
 

 

De vergadering van 
het college van burgemeester en wethouders 

van de gemeente Maasdriel op 20 september 2022 
 

Aanwezig: 
 

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

Afwezig: 
 

Wethouder De Vries 

 

Zaaknummer 
Portefeuillehouder 
Afdeling 

Onderwerp, advies en samenvatting Besluit 

Zaak: 416685 

Portefeuillehouder: Burgemeester Van 

Kooten 

Afdeling: Ruimtelijke Ontwikkeling MSD 
 
Openbaarheid: Openbaar 

Onderwerp: 
Beslissing op het bezwaarschrift perceel Rooijensestraat 6 in Hoenzadriel 
 
Advies: 
1. Het bestreden besluit te herroepen ten aanzien van het 

dwangsombedrag en voor het overige, onder aanvulling van de 
motivering, in stand te laten.  

 
Samenvatting: 
Het college heeft besloten om het besluit van 28 april 2022, het opleggen van 
een last onder dwangsom, in stand te laten en de motivering aan te vullen. Het 
dwangsombedrag is aangepast.  
 

Conform. 
 
 

Zaak: 410226 

Portefeuillehouder: Wethouder De Raaf 

Afdeling: Ruimtelijke Ontwikkeling MSD 

Onderwerp: 
Raadsvragen SSM inzake principeverzoek Stork 
 
Advies: 

Akkoord na tekstuele aanpassingen van de brief. 



 

 
Openbaarheid: Openbaar 

1. In te stemmen met de conceptbeantwoording van de schriftelijke 
raadsvragen van SSM d.d. 18 augustus 2022 met betrekking tot een 
principeverzoek voor de vestiging van een crematorium.   

 
Samenvatting: 
Het college heeft via een brief antwoord gegeven op de schriftelijke vragen 
van raadsfractie SSM (d.d. 18 augustus 2022) met betrekking tot een 
principeverzoek voor de vestiging van een crematorium.  
 

Zaak: 406917 

Portefeuillehouder: Wethouder De Raaf 

Afdeling: Ruimtelijke Ontwikkeling MSD 
 
Openbaarheid: Openbaar 

Onderwerp: 
Anterieure overeenkomst Dreef 5 en 7 (Slot Well) 
 
Advies: 
1.  In te stemmen met de (concept) anterieure overeenkomst met 
initiatiefnemers 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 van een 
bestemmingsplanwijziging voor het perceel Dreef 5 en 7 te Well. In de 
overeenkomst zijn afspraken gemaakt over een bestemmingswijziging op 
deze locatie. Ook zijn afspraken gemaakt over de vergoeding van de 
plankosten die de gemeente maakt. Het initiatief waarvoor de overeenkomst 
is gesloten omvat het bestemmen van Slot Well als ‘Wonen’. Alleen het 
poortgebouw houdt de huidige bestemmingen ‘Gemengd-Kasteel’, ‘Groen’ en 
‘Water’.  
 

Conform. 

Zaak: 383420 

Portefeuillehouder: Wethouder De Raaf 

Afdeling: Ruimtelijke Ontwikkeling MSD 
 
Openbaarheid: Openbaar 

Onderwerp: 
Anterieure Overeenkomst Ammerzodenseweg 34-36 
 
Advies: 
1.    In te stemmen met de (concept) anterieure overeenkomst met 
initiatiefnemer en over te gaan tot ondertekening van de overeenkomst (bijlage 
1). 
 
Samenvatting: 
Het college heeft een anterieure overeenkomst gesloten met de initiatiefnemer 
voor een bestemmingsplanherziening aan de Ammerzodenseweg 34-36 te 
Hedel. Het initiatief omvat de sanering van de bestaande agrarische 

Conform. 



 

bedrijfsbebouwing en realisatie van een opslagloods. Voor het realiseren van 
de opslagloods wordt op het zuidelijke gedeelte van dat perceel de agrarische 
bestemming omgezet naar een bedrijfsbestemming. Daarnaast wordt één van 
de twee bedrijfswoningen omgezet naar een burgerwoning. Hiervoor is een 
omzetting van de agrarische bestemming naar wonen nodig. In de anterieure 
overeenkomst zijn afspraken gemaakt over de nog te volgen 
bestemmingsplanherziening en de vergoeding van de gemeentelijke 
plankosten door de initiatiefnemer.  
 

Zaak: 382564 

Portefeuillehouder: Wethouder De Raaf 

Afdeling: Ruimtelijke Ontwikkeling MSD 
 
Openbaarheid: Openbaar 

Onderwerp: 
Monitor Omgevingswet Q1-2 2022 
 
Advies: 
1. De raad door middel van de bijgevoegde raadsinformatiebrief en de 

Monitor Omgevingswet Q1-2 2022 te informeren over de voorbereiding 
op de Omgevingswet. 

2. De raad door middel van de bijgevoegde infographic op hoofdlijnen te 
informeren over de structurele financiële gevolgen van de 
Omgevingswet. 

 
Samenvatting: 
Het college stelde een geactualiseerde monitor (voortgangsbrief) op over de 
implementatie van de Omgevingswet. Dit naar aanleiding van het verzoek van 
de gemeenteraad van 19 augustus 2019 in de commissie ruimte om 
regelmatig geïnformeerd te worden over de stand van zaken van het 
Programma Omgevingswet. Met de Monitor Omgevingswet (eerste halfjaar 
2022) komt het college de toezegging na om de raad regelmatig te informeren 
over de voortgang van de implementatie. Ook biedt het college de raad een 
infographic over de structurele financiële gevolgen van de Omgevingswet en 
de Wet kwaliteitsborging bouwen (Wkb) aan. Deze is opgesteld naar 
aanleiding van een uitgebreid onderzoek naar de structurele effecten van deze 
wetten op de gemeentelijke financiën.  
 

Conform.  
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