
Pag. 1 
 

 

 

Vastgestelde Openbare Besluitenlijst van de vergadering van burgemeester en wethouders 

 

  
 

 

 

 

 Onderwerp Team en Besluit 

1  Openbare besluitenlijst b&w 18 mei 
2021 

STAF 
Besloten is de op 18 mei 2021 vastgestelde besluitenlijst voor 
kennisgeving aan te nemen met inachtneming van een kleine 
correctie onder besluitnummer 7. 
 

2  292448 Schriftelijke vragen ex art. 
18 RvO gemeenteraad inzake 
Bouwplannen Bemmel 
 

RB  
Besloten is de door B06, GroenLinks en SP gestelde vragen 
schriftelijk te beantwoorden. 
 

3  294133 Principemedewerking 
functieverandering Nieuwediep 10 
Huissen 

PR  
Besloten is: in principe planologische medewerking te verlenen aan 
de functieverandering betreffende Nieuwediep 10 Huissen 
(percelen: Huissen sectie M nummer 325) voor de bouw van een 
twee-onder-een-kapwoning en de herbestemming van de bestaande 
bedrijfswoning tot burgerwoning onder de volgende voorwaarden:  

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

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

 
 

4  291381  
Principemedewerking 
functieverandering perceel 
Kamervoort 41 Angeren en 
Selleland ong. Huissen 
 
 

RB  
Besloten is in principe planologische medewerking te verlenen aan 
functieverandering betreffende Kamervoort 41 Angeren (kadastraal 
bekend Angeren, Sectie E, nummer 208) en Selleland 
ongenummerd Huissen (kadastraal bekend Huissen, Sectie M, 
nummer 170) voor de bouw van één vrijstaande woning op het 
perceel Selleland ongenummerd in Huissen bij het saneren van 
agrarische bebouwing op het perceel Kamervoort 41 in Angeren 
onder de volgende voorwaarden: 

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

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

 

Datum: 25 mei 2021 

Tijd: 13.30 – 16.00 uur  

Locatie: Zaal Flieren, Bemmel 

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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Vastgestelde Openbare Besluitenlijst van de vergadering van burgemeester en wethouders 

 

  
 

 Onderwerp Team en Besluit 

 

5  293641 Bestemmingsplan 
‘Buitengebied Lingewaard, derde 
herziening’ 
 

RB  
Besloten is: 

1. in te stemmen met de opgestelde aanvullende memo tot 
aanpassing van het bestemmingsplan 'Buitengebied 
Lingewaard' met een derde partiële herzieningsronde; 

2. indien nodig met initiatiefnemers een 
planschadeovereenkomst te sluiten overeenkomstig de 
opgestelde concept overeenkomst. 

 

6  293749 Schriftelijke vragen ex art. 
18 RvO gemeenteraad inzake 
Nevelveld Bemmel 

RB  
Besloten is de door GroenLinks gestelde vragen schriftelijk te 
beantwoorden. 
 
 

7  295942 Reactie ontwerp 
Omgevingsvisie Westervoort 

RB  
Besloten is in te stemmen met de reactie op de ontwerp 
Omgevingsvisie Westervoort. 
 
 

8  Besluitenlijst Gedeputeerde Staten 
en/of Provinciale Staten van 
Gelderland  

BMO  
Besloten is de besluitenlijst van Gedeputeerde Staten van 
Gelderland d.d. 20 april en 11 mei 2021voor kennisgeving aan te 
nemen. 
 

9  Uitnodigingen b&w BMO  
De uitnodigingen worden doorgenomen. 

 

 

 

Vastgesteld in de vergadering van 25 mei 2021. 

 

Burgemeester en wethouders van de gemeente Lingewaard,  

de secretaris, de  burgemeester, 

 

 

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

 


