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Vastgestelde Openbare Besluitenlijst van de vergadering van burgemeester en wethouders 

 

  
 

 

 

 Onderwerp Team en Besluit 

1  Openbare besluitenlijst b&w 23 
februari 2021 

BMO 
Besloten is de op 23 februari 2021 vastgestelde besluitenlijst voor 
kennisgeving aan te nemen. 
 

2  251738 Aanpak problematiek bomen 
bouwplan Korte Loostraat, Huissen 
 

PR  
Besloten is: 

1. in te stemmen met de voorgestelde aanpak voor de bomen 
grenzend aan het bouwplan aan de Korte Loostraat in 
Huissen, inhoudende: 
- het fors snoeien van twee platanen (nummers 2 en 3) 
- het kappen van drie esdoorns (nummers 4 t/m 6); 

2. de gemeenteraad met een informatienota te informeren over 
aanpak problematiek van de bomen grenzend aan het 
bouwplan aan de Korte Loostraat in Huissen. 

 
 

3  253098 Netwerk laadpalen voor 
elektrisch vervoer: visie en 
plaatsingsbeleid 
 

RB  
Besloten is: 

1. in te stemmen met het conceptdocument “Netwerk 
laadpalen voor elektrisch vervoer: visie en plaatsingsbeleid 
(maart 2021)”; 

2. in te stemmen met een inspraakprocedure en daarvoor het 
ontwerpdocument “Netwerk laadpalen voor elektrisch 
vervoer: visie en plaatsingsbeleid” voor een periode van 6 
weken ter inzage te leggen; 

3. in te stemmen met het budgetvoorstel om het 
parkeerdrukonderzoek te dekken uit het Parkeerfonds in 
het jaar 2021; 

4. in te stemmen met het budgetvoorstel om 2 strategische 
laadpalen te dekken uit het budget Nieuw Beleid in het jaar 
2022; 

5. de gemeenteraad met een informatienota te informeren 
over het ontwerpdocument “Netwerk laadpalen voor 
elektrisch vervoer: visie en plaatsingsbeleid” 

 

4  254279 Reactie De Kinkel op 
huurkwijtschelding gedurende 
coronaperiode 
 
 

SB  
Besloten is: 

1. het bedrag dat in mindering is gebracht op de 
huurkwijtschelding gedurende de coronaperiode (maart t/m  

             december 2020) te middelen, zijnde een bedrag van 
             € 2.300,-- (in plaats van € 4.600,--);  

Datum: 2 maart 2021 

Tijd: 09:00 – 12:00 uur  

Locatie: Gemeentekantoor, 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  

M. van Kooij, directeur 

C.A.M. Willemsen, bestuurssecretaris 
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2. de kosten van € 2.300,-- ten laste te brengen van budget dat 
ter beschikking staat voor het COVID-19 plan ‘Lingewaard 
herstelt stap voor stap’. 
  

5  254290 Schriftelijke vragen ex art. 
18 RvO gemeenteraad inzake brief 
omwonenden geitenhouderij Gendt  

ODRA  
Besloten is de door B06 gestelde vragen schriftelijk te beantwoorden. 
 
Wethouder Slob heeft noch aan de beraadslaging noch aan de 
besluitvorming ten aanzien van dit onderwerp deelgenomen ter 
voorkoming van mogelijke belangenverstrengeling. 
 

6  254942 Verzoek planologische 
medewerking Broeksestraat 3 
Gendt 
 

RB  
Besloten is:  

1. in principe planologische medewerking te verlenen aan de 
herziening van het bestemmingsplan perceel Broeksestraat 3 
te Gendt waarbij de bestemming Bedrijf – Agrarisch verwant 
van de bedrijfswoning wordt gewijzigd in “Wonen” onder de 
volgende voorwaarden: 
a. het principebesluit heeft een geldigheidsduur van een half 

jaar, waarbinnen de initiatiefnemer bij de gemeente een 
bestemmingsplan (dan wel ruimtelijke onderbouwing) 
moeten hebben ingediend, dat gereed is voor ter visie 
legging;  

b. het door initiatiefnemer tekenen van een overeenkomst 
waarin de afwenteling van het planschaderisico is 
geregeld.  

2. er mee in te stemmen dat de begunstigingstermijn wordt 
verdaagd met een half jaar. 

 

7  254984 Start planologische 
procedure, vormvrije m.e.r-
beoordeling en aangaan 
overeenkomsten voor 
bestemmingsplan 'Bergerden, 
percelen Bergerdensestraat' 
(glastuinbouw) 

 
 

PR/RB  
Besloten is: 

1. voor het bestemmingsplan ‘Bergerden, percelen 
Bergerdensestraat’ 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 
‘Bergerden, percelen Bergerdensestraat’ (voorzien van 
planidentificatienummer NL.IMRO.1705.270-ON01) ten 
behoeve van de mogelijkheid om glastuinbouw te 
realiseren op enkele percelen gelegen nabij de 
Bergerdensestraat te Huissen; 

4. het ontwerpbestemmingsplan ‘Bergerden, percelen 
Bergerdensestraat’ met planidentificatienummer 
NL.IMRO.1705.270-ON01 in procedure te brengen; 

5. vóór de vaststelling van het bestemmingsplan een 
grondexploitatieovereenkomst te sluiten met één van de 
twee grondeigenaren binnen het gebied en een 
planschadeverhaalsovereenkomst te sluiten met de 
initiatiefnemer (verzoeker). De overige kosten te dekken 
via de grondexploitatie Bergerden; 

6. mandaat aan wethouder Sluiter te verlenen om namens het 
college de laatste tekstuele aanpassingen in de bijlage 
(informatienota) aan te brengen. 

 

https://mijn.lingewaard.nl/intern/zaak/254290
https://mijn.lingewaard.nl/intern/zaak/254290
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8  254996 Raadsinformatienota was-
en strijkservice 
 

SB  

Besloten is de gemeenteraad met een informatienota te informeren 

over de voortgang van de pilot was- en strijkservice.  

 

9  257199 Inwonersinitiatief plaatsen 
kunstwerk Huessense Zwaon ir. 
Molsweg 

PR/RB/ODRA  
Besloten is: 

1. in te stemmen met het initiatief om op een gedeelte van het 
perceel kadastraal bekend gemeente Huissen, sectie I, 
nummer 3122 een kunstwerk Lichtsculptuur de Zwaon te 
plaatsen en een informatieplek in te richten; 

2. voor het plaatsen van het kunstwerk een recht van opstal te 
vestigen;  

3. voor het recht van opstal geen retributie te vragen. 
 

 

Vastgesteld in de vergadering van 02 maart 2021. 

 

Burgemeester en wethouders van de gemeente Lingewaard,  

de secretaris, de  burgemeester, 

 

 

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

 


