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 Onderwerp Team en Besluit 

1  Openbare besluitenlijst B&W 21 
januari 2020 

BMO 
Besloten is de op 21 januari 2020 vastgestelde besluitenlijst voor 
kennisgeving aan te nemen. 
 

2  

 

 

131132 Verplaatsing 
accommodatie voetbalvereniging 
Jonge Kracht (Polseweg); 
beantwoording brief 19 november 
2019 

PR   
Besloten is  
1. in te stemmen met beantwoording van de ingekomen brief van 

voetbalvereniging Jonge Kracht. 
2. aan portefeuillehouder Sluiter mandaat te verlenen om namens 

het college van burgemeester en wethouders de laatste tekstuele 
aanpassingen door te voeren. 

 

3  96918 Ontwerpbestemmingsplan 
Buitengebied Lingewaard, 
Poelwijklaan 32, Olyhorststraat 
ong., Munnikhofsestraat 2 Gendt; 
start procedure en aangaan 
overeenkomsten 

RB  
Besloten is: 

1. in te stemmen met het ontwerpbestemmingsplan 
“Buitengebied Lingewaard, Poelwijklaan 32, 
Olyhorststraat ong., Munnikhofsestraat 2 Gendt” 
(voorzien van planidentificatienummer 
NL.IMRO.1705.187-ON01) voor functieveranderingen 
van glastuinbouw en intensieve veehouderij naar wonen 
op de percelen Poelwijklaan 32 (kadastraal bekend als 
Gendt, sectie E, nummers 926 en 928), Olyhorststraat 
ong. (kadastraal bekend als Gendt, sectie E, nummer 
633) en Munnikhofsestraat 2 (kadastraal bekend als 
Gendt, sectie E, nummers 634 en 635) in Gendt; 

2. na betaling van de verschuldigde exploitatiebijdrage de 
planologische procedure te starten door het ter inzage 
leggen van het ontwerpbestemmingsplan en de 
ontwerpbeschikking hogere grenswaarden ex artikel 
110a Wet geluidhinder en het Besluit geluidhinder, dit ten 
behoeve van de woning Olyhorststraat ong., met het oog 
op de overschrijding van de wettelijke 
voorkeursgrenswaarde vanwege wegverkeer over de 
Olyhorststraat;  

3. met de initiatiefnemers een 
grondexploitatieovereenkomst en een 
planschadeverhaalsovereenkomst aan te gaan. 

 

4  132901 
Klanttevredenheidsonderzoek 
2019 doelgroepenvervoer Avan 

SB  
Besloten is de gemeenteraad door middel van een informatienota te 
informeren over de resultaten van het klanttevredenheidsonderzoek 
2019 Avan. 
 

Datum: 28 januari 2020 

Tijd: 09:00 – 12:00 uur  

Locatie: Dorpsstraat 41, Bemmel, kamer 1.16 

Voorzitter: H.W.M. Witjes 

Aanwezig: H.W.M. Witjes, wethouder  

J. Wijnia, gemeentesecretaris 

J.H.A.P. Sluiter, wethouder  

A. Slob, wethouder  

Th. Janssen, wethouder  

N. Giesendorf, wnd. bestuurssecretaris 

Afwezig: J.P.M. Meijers, burgemeester  
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5  133203 Beslissing op bezwaar 
gericht tegen last onder 
dwangsom; De Beeringen 18 
Bemmel  

ODRA  
Besloten is in lijn met het advies van de vaste commissie van advies 
voor de bezwaarschriften: 

1. het bezwaarschrift van de eigenaar van de woning aan  
      De Beeringen 18 in Bemmel, gericht tegen het besluit van 13 
      augustus 2019 tot het opleggen van een last onder 
      dwangsom, ontvankelijk te verklaren; 
2. het bezwaar gegrond te verklaren en het bestreden besluit te 
      herroepen; 
3. het dwangsombesluit van 13 augustus 2019 in te trekken; 
4. de kosten van rechtsbijstand tot een bedrag van € 1.024,- te 
      vergoeden overeenkomstig het Besluit proceskosten 
      bestuursrecht; 
5. het handhavingsverzoek van 3 juni 2019 alsnog af te wijzen. 

 

6  133485 Kappen en herplanting 
boom Peperstraat te Huissen  

ORV/PR  
Besloten is in verband met de plaatsing van een ondergrondse 
restafvalcontainer in de Peperstraat in Huissen in te stemmen met de 
kap van één boom (Hemelboom), zij het onder voorwaarde van 
compenserende herplanting van één boom (Perzische ijzerhout) in 
dezelfde straat.  
 

