
 

 

Verslag college van burgemeester en wethouders 
van de gemeente Maasdriel op 19 april 2022 

 

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: 300956 

Portefeuillehouder: Anita Sørensen 

Wethouder Sørensen 

Afdeling: Maatschappelijke 
Ontwikkeling MSD 
 
Openbaarheid: Openbaar 

Vergoeding (vrijwillige) inzet opvang Oekraïense vluchtelingen 
 
Advies: 
1.    In te stemmen met het toekennen van een compensatie voor vrijwilligers 
die zich inzetten voor de opvang van Oekraïense vluchtelingen in de gemeente 
Maasdriel; 
2.    De kosten van deze vergoeding in afwachting van de compensatie vanuit 
het Rijk onder te brengen onder kostenpost 690070 Langdurige opvang 
vluchtelingen; 
3.    In te stemmen met het aanbieden van een betaald dienstverband aan een 
geschikte tolk om structurele inzet mogelijk te maken voor de organisatie. 
4.    De kosten van een betaald dienstverband onder te brengen onder 
kostenpost 690070 Langdurige opvang vluchtelingen. 
 
Samenvatting: 
Het college heeft ingestemd met het toekennen van een compensatie voor 
vrijwilligers die zich inzetten voor de opvang van Oekraïense vluchtelingen in 
Maasdriel. De inzet van vrijwilligers is van onschatbare waarde bij alles wat er 
komt kijken bij de opvang van Oekraïense vluchtelingen in onze gemeente. 

Het college besluit conform advies.   
 
 
 



 

Mensen zetten zich op vrijwillige basis onder andere in als tolk of als chauffeur. 
Voor de toekenning van de vrijwilligersvergoeding volgen we de landelijke 
richtlijnen. Om structurele inzet van een aantal tolken mogelijk te maken stemt 
het college in met het aanbieden van een betaald dienstverband aan deze 
tolken. 
 

Zaak: 296703 

Portefeuillehouder: Wethouder Van 

Hoften 

Afdeling: Realisatie en Beheer MSD 
 
Openbaarheid: Openbaar 

Raadsinformatiebrief Laarstraat Velddriel 
 
Advies: 
1.    De raad te informeren over de stand van zaken en laatste ontwikkelingen 
van de reconstructie van de Laarstraat te Velddriel door middel van 
bijgevoegde raadsinformatiebrief. 
 
Samenvatting: 
Het college heeft besloten om de raad met een raadsinformatiebrief te 
informeren over de stand van zaken van de reconstructie van de Laarstraat te 
Velddriel. Het gaat om het gebied tussen de Poel in Velddriel en de Duitse 
Weistraat te Kerkdriel. Afgelopen jaren is de reconstructie uitgesteld in 
afwachting van de besluitvorming rondom de Zuidelijke Ontsluitingsroute. 
De  voorbereiding en engineering van de reconstructie is opgestart. Met de 
werkzaamheden kan naar verwachting worden gestart in juli 2023 en deze 
kunnen aan het einde van het vierde kwartaal in 2023 worden opgeleverd. 
 

Het college besluit conform advies.  
 

Zaak: 291622 

Portefeuillehouder: Wethouder De 

Vreede 

Afdeling: Realisatie en Beheer MSD 
 
Openbaarheid: Openbaar 

Erfpachtovereenkomst Verweij Groep BV 
 
Advies: 
1.     In te stemmen met het aanpassen van het bestaande erfpachtcontract 
van de Verweij Groep B.V. naar een nieuwe erfpachtovereenkomst voor de 
duur van 30 jaar waarbij de erfpachter eenzijdig de mogelijkheid heeft om deze 
te verlengen met nog eens 30 jaar; 
2.     In te stemmen om een canonpercentage van 3,1% te hanteren voor deze 
overeenkomst. 
3.     Burgemeestersbesluit: Wethouder J.H. de Vreede volmacht te verlenen 
voor ondertekening van het contract met de Verweij Groep B.V. 
4.     De ambtelijke organisatie op te dragen om een pachtbeleid op te stellen.  
 
Samenvatting: 
Het college stemt in met het aangaan van een nieuwe erfpachtovereenkomst 
met de Verweij Groep B.V. voor gemeentegrond gelegen aan de Zandmeren 
in Kerkdriel voor de duur van 30 jaar met een optie voor nog eens 30 jaar. 

Het college besluit conform advies.  
 
  



 

Door deze nieuwe overeenkomst kan één van de ondernemers op De 
Zandmeren al aan de gang met het recreatief aantrekkelijk maken van dit 
gebied. Dit is lijn met de visie op De Zandmeren van de gemeente Maasdriel. 
 

Zaak: 258022 

Portefeuillehouder: Wethouder De 

Vries 

Afdeling: Ruimtelijke Ontwikkeling MSD 
 
Openbaarheid: Openbaar 

Principeverzoek en anterieure overeenkomst Kievitsham 18 Hoenzadriel 
 
Advies: 
1. In principe in te stemmen met het realiseren van een woning aan de 

Kievitsham 18 te Hoenzadriel, mits de werking van de molen aan de 
Kievitsham 20 niet onevenredig wordt aangetast; 

2. Opdracht te verlenen voor het uitvoeren van een onderzoek naar de 
belemmerende werking van het initiatief op de molen aan de Kievitsham 
20 te Hoenzadriel; 

3. Een anterieure overeenkomst aan te gaan voor het realiseren van een 
woning naast Kievitsham 18 te Hoenzadriel middels een wijzigingsplan, 
mits de werking van de molen aan de Kievitsham 20 niet onevenredig 
wordt aangetast. 

 
Samenvatting: 
Het college heeft positief ingestemd met het principeverzoek om de bouw van 
een woning naast Kievitsham 18 te Hoenzadriel mogelijk te maken middels 
een wijzigingsplan. Mits een aanvullende molenbiotoopstudie aantoont dat de 
belangen en werking van de molen aan Kievitsham 20 niet onevenredig wordt 
aangetast. Voor de ontwikkeling wordt een anterieure overeenkomst gesloten.  
 

Het college besluit conform advies.  
 
 

Zaak: 187228 

Portefeuillehouder: Burgemeester Van 

Kooten 

Afdeling: Ruimtelijke Ontwikkeling MSD 
 
Openbaarheid: Openbaar 

Beslissing op bezwaar invorderen verbeurde dwangsom Reeuwijkstraat 
30 in Ammerzoden 
 
Advies: 
1. Het bestreden besluit na volledige heroverweging, wegens bijzondere 

omstandigheden te herroepen; 
2. De bezwaren gedeeltelijk gegrond te verklaren; 
3. De proceskosten te vergoeden. 
 
Samenvatting: 
Het college heeft eerder een last onder dwangsom opgelegd wegens het in 
strijd met het bestemmingsplan huisvesten van tijdelijke werknemers aan de 
Reeuwijkstraat 30 in Ammerzoden. Omdat het college heeft geconstateerd dat 
de overtreding niet tijdig was gestopt, is besloten de verbeurde dwangsom in 
te vorderen. Tegen het invorderingsbesluit is bezwaar gemaakt. Na een 

Het college besluit conform advies. 
 
  



 

volledige heroverweging wordt het invorderingsbesluit wegens bijzondere 
omstandigheden herroepen.  
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