
 

 

De vergadering van 
het college van burgemeester en wethouders 

van de gemeente Maasdriel op 6 december 2022 
 

Aanwezig: 
 

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

Onderwerp:  

Zaak: 501484 

Portefeuillehouder: Wethouder Van 

Hoften 

Afdeling: Financiën 
 
Openbaarheid: Openbaar 

Onderwerp: 
Ambtelijk advies AB BSR 8 december 2022 
 
Advies: 
1.  In te stemmen met het ambtelijk advies voor het Algemeen Bestuur BSR 
van 8 december 2022. 
 
2. Het collegestandpunt in te laten brengen door wethouder Van Hoften als 
bestuurlijke vertegenwoordiger. 
 
Samenvatting: 
Belastingsamenwerking Rivierenland (BSR) is een samenwerkingsverband op 
het gebied van lokale belastingen. BSR verzorgt voor de gemeente Maasdriel 
het heffen en invorderen van de (on)roerendezaakbelasting, rioolheffing en de 
hondenbelasting. Ook bepaalt BSR de WOZ-waarde (Waardering Onroerende 
Zaken). 
 
Het college heeft ingestemd met het ambtelijk advies voor het Algemeen 
Bestuur BSR van 8 december 2022. In deze vergadering worden meerdere 
onderwerpen besproken. Zo staan ter besluitvorming onder andere het 
Normen- en toetsingskader rechtmatigheid BSR 2022 en de kadernota 2024-
2027 op de agenda. Daarnaast zijn er nog een aantal stukken ter kennisname 
en ter afstemming. 
 

Conform 



 

Zaak: 499581 

Portefeuillehouder: Wethouder De Raaf 

Afdeling: Ruimtelijke Ontwikkeling MSD 
 
Openbaarheid: Openbaar 

Onderwerp: 
Advies Algemeen Bestuur Omgevingsdienst Rivierenland 5 december 2022 
 
Advies: 
1. In te stemmen met het ambtelijk advies voor de vergadering van het 

Algemeen Bestuur van Omgevingsdienst Rivierenland op 5 december 
2022. 

2. Het collegestandpunt in te laten brengen door wethouder De Raaf als 
bestuurlijk vertegenwoordiger. 

 
Samenvatting: 
Het college heeft ingestemd met het ambtelijk advies voor de vergadering van 
het Algemeen Bestuur van Omgevingsdienst Rivierenland (ODR) op 5 
december 2022. Tijdens deze vergadering zal wethouder De Raaf het 
collegestandpunt inbrengen als bestuurlijk vertegenwoordiger. 
 

Conform 

Zaak: 499316 

Portefeuillehouder: Wethouder De 

Vries 

Afdeling: Ruimtelijke Ontwikkeling MSD 
 
Openbaarheid: Openbaar 

Onderwerp: 
Collegevoorstel Liquidatie PHTB 
 
Advies: 
Onder de voorwaarde dat de andere partijen ook volledig en 
onvoorwaardelijk instemmen: 
1.    In te stemmen met de conceptovereenkomsten ‘Overeenkomst tot 
overdracht van activa en passiva Projectbureau Herstructurering Tuinbouw 
Bommelerwaard en gemeente Maasdriel’ en met de ‘Overeenkomst voor 
resterende werken en toekomstige samenwerking Projectbureau 
Herstructurering Tuinbouw Bommelerwaard en de provincie Gelderland, de 
gemeente Zaltbommel, de gemeente Maasdriel en het waterschap 
Rivierenland’.  
2.    De portefeuillehouder (liquidatie) PHTB, tevens lid van het Dagelijks 
Bestuur van het PHTB, te machtigen om onderschikte inhoudelijke en 
technische wijzigingen aan te brengen in de bovengenoemde 
overeenkomsten. 
3.    Te beslissen om de middelen die komen uit (liquidatie) van PHTB te 
storten in te vormen “Projectbudget liquidatie PHTB”. 
 
 
Samenvatting: 
Op 2 november 2021 heeft het college van B&W ingestemd met de opheffing 
van de gemeenschappelijke regeling Projectbureau Herstructurering 
Tuinbouw Bommelerwaard (PHTB). Op 9 december 2021 heeft de 

Conform 
 
 



 

gemeenteraad daarvoor ook toestemming verleend. Het college heeft nu 
afspraken gemaakt met de andere deelnemers in de gemeenschappelijke 
regeling (provincie Gelderland, waterschap Rivierenland en gemeente 
Zaltbommel) over de taakverdeling bij het uitvoeren van de resterende 
projecten en de daarbij horende overdracht van eigendommen, rechten en 
verplichtingen. 
 