7  135218 Beslissing op bezwaar 
inzake last onder bestuursdwang 
Zahnstraat 17 in Angeren 

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

1. het bezwaarschrift, gericht tegen het besluit van 27 
      september 2019 tot het opleggen van een last onder 
      bestuursdwang ter beëindiging van diverse overtredingen van 
      artikel 1b Woningwet met betrekking tot het perceel 
      Zahnstraat 17 in Angeren, ontvankelijk te verklaren; 
2. de bezwaren ongegrond te verklaren; 
3. het bestreden besluit in stand te laten, zij het onder herstel 
      van een kleine verschrijving voor wat betreft de wettelijke 
      grondslag. 

 

8  136010 Pilot vroegsignalering 
huurschulden 2019; 
informatienota  

SB  
Besloten is de gemeenteraad door middel van een informatienota te 
informeren over de resultaten van de pilot vroegsignalering 
huurschulden over de eerste zes maanden vanaf 1 april 2019. 
 

9  136070 Afstand kwalitatieve 
verplichtingen en kettingbedingen 
percelen Hogewoerd Huissen 

PR  
Besloten is afstand te doen van kwalitatieve verplichtingen en 
kettingbedingen betreffende de collectieve watervoorziening, de 
bouwplicht en het niet wijzigen van de bestemming gedurende de in 
de akte bepaalde periode, een en ander met betrekking tot de door 
de gemeente in 2019 verkochte en in eigendom overgedragen 
percelen, kadastraal bekend gemeente Huissen, sectie N, nummers 
114, 115, 248, 249, 250 en 251, gelegen aan de Hoge Woerd te 
Huissen.   
  

10  137084 Toewijzing aanvraag om 
tegemoetkoming in schade met 
betrekking tot bestemmingsplan 
Plakse Wei Bemmel 

RB  
Besloten is: 

1. de aanvraag om tegemoetkoming in schade ex artikel 6.1. 
Wet ruimtelijke ordening conform de advisering van het 
onafhankelijke adviesbureau toe te wijzen ter grootte van € 
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10.300,-, vermeerderd met de wettelijke rente vanaf 2 april 
2019 tot de dag van uitbetaling; 

2. de aanvrager en derde-belanghebbende per brief van dit 
besluit in kennis te stellen. 

 

11  137248 Toewijzing aanvraag om 
tegemoetkoming in schade met 
betrekking tot Plakse Wei Bemmel 

RB  
Besloten is: 

1. de aanvraag om tegemoetkoming in schade ex artikel 6.1. 
Wet ruimtelijke ordening conform de advisering van het 
onafhankelijke adviesbureau toe te wijzen ter grootte van  
€ 13.900,-, vermeerderd met de wettelijke rente vanaf 2 april 
2019 tot de dag van uitbetaling; 

2. de aanvrager en derde-belanghebbende per brief van dit 
besluit in kennis te stellen. 

 

12  137467 Agropark - herbegrenzing 
glastuinbouwontwikkelingsgebied 

PR/RB  
Besloten is de provincie te verzoeken: 

1. over te gaan tot herbegrenzing van het 
‘glastuinbouwontwikkelingsgebied’ zodanig dat een nader op 
tekening aangeduid driehoekig perceel (met een oppervlakte 
van circa 1,3 ha) op Agropark buiten dit gebied komt te 
vallen, een en ander in het kader van de eerstvolgende 
actualisatie van de provinciale Omgevingsverordening, en 

2. vooruitlopend op deze beleidswijziging alvast akkoord te 
gaan met bestemmingsplan Agropark II. 

 

13  137637 Motie “Meer woningen 
mogelijk maken” 

RB  
Besloten is richting gemeenteraad via een informatienota te reageren  
op de op 27 juni 2019 door de raad aangenomen motie “Meer 
woningen mogelijk maken”. 
 

14  137956 Snoeihoutcentrale NEXT 
garden; informatienota 
gemeenteraad 

RB  
Besloten is de gemeenteraad door middel van een informatienota te 
informeren over de stand van zaken rond de snoeihoutcentrale NEXT 
garden op het perceel Azalealaan 11 Bemmel. 
 

15  Besluitenlijst Gedeputeerde Staten 
en/of Provinciale Staten van 
Gelderland 

STAF  
Besloten is de besluitenlijst van Gedeputeerde Staten van Gelderland 
d.d. 7 januari 2020 en van Provinciale Staten d.d. 15 januari 2020 
voor kennisgeving aan te nemen. 
Naar aanleiding van de besluitenlijst GS wordt deze week informeel 
contact gelegd met GS over de stand van zaken met betrekking tot 
de woningbouwproblematiek. Volgende week in het college 
afstemmen of nadere actie in de vorm van een schrijven noodzakelijk 
is (H. Lintsen). 
 

16  Uitnodigingen BMO  
De uitnodigingen worden doorgenomen. 
 

 

Vastgesteld in de vergadering van 28 januari 2020. 

 

Burgemeester en wethouders van de gemeente Lingewaard,  
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de secretaris, de  burgemeester, 

 

 

Drs. J. Wijnia J.P.M. Meijers 

 


