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Vastgestelde Openbare Besluitenlijst van de vergadering van burgemeester en wethouders 

 

  
 

 

 

 Onderwerp Team en Besluit 

1  Openbare besluitenlijst b&w 9 
februari 2021 

BMO 
Besloten is de op 9 februari 2021 vastgestelde besluitenlijst voor 
kennisgeving aan te nemen. 
 

2  198976 Stichting slachtofferhulp 
subsidie 2021 

SB  
Besloten is: 

1. met ingang van 2021 de hoogte van de subsidie aan Stichting 
Slachtofferhulp te baseren op het inwoneraantal;  

2. de jaarlijkse bijdrage aan Stichting Slachtofferhulp te verhogen 
van € 7.485,60 naar € 13.847,--. 

 

3  244855 Transitievisie Warmte RB  
Besloten is: 

1. in te stemmen met de inspraaknota Transitievisie warmte;  
2. de gemeenteraad voor te stellen de Transitievisie warmte 

vast te stellen. 
 

4  252341 Oprichting Lingewaards 
Warmteinfra Bedrijf (LWIB) en 
aanleg warmtenet NEXTgarden 

PR  
Besloten is: 

1. In te stemmen met voorliggend raadsvoorstel over de 
oprichting van een Lingewaards Warmteinfra Bedrijf (LWIB) en 
de aanleg van een warmtenet binnen NEXTgarden; 

2. Als college conform artikel 55 lid 1 Gemeentewet juncto artikel 
10 lid 2 sub b en g van de Wet openbaarheid van bestuur 
(Wob), geheimhouding op te leggen op het document 
“Businesscase warmteleiding NEXTgarden” en al hetgeen 
hierover tijdens de vergadering wordt besproken; 

3. Als college conform artikel 25 lid 2 Gemeentewet juncto artikel 
10 lid 2 sub b en g Wob, geheimhouding op te leggen ten 
aanzien van het document “Businesscase wamteleiding 
NEXTgarden” dat met de gemeenteraad wordt gedeeld;  

4. In te stemmen met voorliggend raadsvoorstel om de bij 
beslispunt 3 opgelegde geheimhouding op het document 
“Businesscase warmteleiding NEXTgarden” te bekrachtigen in 
de eerstvolgende raadsvergadering, zoals bedoeld in artikel 25 
lid 3 Gemeentewet.  

 

5  244920 inwonerinitiatief pilaren 
Leemkuilselaan Bemmel 

RB  
Besloten is: 

1. het advies van de Commissie Omgevingskwaliteit van 12 
februari 2020 te onderschrijven; 

Datum: 16 februari 2021 

Tijd: 09:00 – 12:00 uur  

Locatie: Gemeentekantoor te Bemmel, zaal Flieren 

Voorzitter: P.T.A.M. Kalfs 

Aanwezig: P.T.A.M. Kalfs, burgemeester  

I.P. van der Valk, gemeentesecretaris 

H.W.M. Witjes, wethouder  

J.H.A.P. Sluiter, wethouder  

A. Slob, wethouder  

Th. Janssen, wethouder  

C.A.M. Willemsen, bestuurssecretaris 

 



Pag. 2 
 
 

 

Vastgestelde Openbare Besluitenlijst van de vergadering van burgemeester en wethouders 

 

  
 

 Onderwerp Team en Besluit 

2. de Historische Kring Bemmel mededelen dat er geen 
medewerking wordt verleend aan de realisatie van pilaren bij de 
Leemkuilselaan in Bemmel. 

 

6  246672 Vaststelling 
bestemmingsplan Buitengebied 
Lingewaard, Karstraat 36 en 
Bergerdensestraat ong. Huissen  

RB  
Besloten is de gemeenteraad voor te stellen: 

1. het bestemmingsplan 'Buitengebied Lingewaard, Karstraat 36 
en Bergerdensestraat ong. Huissen' met 
planidentificatienummer NL.IMRO.1705.246-VG01 ongewijzigd 
ten opzichte van het ontwerp vast te stellen langs 
elektronische weg en in analoge vorm;  

2. af te zien van vaststelling van een exploitatieplan; 
3. aan wethouder Sluiter mandaat te verlenen om namens het 

college de laatste tekstuele aanpassingen in de bijlage 
(raadsvoorstel) op te nemen. 

