
 

 

De vergadering van 
het college van burgemeester en wethouders 

van de gemeente Maasdriel op 30 augustus 2022 
 

Aanwezig: 
 

Burgemeester Van Kooten 
Wethouder Van Hoften 
Wethouder De Raaf 
Wethouder De Vries 
Wethouder Sørensen 
Gemeentesecretaris Lange 

Afwezig:  
 

 

 
 

Zaaknummer 
Portefeuillehouder 
Afdeling 

Onderwerp, advies en samenvatting Besluit 

Zaak: 397721 
Portefeuillehouder: Wethouder 
Sørensen 
Afdeling: Maatschappelijke 
Ontwikkeling MSD 
 
Openbaarheid: Openbaar 

Onderwerp: 
Ambtelijk advies Algemeen Bestuur GGD Gelderland-Zuid 1 september 2022 
 
Advies:  
1. In te stemmen met het ambtelijk advies voor het Algemeen Bestuur GGD 
Gelderland-Zuid van 1 september 2022; 
2. Het collegestandpunt in te laten brengen door wethouder Sørensen als 
bestuurlijke vertegenwoordiger. 
 
Samenvatting: 
Het college heeft ingestemd met het ambtelijk advies voor het Algemeen 
Bestuur GGD Gelderland-Zuid van 1 september 2022. Deze extra vergadering 
is ingelast omdat in de reguliere vergadering van 30 juni jl. geen besluit is 
genomen over het begrotingsonderdeel Veilig Thuis. In deze vergadering 
neemt het Algemeen Bestuur een besluit over dit begrotingsonderdeel, waarna 
de volledige begroting van de GGD voor 2023 wordt vastgesteld.  
 

Conform. 



 

Zaak: 396489 
Portefeuillehouder: Wethouder Van 
Hoften 
Afdeling: Realisatie en Beheer MSD 
 
Openbaarheid: Openbaar 

Onderwerp: 
Kostendekkingsplan Water- en rioleringsplan Bommelerwaard 2022-2026 
 
Advies:  
Conform bijgevoegd raadsvoorstel de raad voor te stellen om: 
1. Het kostendekkingsplan 2022-2026 behorende bij het Water- en 
Rioleringsplan Bommelerwaard 2022-2026 vast te stellen (bijlage 1); 
2. Een extra voorziening, genaamd rioolvervanging (BBV44.1d), in te stellen 
ten behoeve van het rechtstreeks afschrijven van investeringen; 
3. De financiële consequenties te verwerken in de begroting vanaf 2022; 
4. De tarieven van de rioolheffing, te verwerken in de in december 2022 vast 
te stellen "Verordening op de heffing en de invordering van rioolheffing 2023"; 
5. De “Verordening afvoer van hemel- en grondwater” vast te stellen (bijlagen 
2 a,b,c). 
 
Samenvatting: 
Op 19 mei 2022 is het Water- en Rioleringsplan (WRP) Bommelerwaard 2022-
2026 in de raad vastgesteld. Het bijbehorende kostendekkingsplan is toen niet 
vastgesteld omdat de raad zich niet in één van de vijf voorgestelde scenario’s 
kon vinden. In samenwerking met de raad is een nieuw kostendekkingsplan 
opgesteld. Deze is nu vastgesteld door het college en akkoord bevonden om 
ter vaststelling door te sturen naar de raad. Met dit kostendekkingsplan 
sorteren we voor op het principe de gebruiker betaalt, en is er een 
duurzaamheidsprikkel aanwezig om het watergebruik te verminderen. Op 
basis van het kostendekkingsplan geldt vanaf 2023 een nieuwe staffelindeling, 
en zal de rioolheffing voor alle gebruikers omhooggaan. De perceeleigenaar 
betaalt een vast bedrag, het waterketentarief, van €238 voor alle water- en 
rioleringstaken. Alle gebruikers betalen een extra toeslag per m3 op basis van 
watergebruik. Het gebruikerstarief zal vanaf 2024 elk jaar met 5% stijgen.   
 

Akkoord na wijziging 
 
 
 

Zaak: 393189 
Portefeuillehouder: Wethouder De 
Vries 
Afdeling: Ruimtelijke Ontwikkeling MSD 
 
Openbaarheid: Openbaar 

Onderwerp: 
Beslissing op bezwaar aanwijzingsbesluit voorkeursrecht ZOR 
 
Advies:  
De raad voor te stellen te besluiten 
1.  het bestreden besluit van 13 januari 2022, het aanwijzingsbesluit 
voorkeursrecht Zuidelijke ontsluitingsroute, ongewijzigd in stand te laten; 
2.  de bezwaarschriften van twaalf bezwaarmakers niet-ontvankelijk te 
verklaren, en; 
3.  de verzoeken om proceskostenvergoeding af te wijzen 
 

Conform. 



