
 

 

Verslag college van burgemeester en wethouders 
gemeente Maasdriel op 10 mei 2022 

 

Aanwezig: 
 

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

Afwezig: 
 

Burgemeester Van Kooten 

 

Zaaknummer 
Portefeuillehouder 
Afdeling 

Onderwerp, advies en samenvatting Besluit 

Zaak: 313540 

Portefeuillehouder: Wethouder 

Sørensen 

Afdeling: Stafburo MSD 
 
Openbaarheid: Openbaar 

Voorstel aanpassing organisatie Paardenmarkt Hedel na analyse 
 
Advies: 
1. Kennis te nemen van de verschillende rollen met betrekking tot organisatie 
van de Paardenmarkt Hedel en de bij die verschillende rollen horende 
verplichtingen en verantwoordelijkheden 
2. Kennis te nemen van de overleg- en besluitstructuur met betrekking tot 
organisatie van de Paardenmarkt Hedel 
3. De Paardenmarkt Hedel in 2022 plaats te laten vinden onder de bestaande 
condities 
4. Opdracht te geven de samenwerking tussen de gemeente en de Stichting 
verder uit te werken tot een heldere organisatie voor communicatie, financiën, 
juridische aspecten en uitvoering en daarbij de voorkeur uit te spreken voor 
scenario 1 of 2 
 
Samenvatting: 
Het college heeft de huidige samenwerking tussen gemeente en de 
Paardenmarkt Hedel geanalyseerd. De resultaten worden besproken met de 
Stichting Paardenmarkt Hedel om vervolgens gezamenlijke afspraken te 
maken hoe de toekomstige organisatie van het evenement verbeterd moet 

Het college besluit conform advies; met een 
voorkeur voor optie 1.  
 
 
 
 



 

worden om de verantwoordelijkheden helder te krijgen op het gebied van 
communicatie, financiën en juridische zaken.  
 

Zaak: 313042 

Portefeuillehouder: Wethouder De 

Vreede 

Afdeling: Realisatie en Beheer MSD 
 
Openbaarheid: Openbaar 

Beantwoording schriftelijke vragen 2022-08 Internet bedrijventerreinen 
 
Advies: 
1.    In te stemmen met de beantwoording van schriftelijke vragen 2022-08 van 
de fractie van het CDA Maasdriel over het internet op bedrijventerreinen in de 
gemeente Maasdriel en de raad te informeren door middel van bijgevoegde 
brief. 
 
Samenvatting: 
De fractie van het CDA Maasdriel heeft vragen gesteld over de ontwikkeling 
van snel internet op de bedrijventerreinen in de gemeente. Bedrijventerreinen 
maken geen onderdeel uit van de scope van de Uitvoeringsorganisatie 
Breedbandnetwerk Rivierenland (UBR). Het college benadrukt dat de 
Europese Commissie geen toestemming heeft verleend aan de overheid om 
glasvezel aan te leggen op industrieterreinen. Initiatieven voor het realiseren 
van snel internet op bedrijventerreinen moeten daarom geheel worden 
overgelaten aan de markt.  
 

Het college besluit conform advies.  

Zaak: 306078 

Portefeuillehouder: Wethouder De 

Vries 

Afdeling: Ruimtelijke Ontwikkeling MSD 
 
Openbaarheid: Openbaar 

Anterieure overeenkomst Dorpsstraat 29a te Hurwenen 
 
Advies: 
1.    In te stemmen met de (concept) anterieure overeenkomst met 
initiatiefnemers voor een bestemmingsplanwijziging aan de Dorpsstraat 29a te 
Hurwenen en over te gaan tot ondertekening van de overeenkomst (bijlage 1). 
 
Samenvatting: 
Het college van burgemeester en wethouders heeft een anterieure 
overeenkomst gesloten met de initiatiefnemer voor een 
bestemmingsplanwijziging aan de Dorpsstraat 29a te Hurwenen. Het initiatief 
omvat de sloop van bestaande bedrijfsbebouwing en omzetting van de 
bedrijfswoning naar een burgerwoning. In de anterieure overeenkomst zijn 
afspraken gemaakt over de nog te volgen bestemmingswijziging en de 
vergoeding van de gemeentelijke plankosten door de initiatiefnemer.  
 

Het college besluit conform advies.  

