Besluitenlijst van de vergadering van burgemeester en wethouders.
Dinsdag 4 april 2017 om 9.30 uur in de kamer van de burgemeester, gemeentehuis te Neerijnen
Aanwezig:
Burgemeester H.H. de Vries
Wethouder T. Kool
Wethouder R. Verwoert
Wethouder J. Andriesse
Wethouder J. Krook
Secretaris J.W. Vonk-van Meteren

Nr.

0 = Algemeen/BMO

(BUR)
(TK)
(RV
(JA)
(KK)
(JV)

1 = Bedrijfsvoering
2 = Dienstverlening en Beleid
3 = Bureau/IVR
7 = Geheime stukken

Burgerparticipatie
1 = Informeren
2 = Raadplegen
3 = Adviseren
4 = Coproduceren
5 = Zelf beslissen

Afwezig:
Nr.

Afdeling

Zaak

Poho Onderwerp

0.1

Secretaris

–

–

0.2

Secretaris

–

–

Samenvatting

Advies

Besluit

B&W besluitenlijst 28 maart Voorstel tot vaststellen
2017
besluitenlijst voorgaande week.

Vaststellen besluitenlijst.

Akkoord.
–
Verplaatsing MPG vanuit
rondvraag naar geheime stukken

Uitnodigingen:

Bespreken wie gebruik maakt van
welke uitnodiging.

Diverse uitnodigingen.

BP

–

1. Installatie dhr. Kottelenberg op vrijdag 7 april om
15.00 uur als burgemeester
van de gemeente NederBetuwe.

1. burgemeester de Vries

2. Ledenbijeenkomst
Ondernemersvereniging
Neerijnen op dinsdag 18
april van 17 tot 20 uur in
Ophemert (Flora Nova).

2. burgemeester de Vries en
wethouder Verwoert

3. Afscheidsreceptie Jan
van Ieperen als secretaris
van Studiekring Haaften op
vrijdag 21 april van 15 tot 17
uur.

3. wethouder Andriesse

2.1

Dienstverlening –
en Beleid

2.2

2.3

KK

4.Captains Dinner Gelders
Energieakkoord op dinsdag
9 mei vanaf 18.30 uur in
Kasteel Doorwerth.

4. college is verhinderd

5. Ledenvergadering VNG
Gelderland op 10 april.

5. burgemeester De Vries

Vergaderstukken AB GGD
Kennis nemen van de stukken.
Gelderland-Zuid op donderdag 6 april om 10 uur in
West Maas en Waal.

Ter bespreking.

V.k.a.

–

Dienstverlening 21229 TK
en Beleid

BP Waaldijk 12 te Hellouw.

De gemeenteraad wordt
voorgesteld om het bestemmingsplan 'Buitengebied Neerijnen,
herziening Waalbandijk 12
Hellouw', vast te stellen.

De gemeenteraad voorstellen het
bestemmingsplan “Buitengebied
Neerijnen, herziening Waalbandijk
12 Hellouw” vast te stellen en
hiervoor geen exploitatieplan
conform artikel 6.12 lid 2 Wro vast
te stellen.

akkoord

2

Dienstverlening 22251 TK
en Beleid

PV Ophemertsestraat 9 en
11 Ophemert.

De gemeente werkt mee aan het
verplaatsen van het bouwvlak
Ophemertsestraat 9 te Ophemert
naar de locatie Ophemertsestraat
3a te Ophemert.

Indien er een verzoek komt om
akkoord
mee te werken aan een bestemmingsprocedure voor de herziening
van het bestemmingsplan Buitengebied Neerijnen waarmee het
bouwvlak Ophemertsestraat 9 - 11
te verplaatsen naar de locatie
Ophemertsestraat 3a te Ophemert
hieraan meewerken. Aan deze
medewerking in ieder geval de
voorwaarden stellen dat
1. beide bouwvlakken samengevoegd worden tot één
bedrijf,
2. de bestaande bedrijfsbebouwing aan de
Ophemertsestraat 9
gesloopt wordt,
3. de bedrijfswoningen

1

Ophemertsestraat 9 en 11
in een klein gekoppeld
bouwvlak verbonden wordt
aan de locatie Ophemertsestaat 3a,
4. het gezamenlijk bouwvlak
niet groter wordt dan 3.0
ha,
5. De tweede bedrijfswoning
wordt bestemd als
plattelandswoning.
2.4

2.5

Dienstverlening 22371 TK
en Beleid

Dienstverlening 22267 TK
en Beleid

Beslissing op bezwaar
omgevingsvergunning
Bernhardstraat 23 te
Haaften.

