
 

 

Verslag college van burgemeester en wethouders 
van de gemeente Maasdriel op 25 april 2022 

 

Aanwezig: 
 

Burgemeester Van Kooten 
Wethouder De Vreede 
Wethouder De Vries 
Gemeentesecretaris Wildeman 

Afwezig: 
 

Wethouder Van Hoften 
Wethouder Sørensen 

 

Zaaknummer 
Portefeuillehouder 
Afdeling 

Onderwerp, advies en samenvatting Besluit 

Zaak: 302118 

Portefeuillehouder: Burgemeester Van 

Kooten 

Afdeling: Ruimtelijke Ontwikkeling MSD 
 
Openbaarheid: Openbaar 

Bob Laarstraat 15 Velddriel 
 
Advies: 
1. De beslissing op bezwaar van 1 december 2021 gedeeltelijk te wijzigen, 

namelijk voor zover het betreft het handhavend optreden tegen de 
mestcontainer en het gebouw ten behoeve van opslag (zie beslispunt 1 
uit dit besluit) en alsnog niet handhavend op te treden tegen deze 
bijbehorende bouwwerken wegens legalisatie van de overtreding met 
een verleende omgevingsvergunning. 

2. De opgelegde last onder dwangsom van 1 december 2021, dat 
onderdeel uitmaakte van de beslissing op bezwaar, in te trekken. 

3. Voor het overige de beslissing op bezwaar ongewijzigd in stand te laten 
(zie beslispunt 2 t/m 4 uit het besluit). 

4. Wij verwijzen voor nadere toelichting op het handhavingsverzoek van 
23 november 2020, de genomen beslissing op bezwaar van 1 december 
2021 en het bijbehorend handhavingsbesluit van 1 december 2021 naar 
de bijlagen.  

 
Samenvatting: 
Het college heeft besloten om een last onder dwangsom, die eerder was 
opgelegd in verband met een teveel aan m2 bouwwerken op een perceel in 

Het college besluit conform advies. 



 

Velddriel, in te trekken. Het college heeft dat gedaan, omdat voor de 
betreffende bouwwerken inmiddels een omgevingsvergunning is verleend. 
De beslissing op bezwaar, waar het handhavingsbesluit onderdeel van 
uitmaakte, wordt daarmee gewijzigd.  
 

Zaak: 292076 

Portefeuillehouder: Wethouder De 

Vreede 

Afdeling: Ruimtelijke Ontwikkeling MSD 
 
Openbaarheid: Openbaar 

Actualiseren verordening recreatieoorden Maasdriel 
 
Advies: 
1. De projectopdracht “actualiseren verordening recreatieoorden 

Maasdriel” vast te stellen. 
2. In te stemmen met het overdragen van de geactualiseerde inhoud naar 

de APV en het omgevingsplan.  
 
Samenvatting: 
De plassen en recreatieoorden in Maasdriel worden intensief gebruikt voor 
(water)recreatie. Om regie te voeren op onze talrijke recreatieplassen maakt 
Maasdriel gebruik van een verordening recreatieoorden Maasdriel. De inhoud 
van de geldende verordening recreatieoorden Maasdriel past op dit moment 
niet meer bij de huidige tijdsgeest. 
Het proces, om te komen tot actualisatie van de inhoud van de verordening, is 
erop gericht om de verordening terug te brengen naar de essentie van wat 
echt van belang is (o.a. snelheid op het water, zwerfvuil en bescherming van 
de natuur). De rest van de “verboden” worden zo veel mogelijk geschrapt. We 
willen de gemeente ontwikkelen als toeristische gemeente waar ieder zich 
welkom voelt en welkom is, mits ze zich gedragen. 
Het college stemt in met de projectopdracht om de verordening 
recreatieoorden Maasdriel te actualiseren. Het college stemt ook in met het 
overdragen van de geactualiseerde inhoud naar de APV en het 
omgevingsplan.  
 

Het college besluit conform advies.  
 
 
 

Zaak: 240785 

Portefeuillehouder: Wethouder De 

Vries 

Afdeling: Ruimtelijke Ontwikkeling MSD 
 
Openbaarheid: Openbaar 

Principeverzoek Ammerzodenseweg 15 Hedel 
 
Advies: 
1. In principe medewerking te verlenen aan het herzien van het geldende 

inpassingsplan voor de Ammerzodenseweg 15a in Hedel om een 
opslagbedrijf mogelijk te maken op basis van het VAB-beleid. 

2. In principe in te stemmen met het verplaatsen van het bouwvlak, mits 
het kleiner wordt dan het bestaande bouwvlak en voldoet aan het advies 
van de commissie ruimtelijke kwaliteit.  

 

Het college besluit conform advies. 
 
 



 

Samenvatting: 
Het college heeft ingestemd met een principeverzoek voor het herzien van het 
geldende inpassingsplan aan Ammerzodenseweg 15 in Hedel naar de 
bestemming bedrijf voor een opslagbedrijf, op basis van het VAB-beleid. Het 
college stemt er tevens mee in om het bouwvlak te verplaatsen, mits op basis 
analoge toepassing wordt voldaan aan de voorwaarden uit artikel 3.8.3 van 
het reparatie inpassingsplan Tuinbouw Bommelerwaard. 
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