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Vastgestelde Openbare Besluitenlijst van de vergadering van burgemeester en wethouders 

 

  
 

 

 

 Onderwerp Team en Besluit 

1  Openbare besluitenlijst b&w 24 
maart 2020 

BMO 
Besloten is de op 24 maart 2020 vastgestelde besluitenlijst voor 
kennisgeving aan te nemen. 
 

2  150632 Startnotitie Beleidskader 
energietransitie 

PR  
Besloten is: 

1. in te stemmen met de voorgestelde lijn in de concept-
startnotitie 'beleidskader energietransitie'; 

2. de concept-startnotitie 'beleidskader energietransitie' als 
discussiestuk toe te sturen aan de gemeenteraad. 

 

3  135836 Nota Parkeernormen 
Lingewaard 2020 en 
Parkeerfondsregeling Lingewaard 
2020. 

RB  
Besloten is de gemeenteraad voor te stellen: 

1. de “Nota Parkeernormen Lingewaard 2020” vast te 
stellen; 

2. de “Parkeerfondsregeling Lingewaard 2020” vast te 
stellen; 

3. een bestemmingsreserve Parkeren in te stellen.  
 

4  137059 Tijdelijke 
huurovereenkomst; perceel 
Lingewal 6b te  Bemmel 

TW  
Besloten is: 

1. in aanvulling op de huurovereenkomst van 19 februari 
2019 (zaaknummer 76610) een huurovereenkomst voor 
het aansluitend perceel, gelegen aan de Lingewal 6b te 
Bemmel, met een oppervlakte van circa 180 m2, aan te 
gaan voor de periode van 1 april 2020 en eindigend op 
31 december 2020, met dien verstande dat de 
overeenkomst daarna stilzwijgend met telkens één jaar 
kan worden verlengd tot en met uiterlijk 31 december 
2023, zijnde de datum waarop ook de overeenkomst 
van 19 februari 2019 eindigt, een en ander tegen een 
huurprijs op jaarbasis van € 1.350,- exclusief btw; 

2. de huur van het perceel te bekostigen uit de middelen 
van team Facilitaire Zaken, budget Huisvesting 
werf/algemene kosten (kostenplaats 60057/kostensoort 
43410). 

 

5  137427 Voorgenomen sanering 
asbestverontreiniging Muijland 
Angeren; raadsinformatienota 

PR  
Besloten is:  

1. de gemeenteraad middels een informatienota te 
informeren over de asbestverontreiniging op Muijland, 
de voorgenomen sanering daarvan en de rol die deze 

Datum: 31 maart 2020 

Tijd: 09:00 – 12:00 uur  

Locatie: Telefonische vergadering 

Voorzitter: J.P.M. Meijers 

Aanwezig: J.P.M. Meijers, burgemeester  

J. Wijnia, gemeentesecretaris 

H.W.M. Witjes, wethouder  

J.H.A.P. Sluiter, wethouder  

A. Slob, wethouder  

Th. Janssen, wethouder  

H. Lintsen, wnd. bestuurssecretaris 
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 Onderwerp Team en Besluit 

locatie speelt bij de landschappelijke inpassing van de 
A15; 

2. de geraamde kosten voor sanering van € 150.000,-- te 
melden bij de 1e Turap 2020. 

 

6  146068 Bezwaar tegen 
omgevingsvergunning beperkte 
milieutoets (OBM) voor wijziging 
deel varkensstallen; Karstraat 70 
Huissen 

ODRA  
Besloten is overeenkomstig het advies van de vaste commissie van 
advies voor de bezwaarschriften: 

1. reclamanten ontvankelijk te verklaren in hun bezwaren 
tegen het besluit van 25 november 2019 tot verlening van 
een omgevingsvergunning beperkte milieutoets voor de 
wijziging van een deel van de varkensstallen op het perceel 
Karstraat 70 te Huissen; 

2. de bezwaren ongegrond te verklaren; 
3. het bestreden besluit in stand te laten. 

 

7  148709 Biomassacentrales; 
onderzoek n.a.v. motie 
gemeenteraad 

RB  
Besloten is de gemeenteraad middels een informatienota te 
informeren over het resultaat van het onderzoek naar 
biomassacentrales waartoe de raad op 21 november 2019 op basis 
van een motie heeft opgeroepen.  
 

8  Openbaarmaking eerder genomen 
besluiten 

RB 
a. 93495 Zonnepark Karstraat 
Besloten is: 

1. in te stemmen met de ontwikkeling van een zonnepark aan 
de Karstraat op gronden van de gemeente Lingewaard; 

2. in de ontwikkeling de regie te nemen tot en met de 
planologische wijziging van de gronden;  

3. de gemeenteraad te informeren door middel van een 
raadsinformatienota; 

4. aan wethouder Slob het mandaat toe te kennen om 
namens het college van burgemeester en wethouders 
wijzigingen van tekstuele aard in de raadsinformatienota 
aan te brengen. 

 
(Besluit 24 maart 2020) 
 

RB 
b. 141776 Zonnepark Zilverkamp 
Besloten is: 

1. in te stemmen met de ontwikkeling van zonnepark 
Zilverkamp op gronden van de gemeente Lingewaard; 
2. in de ontwikkeling de regie te nemen tot en met de 
planologische wijziging van de gronden; 
3. de gemeenteraad te informeren door middel van een 
raadsinformatienota; 
4. aan wethouder Slob het mandaat toe te kennen om 
namens het college van burgemeester en wethouders 
wijzigingen van tekstuele aard in de raadsinformatienota aan te 
brengen. 

(Besluit 24 maart 2020) 
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Vastgesteld in de vergadering van 31 maart 2020. 

 

Burgemeester en wethouders van de gemeente Lingewaard,  

de secretaris, de  burgemeester, 

 

 

Drs. J. Wijnia J.P.M. Meijers 

 


