
Pag. 1 
 

 

 

Vastgestelde Openbare Besluitenlijst van de vergadering van burgemeester en wethouders 

 

  
 

 

 

 Onderwerp Team (steller) en Besluit 

1  Openbare besluitenlijst b&w 29 
maart 2022 

STAF 
Besloten is de op 29 maart 2022 vastgestelde besluitenlijst voor 
kennisgeving aan te nemen. 
 

2  391900 Vaststelling 
bestemmingsplan Buitengebied 
Lingewaard, 3e herziening. 

RB  
Besloten is: de gemeenteraad voor te stellen: 

1. de Reactienota zienswijzen en ambtshalve wijzigingen 
bestemmingsplan “Buitengebied Lingewaard, 3e herziening” 
vast te stellen; 

2. het bestemmingsplan “Buitengebied Lingewaard, 3e 
herziening” met planidentificatienummer NL.IMRO.1705.278-
VG01 gewijzigd ten opzichte van het ontwerp vast te stellen 
langs elektronische weg en zoals verbeeld op papier; 

3. af te zien van de vaststelling van een exploitatieplan. 
 
 

3  396153 Intentieverklaring 
energiecorridor A15 - Betuweroute 

RB  
Besloten is: de intentieverklaring ‘Energiecorridor A15-Betuweroute’ 
door de gemeente Lingewaard aan te gaan. 
 
 

4  388782 Schriftelijke vragen (art. 18 
rvo) inzake standplaatsen 
 

RB  
Besloten is: de door de PvdA gestelde vragen schriftelijk te 
beantwoorden. 
 
 

5  337734 Vaststellen economisch 
beleidsplan Lingewaard 

 

RB  
Besloten is: de gemeenteraad voor te stellen om het economisch 
beleidsplan vast te stellen. 
 
 

6  388639 Schriftelijke vragen (art.18 
rvo) inzake vervolgvragen 
onderzoek eigen normen windpark 
Caprice 

RB 
Besloten is: de door Lingewaard NU gestelde vragen schriftelijk te 
beantwoorden. 
 
 

7  386079 Vaststelling 
bestemmingsplan “Wapen van 
Bemmel” 

PR/RB  
Besloten is: de gemeenteraad voor te stellen om: 

1. de Reactienota Zienswijzen vast te stellen;  
2. het bestemmingsplan “Wapen van Bemmel” gewijzigd ten 

opzichte van het ontwerp zoals ter inzage heeft gelegen c.q. 
digitaal beschikbaar is gesteld vast te stellen, langs 

Datum: 5 april 2022 

Tijd: 09:00 – 12:00 uur  

Locatie: Kamer burgemeester, Zuidvleugel 

Voorzitter: P.T.A.M. Kalfs 

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

I.P. van der Valk, gemeentesecretaris 

N.T.P. Hubers, 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 (steller) en Besluit 

elektronische weg (met planidentificatienummer 
NL.IMRO.1705.249-VG01) en zoals verbeeld op papier;  

3. af te zien van vaststelling van een exploitatieplan. 
 
 

8  394963 GGD Rapportage 
luchtkwaliteit en gezondheid in 
Gelderland 

RB  
Besloten is: de gemeenteraad met een informatienota te informeren 
over de GGD rapportage Luchtkwaliteit en gezondheid in 
Gelderland. 
 
 

9  397779 Handhavingsbeleidsplan 
Jeugd en Wmo 

SB  
Besloten is:  

1. het handhavingsbeleidsplan Jeugd en Wmo ter vaststelling 
aan te bieden aan de raad. 

2. de reactie op het door de Adviesraad Sociaal Domein 
uitgebrachte advies vast te stellen. 

 

  

10  395391 Beslissing op bezwaar 
verkeersbesluit 30 km-zone 
Karstraat/Karbrugsevoetpad 

ORV  
Besloten is: overeenkomstig het advies van de vaste commissie van 
advies voor de bezwaarschriften: 
1. bezwaarmaker ontvankelijk te verklaren; 
2. de bezwaren ongegrond te verklaren; 
3. het bestreden besluit in stand te laten. 

 
 

11  387816 Behandeling motie Frisse 
lucht in onze scholen 
 

PR  
Besloten is: de gemeenteraad met een informatienota te informeren 
over de afhandeling van de motie Frisse lucht in onze scholen. 
 
 

12  Besluitenlijst Gedeputeerde Staten  BO 
Besloten is de besluitenlijst van Gedeputeerde Staten van 
Gelderland d.d. 15 maart 2022 voor kennisgeving aan te nemen. 
 
 

13  Uitnodigingen B&W BO  
De uitnodigingen zijn doorgenomen. 
 

 

Vastgesteld in de vergadering van 5 april 2022. 

 

Burgemeester en wethouders van de gemeente Lingewaard,  

de secretaris, de  burgemeester, 

 

 

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

 