Beslissing op het bezwaarschrift
van 14 december 2016 tegen het
besluit van 3 november 2016 met
kenmerk 021469394. Bij genoemd
besluit is een omgevingsvergunning verleend voor een
adviesbureau/bedrijf aan huis op
het perceel Bernhardstraat 23 in
Haaften. Het bezwaarschrift leidt
niet tot herroeping van het besluit.
De omgevingsvergunning blijft in
stand.

Beslissing op bezwaar
Voor het project herinrichting
omgevingsvergunning
Heesseltsche Uiterwaarden zijn
Heesseltsche uiterwaarden. op 15 december 2016 een viertal
vergunningen verleend. Tegen
deze vergunningen heeft een
omwonende bezwaar gemaakt.
De reden voor het bezwaar is
gelegen in het feit dat de
omwonende vindt, dat hij door

1. Het bezwaarschrift
ontvankelijk en ongegrond
te verklaren.
2. In de beslissing op bezwaar expliciet te stellen
dat de omgevingsvergunning is verleend voor een
adviesbureau/bedrijf aan
huis in het ontwerpen en
fabriceren van logo’s voor
bedrijfskleding en vakkundig advies voor deze
producten en dat de vergunning alleen voor deze
vergunde bedrijfsactiviteiten overdraagbaar is.
1. Het bezwaar tegen de
omgevingsvergunning voor een
kleine nevengeul niet ontvankelijk
te verklaren.
2. Het bezwaar tegen de andere
drie omgevingsvergunningen
ontvankelijk en ongegrond te
verklaren en de besluiten in stand
te laten.

1. akkoord

-

2. akkoord

1. akkoord

2. akkoord

–

2.6

2.7

Dienstverlening 22605 TK
en Beleid

Dienstverlening 22356 TK
en Beleid

verjaring eigenaar is geworden
3. Geen proceskosten te
van enkele percelen waarop de
vergoeden.
werkzaamheden zijn voorzien.
Over het bezwaar is advies
uitgebracht door een
onafhankelijke bezwarencommissie. Die heeft geadviseerd
om drie van de vier bezwaren
ongegrond te verklaren en één
bezwaar niet ontvankelijk. Het
college heeft besloten om dit
advies te volgen.

3. akkoord

Notitie Reikwijdte en
Detailniveau (NRD)
uiterwaarden Wamel
Dreumel Heerewaarden.

Burgemeester en wethouders
versturen een reactie op de Notitie
Reikwijdte en Detailniveau (NRD)
uiterwaarden Wamel Dreumel
Heerewaarden.

1. Bijgevoegde reactiebrief
versturen naar Gedeputeerde
Staten van Gelderland.
2. Bijgevoegde informatienota naar
de Raad versturen.

1. akkoord na tekstuele
aanpassing (zie brief)

Memo uit te voeren
projecten biodiversiteit,
leefbaarheid en landschapsontwikkeling

Deze samenvattende memo
behoort bij het Raadsvoorstel
betreffende biodiversiteit,
leefbaarheid en landschapsontwikkeling. I.v.m. de
beeldvormende vergadering van
11 april a.s. ontvangt de Raad
deze memo voorafgaand aan het
Raadsvoorstel.

1. Kennis nemen van de memo.
2. De memo ter kennisname aan
de Raad sturen.

1. kennis van genomen.
–
– Inleiding aanpassen, verwijzing
naar raadsvoorstel eruit,
toevoegen dat opmerkingen uit
beeldvorming nog kunnen
worden toegevoegd aan
raadsvoorstel.
– Raadsvoorstel agenderen voor
oordeelsvorming cyclus 5. Dit ook
melden/toelichten in mail aan
griffier/presidium.
– Bij project 5 jaartal voor
aanwending omgevingsfonds
verwijderen.
2. akkoord met aanpassingen
genoemd onder 1.

1

2. akkoord na tekstuele
aanpassing (zie informatienota)

