
Pag. 1 
 
 

 

 

Vastgestelde Openbare Besluitenlijst van de vergadering van burgemeester en wethouders 

 

  
 

 

 

 Onderwerp Team en Besluit 

1  Openbare besluitenlijst b&w 30 
juni 2020 

BMO 
Besloten is de op 30 juni 2020 vastgestelde besluitenlijst voor 
kennisgeving aan te nemen. 
 

2  154151 Toetsingskader 
Verblijfsrecreatie Lingewaard 2020 

RB  
Besloten is: 

1. onder intrekking van het Toetsingskader Verblijfsrecreatie 
2008 het Toetsingskader Verblijfsrecreatie 2020 vast te 
stellen; 

2. aan wethouder Janssen mandaat te verlenen om namens het 
college van burgemeester en wethouders een kleine 
wijziging in het Toetsingskader aan te brengen. 

 

3  146628 Start project “Steenbreek 
Lingewaard” (vervanging stenen 
ondergrond door groen in belang 
van goede waterrobuuste en 
klimaatadaptieve fysieke ruimte) 

PR  
Besloten is:  

1. in te stemmen met het opstarten van het project 
‘Steenbreek Lingewaard’; 

2. een stimuleringsbudget van € 12.000,- beschikbaar te 
stellen voor de periode 2020-2021; 

3. de kosten te dekken uit het Gemeentelijk Rioleringsplan 
2017-2021 (voorziening GRP); 

4. In afwijking van het aanbestedingsbeleid de opdracht 

enkelvoudig te gunnen aan De Bastei; 
5. de gemeenteraad met een informatienota te informeren 

over het afkoppelbeleid rond de riolering en het nieuwe 
project ‘Steenbreek Lingewaard’. 

 

4  175167 Vaststelling 
bestemmingsplan Bemmel, 
gezondheidscentrum de 
Houtakker 

RB  
Besloten is de gemeenteraad voor te stellen: 

1. de reactienota Zienswijzen ontwerpbestemmingsplan 
“Bemmel, gezondheidscentrum de Houtakker” vast te 
stellen; 

2. het bestemmingsplan “Bemmel, gezondheidscentrum de 
Houtakker” met planidentificatienummer 
NL.IMRO.1705.227-VG01 gewijzigd ten opzichte van het 
ontwerp vast te stellen langs elektronische weg en in 
analoge vorm; 

3. af te zien van vaststelling van een exploitatieplan, omdat in 
het kostenverhaal is voorzien. 

 

Datum: 7 juli 2020 

Tijd: 09:30 – 12:30 uur  

Locatie: Burgzaal 

Voorzitter: J.P.M. Meijers 

Aanwezig: J.P.M. Meijers, burgemeester  

J. Wijnia, 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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5  176044 Vaststelling 
bestemmingsplan Huissen, 
Helmichstraat Stadswal 

PR/RB  
Besloten is:  

1. hogere grenswaarden Wet geluidhinder vast te stellen 
conform de ontwerpbeschikking; 

2. de gemeenteraad voor te stellen: 
a. de reactienota Zienswijzen en ambtshalve 

wijzigingen bestemmingsplan ‘Huissen, 
Helmichstraat Stadswal’ vast te stellen; 

b. de plantoelichting aan te passen zoals vermeld in de 
reactienota en de regels en verbeelding van het 
bestemmingsplan ‘Huissen, Helmichstraat Stadswal’ 
ongewijzigd ten opzichte van het ontwerp vast te 
stellen langs elektronische weg (met 
planidentificatienummer NL.IMRO.1705.242-VG01) 
en in analoge vorm; 

c. af te zien van vaststelling van een exploitatieplan, 
omdat in het verhaal van de gemeentelijke kosten al 
anderszins is voorzien. 

 

6  178308 Vaststelling 
bestemmingsplan ‘Buitengebied 
Lingewaard, Zandkamp 4a 
Huissen’ 

RB  
Besloten is de gemeenteraad voor te stellen: 

1. het bestemmingsplan ‘Buitengebied Lingewaard, 
Zandkamp 4a Huissen’ met planidentificatienummer 
NL.IMRO.1705.234-VG01 ongewijzigd ten opzichte van 
het ontwerp vast te stellen langs elektronische weg en in 
analoge vorm; 

2. af te zien van vaststelling van een exploitatieplan, omdat 
in het verhaal van de gemeentelijke kosten al anderszins 
is voorzien. 

 

7  181129 Liquidatie(plan) GR 
Presikhaaf Bedrijven 

SB  
Besloten is: 

1. in te stemmen met de voorgestelde opheffing van de 
Gemeenschappelijke Regeling Werkvoorziening Midden 
Gelderland ‘Presikhaaf Bedrijven’  

2. de gemeenteraad voor te stellen om de voorgenomen 
opheffing te bekrachtigen door een positieve zienswijze te 
geven op het ontvangen liquidatieplan. 

 

8  181720 Vaststelling 
bestemmingsplan Agropark II 

RB  
Besloten is de gemeenteraad voor te stellen:  

1. de reactienota zienswijzen en ambtshalve wijzigingen 
ontwerpbestemmingsplan “Agropark I” vast te stellen. 

2. het bestemmingsplan “Agropark II” met 
planidentificatienummer NL.IMRO.1705.235-VG01 
gewijzigd ten opzichte van het ontwerp vast te stellen 
langs elektronische weg en in analoge vorm.  

3. af te zien van vaststelling van een exploitatieplan, omdat 
in het kostenverhaal anderszins is voorzien. 

 

9  183370 Zienswijze verkoop 
Kloosterplein 2 

RB  
Besloten is de Woonstichting Gendt mee te delen dat er geen 
bezwaar is vanuit gemeentezijde met betrekking tot de voorgenomen 
verkoop van het kantoorpand aan het Kloosterplein 2 te Gendt. 
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10  Besluitenlijst Gedeputeerde Staten 
en/of Provinciale Staten van 
Gelderland 

STAF  
Besloten is de besluitenlijst van Gedeputeerde Staten van 
Gelderland d.d. 16 juli 2020 voor kennisgeving aan te nemen. 
 

 

Vastgesteld in de vergadering van 7 juli 2020. 

 

Burgemeester en wethouders van de gemeente Lingewaard,  

de secretaris, de  burgemeester, 

 

 

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

 