 

Samenvatting: 
Tegen het aanwijzingsbesluit voorkeursrecht Zuidelijke Ontsluitingsroute zijn 
een aantal bezwaarschriften ingekomen. Na het raadsbesluit van 13 januari 
2022 zijn enkele bezwaarschriften ingetrokken. De 
bezwaarschriftencommissie heeft over de gehandhaafde bezwaarschriften 
advies uitgebracht. Het college stelt de raad voor, conform de adviezen van 
de bezwaarschriftencommissie, een aantal bezwaarschriften niet-ontvankelijk 
te verklaren,  het bestreden besluit in stand te laten en de verzoeken om 
proceskostenvergoeding af te wijzen. 
 

Zaak: 379561 
Portefeuillehouder: Burgemeester Van 
Kooten 
Afdeling: Ruimtelijke Ontwikkeling MSD 
 
Openbaarheid: Openbaar 

Onderwerp: 
Beantwoording schriftelijke vragen nummer 2022-15 
 
Advies:  
1.  In te stemmen met de raadsinformatiebrief over raadsvragen betrekking 
hebben op de brand in de Dalemstraat.   
 
Samenvatting: 
Er is een raadsinformatiebrief opgesteld over raadsvragen betrekking hebben 
op de brand in de Dalemstraat. De gestelde raadsvragen gaan over 
aangetroffen asbest, soorten dakplaten van de smederij en het afvoeren van 
het afval op de nacht.  
 

Akkoord na wijziging 
 

Zaak: 370718 
Portefeuillehouder: Burgemeester Van 
Kooten 
Afdeling: Realisatie en Beheer MSD 
 
Openbaarheid: Openbaar 

Onderwerp: 
Inzet tijdelijke capaciteit ambtelijke organisatie 
 
Advies:  
Conform bijgevoegd raadsvoorstel de raad voor te stellen om: 
1.    De kosten van de inzet van tijdelijke extra capaciteit binnen de ambtelijke 
organisatie, begroot op € 182.000,-, te dekken uit de algemene reserve. 
 
Samenvatting: 
Het college heeft besloten om de raad voor te stellen er formeel mee in te 
stemmen dat het benodigde budget van € 182.000,- voor de inzet van tijdelijke 
extra capaciteit binnen de ambtelijke organisatie gedekt wordt uit de algemene 
reserve. 
 

Conform. 
 
 

Zaak: 364735 
Portefeuillehouder: Wethouder De Raaf 
Afdeling: Ruimtelijke Ontwikkeling MSD 

Onderwerp: 
Vaststelling bestemmingsplan 'Velddriel herziening 2021, Provincialeweg 67c' 
 

Akkoord na wijziging. 
 
 



 

 
Openbaarheid: Openbaar 

Advies:  
De raad via bijgevoegd raadsvoorstel voor te stellen om: 
1.    Geen exploitatieplan vast te stellen zoals bedoeld in artikel 6.12 van de 
Wet ruimtelijke ordening; 
2.    Het bestemmingsplan ‘Velddriel herziening 2021, Provincialeweg 67c’, 
bestaande uit de geometrisch bepaalde planobjecten als vervat in het GML-
bestand NL.IMRO.0263.BP1191-VG01 met de bijbehorende bestanden 
ongewijzigd vast te stellen; 
En daarnaast: 
3.    Hogere geluidgrenswaarden vast te stellen, zoals bedoeld in de Wet 
geluidhinder, conform bijlage ‘C B6 Ontwerpbesluit hogere 
geluidgrenswaarden’ bij dit voorstel; 
4.    Het besluit hogere geluidgrenswaarden ter inzage te leggen. 
 
Samenvatting: 
Het ontwerpwijzigingsplan ‘Velddriel herziening 2021, Provincialeweg 67c’ lag 
van 24 maart 2022 tot en met 4 mei 2022 als ontwerp ter inzage. In deze 
periode zijn geen zienswijzen over het plan ingediend. Met dit plan wordt één 
extra vrijstaande woning planologisch mogelijk gemaakt tussen de 
Provincialeweg nummers 67b en 69 in Velddriel. Het college heeft besloten de 
raad voor te stellen dit bestemmingsplan ongewijzigd vast te stellen en geen 
exploitatieplan vast te stellen. Daarnaast heeft het college besloten om hogere 
geluidgrenswaarden vast te stellen voor deze woning. 
 

