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Vastgestelde Openbare Besluitenlijst van de vergadering van burgemeester en wethouders 

 

  
 

 

 

 Onderwerp Team en Besluit 

1  Openbare besluitenlijst b&w 7 
april 2020 

BMO 
Besloten is de op 7 april 2020 vastgestelde besluitenlijst voor 
kennisgeving aan te nemen. 
 

2  149599 Fiets-voetveer Bemmel-
Ooij 

RB/PR  
Besloten is de gemeenteraad middels een informatienota te 
informeren over de huidige stand van zaken met betrekking tot het 
fiets-voetveer Bemmel – Ooij. 
 

3  136760 Ontwerpbestemmingsplan 
Buitengebied Lingewaard, 
Zandkamp 4a Huissen 

RB  
Besloten is:  

1. in te stemmen met het ontwerpbestemmingsplan 
“Buitengebied Lingewaard, Zandkamp 4a Huissen” 
(voorzien van planidentificatienummer NL.IMRO.1705.234-
ON01) voor functieverandering van glastuinbouw (sloop 
2.200 m² aan kassen) naar wonen op het perceel 
Zandkamp 4a in Huissen, kadastraal bekend als gemeente 
Huissen, sectie M, nummers 133 en 148;  

2. met de initiatiefnemers een grondexploitatieovereenkomst 
en een planschadeverhaalsovereenkomst aan te gaan;  

3. de planologische procedure te starten door middel van het 
ter inzage leggen van het voornoemde 
ontwerpbestemmingsplan nadat de exploitatiebijdrage is 
betaald. 

 

4  148928 Beleidskader kleine 
windturbines  

RB  
Besloten is de gemeenteraad voor te stellen: 
1. het beleidskader kleine windturbines vast te stellen; 
2. de reactienota vast te stellen.  
 

5  151316 Opstarten fase 2 project 
Ruimtelijke Adaptatie. 

PR  
Besloten is: 

1. in te stemmen met projectopdracht en –plan voor het 
opstarten van fase 2 van het project. 

2. de gemeenteraad door middel van een informatienota te 
informeren.  

 

6  152602 Collegeverklaring ENSIA 
2019 inzake Suwinet en DigiD en 
vaststellen van de ENSIA 
rapportages BAG, BGT en BRO 

STAF  
Besloten is: 

1. in te stemmen met de collegeverklaring ENSIA 2019 
inzake Suwinet en DigiD. 

Datum: 14 april 2020 

Tijd: 14:00 – 16:30 uur  

Locatie: Dorpsstraat 41, Bemmel, kamer 1.16 

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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Vastgestelde Openbare Besluitenlijst van de vergadering van burgemeester en wethouders 

 

  
 

 Onderwerp Team en Besluit 

2. in te stemmen met de ENSIA rapportages m.b.t. BAG, 
BGT en BRO. 

 

7  153897 Inzameling oud papier en 
karton in Corona periode 
 

ORV  
Besloten is: 

1. vanwege de coronacrisis tot 1 juli 2020 geen gebruik te 
maken van vrijwilligers van de sportverenigingen voor de 
huis-aan-huis inzameling van oud papier en karton; 

2. Remondis opdracht te geven voor de maandelijkse huis-
aan-huis inzameling van oud papier en karton tot 1 juli 
2020; 

3. de hiermee gepaard gaande kosten te accepteren en de 
provincie een tegemoetkoming te vragen in de kosten van  
€ 15.000,- per maand. 

4. in ieder geval tot 1 juli 2020 de vergoeding voor inzameling 
van oud papier aan de verenigingen te vergoeden.  

 

8  154285 Aanvraag Proeftuinen 
aardgasvrije wijken Zilverkamp 

PR  
Besloten is de gemeenteraad voor te stellen de aanvraag 
Proeftuinen aardgasvrije wijken voor de wijk Zilverkamp Huissen in 
te dienen bij het Ministerie van Binnenlandse Zaken en 
Koninkrijksrelaties onder gelijktijdige intrekking van het 
raadsvoorstel d.d. 3 maart 2020 (ZS 140463). 
 

9  Openbaarmaking eerder genomen 
besluiten 

ORV  
a. 138116 Hondenuitlaatstrook Binnenveld Huissen 
Besloten is: 

1. geen nieuwe locatie voor een uitlaatstrook aan te 
wijzen op het Binnenveld in Huissen; 

2. in plaats daarvan voorzieningen te treffen in de vorm 
van poepbakken met zakjes dispensers en deze te 
plaatsen in overleg met de hondenbezitters en de direct 
aanwonenden. 

 
(Besluit 17 maart 2020). 
 

 

Vastgesteld in de vergadering van 14 april 2020. 

 

Burgemeester en wethouders van de gemeente Lingewaard,  

de secretaris, de  burgemeester, 

 

 

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

 


