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Vastgestelde Openbare Besluitenlijst van de vergadering van burgemeester en wethouders 
 

  
 

 

 

 Onderwerp Team en Besluit 

1  Openbare besluitenlijst b&w 16 
februari 2021 

BMO 
Besloten is de op 16 februari 2021 vastgestelde besluitenlijst voor 
kennisgeving aan te nemen. 
 

2  173919 Ontwerpbestemmingsplan 
Buitengebied Lingewaard, Grindgat 
3, Angeren 

RB  
Besloten is 

1. in te stemmen met het ontwerpbestemmingsplan ‘Buitengebied 
Lingewaard, Grindgat 3, Angeren’ (voorzien van 
planidentificatienummer NL.IMRO.1705.240-ON01) voor 
functieverandering op het perceel Grindgat 3 in Angeren;  

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

3. na betaling van de verschuldigde exploitatiebijdrage de 
planologische procedure te starten door de ter inzage legging 
van het ontwerpbestemmingsplan. 

 

3  235846 Addendum nota Groenfonds 
Lingwaard  
 

PR  
Besloten is: 

1. in te stemmen met het addendum bij de nota Groenfonds 
Lingewaard;  

2. de gemeenteraad voor te stellen het addendum bij de nota 
Groenfonds Lingewaard vast stellen. 

 

4  250549 verzoek om planologische 
medewerking toevoegen woning 
Bosch 11-13 Bemmel 

RB  
Besloten is in principe planologische medewerking te verlenen aan het 
toevoegen van een vrijstaande woning op het perceel Bosch 11-13 
Bemmel onder de volgende voorwaarden: 

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

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

 

5  247614 Beslissing op bezwaar 
omgevingsvergunning verbouwen 
en uitbreiden van een woning aan 
Het Bosch 11 te Bemmel 

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

1. reclamante ontvankelijk te verklaren in haar bezwaren; 
2. de bezwaren, voor zover deze zien op de goothoogte, gegrond 

te verklaren;  
       In afwijking van het advies van de vaste commissie van advies   
       voor de bezwaarschriften: 

Datum: 23 februari 2021 

Tijd: 09:00 – 11:30 uur  

Locatie: Digitaal 

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 
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3. de bezwaren voor het overige ongegrond te verklaren; 
4. het bestreden besluit in stand te laten met aanpassing van de 

motivering en de rechtsgrond.  
 

6  254983 Intentieverklaring St 
Martinuskerk te Doornenburg 

PR  
Besloten is de intentieverklaring ten behoeve van de provinciale 
subsidieaanvraag ‘Steengoed Benutten – Procesondersteuning 
(Overbruggingsmaatregelen Binnensteden en Dorpskernen’), bestemd 
voor een haalbaarheidsonderzoek Martinuskerk in Doornenburg te 
ondertekenen. 
 

7  255082 Verzoek om planologische 
medewerking toevoegen 1 woning 
Langstraat 10 Gendt 

RB  
Besloten is in principe planologische medewerking te verlenen aan het 
toevoegen van 1 vrijstaande woning op het perceel Langstraat 10 te 
Gendt onder de volgende voorwaarden: 

a. het principebesluit heeft een geldigheidsduur van 2 jaar, 
waarbinnen de initiatiefnemer een uitgebreide planologische 
procedure moet hebben ingediend, die gereed is voor ter visie 
legging ; 

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

 

8  255359 Reactie brief werkgroep 
Vossenhol d.d. 16-01-2021 

PR  
Besloten is de brief van de werkgroep Vossenhol over de plannen met 
het Vossenhol schriftelijk te beantwoorden. 
 

9  255807 Reactie brief 
VDR/Wijkplatform Bemmel -West 
oversteek Ressensestraat d.d. 05-
01-2020 

PR  
Besloten is de brief van de Vereniging Dorpsbelangen Ressen (VDR) / 
Wijkplatform Bemmel-West over de plannen van de oversteek 
RijnWaalpad op de Ressensestraat in Ressen schriftelijk te 
beantwoorden. 
 

10  255880 Reactie brief omwonenden 
sportpark Ressen d.d. 04-01-2020 
 

PR  
Besloten is de brief van de omwonenden van afslag sportpark Ressen 
over de plannen van de oversteek RijnWaalpad op de Ressensestraat 
in Ressen schriftelijk te beantwoorden. 
 

11  257214 Aanwijzen Directeur 
Publieke Gezondheid (DPG) voor 
toezicht kinderopvang op corona 
bepalingen (WPG) en mandatering 
bevelsbevoegdheid 
 

SB  
Besloten is: 

1. de Directeur Publieke Gezondheid (DPG) aan te wijzen als 
toezichthouder op grond van artikel 58r Wet publieke 
gezondheid (besluit college). 

2. de Directeur Publieke Gezondheid (DPG) mandaat te verlenen 
om bevelen te geven op grond van artikel 58n Wet publieke 
gezondheid (besluit burgemeester). 

 

12  257654 Jaarverslag 2020 taskforce 
sociaal domein 

SB  
Besloten is: 

1. het jaarverslag 2020 Taskforce Sociaal Domein vast te stellen; 
2. de gemeenteraad met een informatienota te informeren over 

het jaarverslag 2020 Taskforce Sociaal Domein; 
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3. mandaat aan wethouder Slob te verlenen om namens het 
college de laatste tekstuele aanpassingen in de bijlage (het 
jaarverslag) aan te brengen. 

 

13  Besluitenlijst Gedeputeerde Staten 
van Gelderland  

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

14  Uitnodigingen B&W BMO  
De uitnodigingen worden doorgenomen. 
 

 

Vastgesteld in de vergadering van 23 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 

 