Zaak: 305574 Kersenbuurt - Verkoopovereenkomst ontbinden bouwkavel A71 
 
Advies: 

Het college besluit conform advies.  
 
 



 

Portefeuillehouder: Wethouder De 

Vries 

Wethouder De Vreede 

Afdeling: Ruimtelijke Ontwikkeling MSD 
 
Openbaarheid: Openbaar 

1. In te stemmen met bijgevoegde addendum op de koopovereenkomst 
voor kavel A7.1 Kersenbuurt Kerkdriel. 

2. De burgemeester Wethouder  P.A. de Vries te laten machtigen het 
addendum te tekenen. 

 
Samenvatting: 
Het college heeft ingestemd met het toevoegen van een addendum aan de 
koopovereenkomst voor kavel a7.1. Portefeuillehouder van woningbouw 
Wethouder P.A. de Vries zal worden gemachtigd het addendum te tekenen. 
 

 
 
 

Zaak: 300854 

Portefeuillehouder: Wethouder De 

Vries 

Afdeling: Ruimtelijke Ontwikkeling MSD 
 
Openbaarheid: Openbaar 

Projectprotocol Hooiweg 1 - Hedel 
 
Advies: 
1.    In te stemmen met bijgevoegd projectprotocol ”Gemeente Maasdriel – 
Hooiweg 1 in Hedel” om in overleg met initiatiefnemer te onderzoeken of tot 
een anterieure overeenkomst kan worden gekomen. 
2.    In te stemmen met het verzenden van de brief zoals bijgevoegd als bijlage 
Samenvatting: 
Het college heeft op 10 mei 2022 besloten een projectprotocol aan te gaan 
voor het onderzoeken van de mogelijkheden voor realisatie van extra 
woningen aan de Hooiweg 1 in Hedel.  
 

Het college besluit conform advies.  
 
 
 

Zaak: 294933 

Portefeuillehouder: Wethouder De 

Vries 

Afdeling: Ruimtelijke Ontwikkeling MSD 
 
Openbaarheid: Openbaar 

Verordening nadeelcompensatie Maasdriel 2022 
 
Advies: 
1.    De raad voor te stellen de Verordening nadeelcompensatie Maasdriel 
2022 vast te stellen. 
 
Samenvatting: 
Nieuwe regeling voor planschade en nadeelcompensatie. 
De overheid kan rechtmatig handelen en toch schade veroorzaken. Bij 
planschade gaat het om inkomensderving of vermindering van de waarde van 
een onroerende zaak als gevolg van een planologische maatregel zoals een 
omgevingsvergunning. Bij nadeelcompensatie is wordt er schade 
gecompenseerd die is ontstaan door rechtmatige feitelijke handelingen, denk 
hierbij bijvoorbeeld aan de gevolgschade van het langdurig afsluiten van een 
weg. 
Met de inwerkingtreding van de Omgevingswet komt er een nieuwe wettelijke 
basis voor planschade en nadeelcompensatie. Daarom stelt het college de 
gemeenteraad voor de ‘Verordening nadeelcompensatie Maasdriel 2022’ vast 

Het college besluit conform advies. 
 
 



 

te stellen. Deze komt in de plaats van de ‘Procedureverordening Planschade 
2008’.  
 

Zaak: 293893 

Portefeuillehouder: Wethouder De 

Vries 

Afdeling: Ruimtelijke Ontwikkeling MSD 
 
Openbaarheid: Openbaar 

Beantwoording brief Rassers advocaten 
 
Advies: 
1. Om geen medewerking te verlenen aan de ontwikkeling van het perceel 

van Herkon voor woningbouw. 
2. In te stemmen met bijgevoegde beantwoordingsbrief op de brief van 

Rassers advocaten namens Herkon B.V.. 
 
Samenvatting: 
Herkon B.V. heeft een perceel in bezit direct gelegen naast het plangebied van 
Rubens Ontwikkeling B.V. (hierna Rubens). Zij willen in het kader van de 
realisatie van de Appelgaerde ook hun perceel ontwikkelen voor woningbouw. 
Aangezien het woningbouwprogramma voor Rossum hier geen ruimte toe 
biedt, wenst de gemeente hier op dit moment geen medewerking aan te 
verlenen.  
 

Het college besluit conform advies. 
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