

van de CDA-fractie over het onderwerp; tekort capaciteit 
elektriciteitsnetwerk. 

 
Samenvatting: 
De fractie van CDA heeft vragen gesteld naar aanleiding van een 
krantenbericht over capaciteitsproblemen in het elektriciteitsnetwerk. Het 
college heeft besloten om deze vragen schriftelijk te beantwoorden. 
 

Het college besluit conform advies. 
 

Zaak: 237478 

Portefeuillehouder: Wethouder De 

Vries 

Afdeling: Ruimtelijke Ontwikkeling MSD 
 
Openbaarheid: Openbaar 

Onderwerp: 
Vrijgave concept visie Poort van Maasdriel 
 
Advies: 
1. De conceptvisie Poort van Maasdriel vrij te geven voor overleg met 

stakeholders. 
2. De conceptvisie ter beschikking te stellen aan de Raad. 
 
Samenvatting: 
Naar aanleiding van een motie in 2020 is afgelopen periode gewerkt aan een 
visie voor de Poort van Maasdriel. Het college heeft besloten de conceptvisie 
vrij te geven, zodat deze voor reactie kan worden voorgelegd aan betrokken 
stakeholders. 
 

Het college besluit conform advies. 
 
 
  

Zaak: 235087 

Opsteller: Mieke Bruins 

Portefeuillehouder: Wethouder De 

Vries 

Afdeling: Ruimtelijke Ontwikkeling MSD 
 

Onderwerp: 
Beslissing op bezwaar Voorstraat 100 Velddriel 
 
Advies: 
1. Het bestreden besluit van 2 april 2021 in stand te laten conform het 

advies van de bezwaarschriftencommissie. 
2. Geen proceskostenvergoeding toe te kennen. 
 
Samenvatting: 

Het college besluit conform advies. 



Openbaarheid: Openbaar Er is een bezwaar ingediend tegen het besluit om geen omgevingsvergunning 
te verlenen voor het realiseren van een B&B op het adres Voorstraat 100 in 
Velddriel. Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente 
Maasdriel heeft nu op advies van de bezwarencommissie besloten om het 
besluit van 2 april 2021 in stand te laten.  
 

Zaak: 218330 

Portefeuillehouder: Wethouder Van 

Hoften 

Afdeling: Realisatie en Beheer MSD 
 
Openbaarheid: Openbaar 

Onderwerp: 
Verlengen Wegbeheerplan 2018-2021 
 
Advies: 
1. De raad voor te stellen om het Wegbeheerplan 2018-2021 met 1 jaar te 
verlengen; 
2. De raad voor te stellen om een aanvullend investeringskrediet van € 
1.650.000 beschikbaar te stellen om een groot deel van het achterstallig 
onderhoud weg te werken en kapitaalvernietiging te voorkomen; 
3. De raad voor te stellen de meerjarige kapitaallasten te verwerken ten laste 
van het begrotingssaldo 
 
Samenvatting: 
Het college heeft besloten om aan de gemeenteraad voor te stellen om het 
Wegbeheerplan 2018-2021 met 1 jaar te verlengen en een investeringskrediet 
beschikbaar te stellen om achterstallig onderhoud weg te werken en 
kapitaalvernietiging te voorkomen. 
 

Het college besluit conform advies. 
 
 

Zaak: 205858 

Portefeuillehouder: Burgemeester Van 

Kooten 

Afdeling: Ruimtelijke Ontwikkeling MSD 
 
Openbaarheid: Openbaar 

Onderwerp: 
Schriftelijke vragen PvdA-GroenLinks over handelingen in dossier Rotech die 
vragen oproepen over de rechtmatigheid van dat handelen (2021-24) 
 
Advies: 
1. In te stemmen met bijgevoegde beantwoording van de schriftelijke 

vragen van raadslid dhr. Van Drunen d.d. 24 juni 2021 over handelingen 
in het dossier Rotech die vragen oproepen over de rechtmatigheid van 
dat handelen. 

 
Samenvatting: 
Het raadslid dhr. Van Drunen (fractie van PvdA-GroenLinks) heeft op 24 juni 
2021 schriftelijke vragen gesteld over handelingen in het dossier Rotech die 
vragen oproepen over de rechtmatigheid van dat handelen. Het college heeft 
besloten deze schriftelijke vragen te beantwoorden met een brief aan de 
gemeenteraad. 

Het college besluit conform advies. 
 
 



 

Zaak: 159683 

Portefeuillehouder: Wethouder De 

Vries 

Afdeling: Ruimtelijke Ontwikkeling MSD 
 
Openbaarheid: Openbaar 

Onderwerp: 
Start bestemmingsplanprocedure Well herziening 2021, Wellsedijk 26 
 
Advies: 
1. In te stemmen met het ontwerpbestemmingsplan “Well herziening 2021, 

Wellsedijk 26.” (BP1228) voor de bouw van vijf nieuwe woningen op het 
perceel Wellsedijk 26 te Well; 

2. Het bestemmingsplan (volgens wettelijke voorschriften) in procedure te 
brengen en zes weken ter inzage te leggen; 

3. Initiatiefnemer schriftelijk te informeren over uw besluit. 
 
Samenvatting: 
Het college van burgemeester en wethouders heeft besloten het 
ontwerpbestemmingsplan “Well herziening 2021, Wellsedijk 26.” (BP1228) vrij 
te geven voor terinzagelegging. Met het bestemmingsplan wordt de bouw van 
maximaal vijf woningen (1 vrijstaande woning, een boven- en benedenwoning, 
een hoekwoning en een tussenwoning) op het perceel Wellsedijk 26 te Well 
mogelijk gemaakt. De bestaande woning blijft behouden en krijgt een 
woonbestemming.  
 

Het college besluit conform advies. 
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