 
 
Wethouder Janssen heeft noch aan de beraadslaging noch aan de 
besluitvorming ten aanzien van dit onderwerp deelgenomen ter 
voorkoming van mogelijke belangenverstrengeling. 
 

7  248440 Start planologische 
procedure bestemmingsplan 
Oeverwal Gendtsche Polder, 
herziening Polder 37 

RB  
Besloten is: 

1. voor het bestemmingsplan “Oeverwal Gendtsche Polder, 
herziening Polder 37” geen milieueffectrapportage (MER) 
of uitgebreide m.e.r.-beoordeling op te stellen; 

2. de gemeenteraad met een informatienota te informeren 
over beslispunt 1; 

3. in te stemmen met het ontwerpbestemmingsplan 
“Oeverwal Gendtsche Polder, herziening Polder 37” 
(voorzien van planidentificatienummer NL.IMRO.1705.268-
ON01) ten behoeve van verschuiving van het bouwvlak op 
het perceel Polder 37 waardoor er geen belemmeringen 
meer aanwezig zijn voor bebouwing als gevolg van de 
ligging van de als monument aangewezen voormalige 
steenoven;  

4. het ontwerpbestemmingsplan “Oeverwal Gendtsche 
Polder, herziening Polder 37” met planidentificatienummer 
NL.IMRO.1705.268-ON01 in procedure te brengen; 

5. een planschadeverhaalsovereenkomst en een 
grondexploitatieovereenkomst te sluiten met de 
initiatiefnemer. 

 

8  250567 Verzoek om planologische 
medewerking verplaatsen bouwvlak 
Oudewei 1 Bemmel 

RB  
Besloten is in principe planologische medewerking te verlenen aan het 
verplaatsen van het bouwvlak woning Oudewei 1 te Bemmel onder de 
volgende voorwaarden: 

a. het principebesluit heeft een geldigheidsduur van 2 jaar, 
waarbinnen de initiatiefnemer bij de gemeente een 
bestemmingplan moeten hebben ingediend, dat gereed is voor 
ter visie legging; 

b. het door initiatiefnemer tekenen van een anterieure 
overeenkomst, waarin de gemeentelijke (plan)kosten, 
financiële bijdrage en afwenteling van het planschaderisico is 
geregeld. 

 

https://mijn.lingewaard.nl/intern/zaak/246672
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9  253231 Gevelstimuleringsfonds 
bedrijventerrein Gendt-Bemmel 

RB  
Besloten is: 

1. de Subsidieregeling stimulering verbetering beeldkwaliteit 
private kavels en gebouwen Gendt-Bemmel vast te stellen; 

2. het aanvraagformulier behorende bij de subsidieregeling vast 
te stellen; 

3. de teammanager Ruimtelijk Beleid te mandateren om zowel de 
subsidieaanvragen als de verzoeken om vaststelling van de 
subsidies af te handelen en te machtigen om verzoeken om 
afwijking van de aanvangstijd van de werkzaamheden af te 
handelen.   

 

10  Besluitenlijst Gedeputeerde Staten 
en/of Provinciale Staten van 
Gelderland  

STAF  
Besloten is de besluitenlijst van Gedeputeerde Staten van Gelderland 
d.d. 2 februari 2021 voor kennisgeving aan te nemen. 
 

11  Uitnodigingen B&W BMO  
De uitnodigingen zijn doorgenomen.  
 

 

 

 

Vastgesteld in de vergadering van 16 februari 2021. 

 

Burgemeester en wethouders van de gemeente Lingewaard,  

de secretaris, de  burgemeester, 

 

 

drs. I.P. van der Valk dr. P.T.A.M. Kalfs 

 