 

Zaak: 357779 
Portefeuillehouder: Wethouder De Raaf 
Afdeling: Ruimtelijke Ontwikkeling MSD 
 
Openbaarheid: Openbaar 

Onderwerp: 
Vaststellen omgevingsvisie Bommelerwaard 
 
Advies:  
De raad voor te stellen: 
1.    De ‘Nota zienswijzen omgevingsvisie Bommelerwaard’ vast te stellen en 
volledig deel te laten uitmaken van de omgevingsvisie ‘Bommelerwaard’; 
2.    De omgevingsvisie ‘Bommelerwaard’, opgenomen in de bestandenset 
met identificatienummer NL.IMRO.0263.SV0005-VG01 elektronisch en 
analoog gewijzigd vast te stellen; 
3.    Het besluit van 20 oktober 2011 tot het vaststellen van de structuurvisie 
Maasdriel als structuurvisie ex artikel 2.1 Wet ruimtelijke ordening (Wro) in te 
trekken. 
 
Samenvatting: 
Het college van B&W besloot om de omgevingsvisie Bommelerwaard ter 
vaststelling aan de raad voor te leggen. De ontwerp-omgevingsvisie 

Conform 



 

Bommelerwaard heeft van 9 december 2021 tot en met 2 februari 2022 ter 
inzage gelegen. Er zijn 45 zienswijzen ontvangen waaronder één advies en 
twee reacties van wettelijke overlegpartners. Voorgesteld wordt om de 
omgevingsvisie voor de Bommelerwaard gewijzigd vast te stellen. Een 
vergelijkbaar voorstel ligt voor aan de gemeenteraad van Zaltbommel.  
 

Zaak: 353357 
Portefeuillehouder: Wethouder 
Sørensen 
Afdeling: Maatschappelijke 
Ontwikkeling MSD 
 
Openbaarheid: Openbaar 

Onderwerp: 
Integraal Huisvestingsplan Maasdriel 
 
Advies:  
1.In te stemmen met het Integraal Onderwijs Huisvestingsplan 2022-2037 
gemeente Maasdriel. 
2.In te stemmen met bijgaand raadsvoorstel 
 
Samenvatting: 
Eens per vier jaar wordt het Integraal Huisvestingsplan onderwijs (IHP) 
geactualiseerd aan de hand van leerlingenprognoses, woningbouw, 
beleidsontwikkelingen, functionaliteit en bouwkundige staat van de 
schoolgebouwen. Op basis van deze gegevens wordt een perspectief 
gegeven van de noodzakelijke investeringen in de onderwijshuisvesting 
binnen onze gemeente voor de komende 15 jaar. Dit plan wordt ter vaststelling 
voorgelegd aan de gemeenteraad. 
 

Conform.  
 
 

Zaak: 346634 
Portefeuillehouder: Wethouder De Raaf 
Afdeling: Ruimtelijke Ontwikkeling MSD 
 
Openbaarheid: Openbaar 

Onderwerp: 
Vaststelling wijzigingsplan 'Kerkdriel wijziging 2021, Katarijnehof tussen 11 en 
13 
 
Advies:  
1. Geen exploitatieplan vast te stellen voor het wijzigingsplan 'Kerkdriel 

wijziging 2021, Katarijnehof tussen 11 en 13’; 

2. De nota van zienswijzen vast te stellen met daarin de beantwoording 

van de zienswijzen; 

3. Het wijzigingsplan 'Kerkdriel wijziging 2021, Katarijnehof tussen 11 en 

13' bestaande uit de geometrisch bepaalde planobjecten als vervat in 

het GML-bestand NL.IMRO.0263.BP1232-VG01 met de bijbehorende 

bestanden gewijzigd vast te stellen. 

 
Samenvatting: 

Conform. 
 
 
 



 

Met het wijzigingsplan 'Kerkdriel wijziging 2021, Katarijnehof tussen 11 en 13’ 
wordt planologisch één vrijstaande woning mogelijk gemaakt. Dit 
wijzigingsplan lag van 10 februari 2022 tot en met 23 maart 2022 als ontwerp 
ter inzage. In deze periode zijn twee zienswijzen tegen het plan ingediend. Het 
college van burgemeester en wethouders heeft dit wijzigingsplan nu gewijzigd 
vastgesteld. Ten opzichte van het ontwerpplan is de waterparagraaf in de 
toelichting van het wijzigingsplan aangepast, waarbij er aanvullende 
maatregelen voor waterberging zijn omschreven. 
 

 
 