Zaak: 508457 

Portefeuillehouder: Wethouder De 

Vries, Van Hoften 

Afdeling: Stafbureau 
 
Openbaarheid: Openbaar 

Onderwerp: 
Aankoop PHTB-gronden 
 
Advies: 

1. In te stemmen met aankoop van de binnen de gemeentegrenzen 

gelegen PHTB-gronden en; 

2. De raad voor te stellen een krediet ter beschikking te stellen ter 

hoogte van € 800.710,-. 
 
Samenvatting: 
Nu de Gemeenschappelijke Regeling van het Projectbureau Her-
structurering Tuinbouw Bommelerwaard (hierna: ‘PHTB’) per 1 janu-
ari 2023 wordt geliquideerd heeft het PHTB haar binnen de ge-
meente Maasdriel gelegen gronden aangeboden aan de gemeente. 
Aankoop van de grond is gezien de ligging, mogelijkheden en vraag-
prijs verstandig. Vanwege de opheffing van het PHTB moet de trans-
actie nog in 2022 plaatsvinden. 

Conform 

Zaak: 491364 

Portefeuillehouder: Wethouder De Raaf 

Afdeling: Ruimtelijke Ontwikkeling MSD 
 
Openbaarheid: Openbaar 

Onderwerp: 
Principeverzoek camperplaatsen Zandstraat 20 Kerkdriel 
 
Advies: 
1. In principe medewerking te verlenen aan het verzoek om op het terrein aan 
de Zandstraat 20 te Kerkdriel een camperplaats in te richten met 25 plaatsen. 
 
Samenvatting: 
Het college heeft besloten in principe medewerking te verlenen aan het 
verzoek om op het terrein aan de Zandstraat 20 te Kerkdriel een camperplaats 
in te richten met 25 plaatsen. Hiervoor wordt het perceel een nieuw 
bestemmingplan opgesteld dan wel medewerking verleend met een 
uitgebreide omgevingsvergunningprocedure. 

Conform 

Zaak: 485888 Onderwerp: 
Nieuwe beslissing op bezwaar over Wob-verzoek over risicoanalyse integriteit 

Conform 



 

Portefeuillehouder: Burgemeester Van 

Kooten 

Afdeling: Juridische Zaken 
 
Openbaarheid: Openbaar 

 
Advies: 
Een nieuwe beslissing op bezwaar te nemen over een verzoek op grond van 
de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). Het besluit van 8 september 2020 
wordt gedeeltelijk herroepen en de verzochte informatie wordt deels openbaar 
gemaakt. 
 
Samenvatting: 
Het college heeft naar aanleiding van een gerechtelijke uitspraak een nieuwe 
beslissing op bezwaar genomen op een Wob-verzoek. Het informatieverzoek 
ziet op openbaarmaking van een rapportage naar aanleiding van een 
risicoanalyse integriteit ter voorbereiding van de benoeming van wethouders. 
In de eerdere beslissing op bezwaar heeft het college openbaarmaking van 
het rapport integraal geweigerd. In de nieuwe beslissing op bezwaar heeft het 
college het Wob-besluit gedeeltelijk herroepen en – conform de gerechtelijke 
uitspraak – besloten enkele algemene onderdelen van het rapport alsnog 
openbaar te maken.  
 

Zaak: 473939 

Portefeuillehouder: Wethouder De Raaf 

Afdeling: Ruimtelijke Ontwikkeling MSD 
 
Openbaarheid: Openbaar 

Onderwerp: 
Beslissing op bezwaar restaurant Lotus, Stationsweg 1 Hedel 
 
Advies: 
1. Het bestreden besluit van 9 juni 2022 te herroepen, het besluit 

maatwerkvoorschriften geur in te trekken en het verzoek om vergoeding 
van proceskosten toe te wijzen. 

 
Samenvatting: 
Op 24 juni 2022 is een bezwaarschrift ingediend tegen het besluit van 9 juni 
2022, waarbij maatwerkvoorschriften voor geur zijn gesteld voor het bedrijf 
‘Restaurant’ Lotus op het adres Stationsweg 1 in Hedel. 
Het college heeft besloten om het bestreden besluit te herroepen, de 
maatwerkvoorschriften voor geur in te trekken en het verzoek om vergoeding 
van proceskosten toe te wijzen. Hiermee volgt het college het advies van de 
bezwarencommissie. 

Conform 
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