Kenmerk: 2021-013988

BESLUITENLIJST
Besluitenlijst van de Collegevergadering, gehouden op 21 december 2021
3.a.1

2021-012308 Collegevoorstel beantwoording schriftelijke vragen BOB
stortplaats
Besluit:

Instemmen met de beantwoording van de schriftelijke vragen van BOB
inzake de voormalige stortplaats aan de Reethsestraat 3 in Elst (S-580).
3.a.2

2021-012457 Uitvoeringsplan Samen Veilig Overbetuwe 2021-2025
Besluit:

Het lokale uitvoeringsplan ‘Samen Veilig Overbetuwe 2021-2025’ vast
te stellen.
3.a.3

2021-012594 Beantwoording schriftelijke vragen S-581
Drinkwaterreserveringsgebied
Besluit:

Instemmen met de beantwoording (2021-012594) van de schriftelijke
vragen (S-581) van de VVD met als onderwerp
‘Drinkwaterreserveringsgebied’.
3.a.4

2021-013051 Verjaring diverse percelen gemeentegrond
Besluit:

1. In te stemmen met het beroep op verjaring inzake een gedeelte
gemeentegrond aan de Bredestraat Zuid 64 te Herveld,
kadastraal bekend als Gemeente Zetten, sectie B, nummers 2459
en 2790 (gedeeltelijk) en met een oppervlakte van ongeveer 218
m2;
2. In te stemmen met het beroep op verjaring inzake een gedeelte
gemeentegrond aan de Kastanjelaan 41 te Heteren, kadastraal
bekend als Gemeente Heteren, sectie D, nummer 651
(gedeeltelijk) en met een oppervlakte van ongeveer 28 m2;
3. In te stemmen met het beroep op verjaring inzake een gedeelte
gemeentegrond aan de Korte Bemmelseweg 44 te Elst, kadastraal
bekend als Gemeente Elst, sectie N, nummer 5137 (gedeeltelijk)
en met een oppervlakte van ongeveer 13 m2;

4. In te stemmen met het beroep op verjaring inzake een gedeelte
gemeentegrond aan de Molenstraat 17 te Driel, kadastraal
bekend als Gemeente Heteren, sectie O, nummers 2037
(gedeeltelijk) en met een oppervlakte van ongeveer 31 m2
5. In te stemmen met het beroep op verjaring inzake een gedeelte
gemeentegrond aan de Parallelweg-Noord 2 te Valburg,
kadastraal bekend als Gemeente Valburg, sectie I, nummer 37
(gedeeltelijk) en met een oppervlakte van ongeveer 25 m2
6. In te stemmen met het beroep op verjaring inzake een gedeelte
gemeentegrond aan de Moordakkerstraat 33 te Herveld,
kadastraal bekend als Gemeente Zetten, sectie H, nummer 272,
344 en 343 (gedeeltelijk) en met een oppervlakte van ongeveer
59 m2
7. In te stemmen met het beroep op verjaring inzake een gedeelte
gemeentegrond aan De Kempenbongerd 11 te Oosterhout,
kadastraal bekend als Gemeente Valburg, sectie L, nummer 1981
(gedeeltelijk) en met een oppervlakte van ongeveer 21 m2

3.a.5

2021-013071 Vaststellen Verzamelbestemmingsplan 2021 (7 locaties)
Besluit:

1. De raad voorstellen om het rapport zienswijzen
ontwerpbestemmingsplan Verzamelbestemmingsplan 2021 (7
locaties) vast te stellen;
2. De raad voorstellen om "Verzamelbestemmingsplan 2021 (7
locaties)" gewijzigd vast te stellen voor:
- het perceel Aldershof 1 t/m 17 (oneven nummers) te
Oosterhout voor het blijvend maken van de bestaande woningen.
- het perceel Reethsestraat 13a te Elst voor het omzetten van de
agrarische bestemming naar een woonbestemming.
- het perceel Achterstraat 55 te Heteren voor het splitsen van de
bestaande woning en aanpassing van de bestemmingsgrens van
de woonbestemming.
- de percelen betreffende de Wandelpaden Schil-Westeraam voor
het toestaan van de mogelijkheden tot wandelpaden op de
percelen.
- het perceel aan de Sint Maartenstraat 30 te Elst voor het
omzetten van de 'groen' bestemming naar een 'maatschappelijke'
bestemming.
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- het perceel aan de Waalstraat 5 te Andelst voor het doorvoeren
van een correctie betreffende de te ruime veiligheidszone en
onjuist ingetekend vulpunt voor het LPG tankstation.
- het perceel aan de Stationsdwarsstraat 16 te Elst voor de
omzetting van de bedrijfsbestemming naar een
woonbestemming;
3. Vaststellen van hogere waarden op grond van de Wet
geluidhinder voor de te splitsen woning aan de Achterstraat 55
te Heteren;
4. De raad voorstellen geen exploitatieplan vast te stellen.

3.a.6

2021-013495 Beantwoording S-579 beantwoording schriftelijke vragen PLANgroep
Besluit:

In te stemmen met de beantwoording van S-579 schriftelijke vragen
situatie PLAN-groep
3.a.7

2021-013529 B&W voorstel Regiovisie Samenwerking en Opdrachtgeverschap
Besluit:

1. In te stemmen met de regiovisie “Samenwerking en
opdrachtgeverschap Jeugd, Wmo en Beschermd Wonen”.
2. De regiovisie “Samenwerking en opdrachtgeverschap Jeugd, Wmo en
Beschermd Wonen” door te geleiden naar de raad.
3.a.8

2021-013569 Ontwikkeling tarief huishoudelijke ondersteuning per 1-1-2022
Besluit:

Kennis te nemen van de ontwikkeling van de huishoudelijke tarieven
2022 en de mogelijke bijstelling zodra de regionale tarieven bekend
zijn.
3.a.9

2021-013571 Raadsaanlevertermijnen advies buitenplanse
omgevingsplanactiviteiten
Besluit:

1. De gemeenteraad voorstellen, op verzoek van de raadswerkgroep
Omgevingswet, voor omgevingsvergunningen (bij buitenplanse
omgevingsplanactiviteiten), waarvoor gebruik wordt gemaakt van het
adviesrecht van de raad, de volgende aanlevertermijnen voor
besluitvorming te hanteren:
i. Na doorzending verzoek om advies (door college) behandeling op
eerstvolgende politieke avond;
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ii. Binnen twee weken na behandeling op politieke avond besluitvorming
omtrent adviesrecht tijdens raadsvergadering;
2. De gemeenteraad voorstellen te accepteren dat we hiermee niet in
alle gevallen binnen de termijnen een omgevingsvergunning kunnen
verlenen.
3.a.10

2021-013584 Plan van Aanpak plan-MER RES 2.0
Besluit:

Instemmen met Plan van Aanpak Plan-MER RES 2.0.
3.a.11

2021-013590 aanwijzingsbesluit gemeente als briefadresgever
Besluit:

De rechtspersoon gemeente Overbetuwe aanwijzen om als
briefadresgever op te treden.
3.a.12

2021-012599 - Aangepaste planning bestemmingsplanprocedure Heteren,
Park Julianaweide
Besluit:

De gemeenteraad informeren over de aangepaste planning ten aanzien
van het bestemmingsplan Heteren, Park Julianaweide middels het
doorsturen van het raadsinformatiememo
3.a.13

2021-012736 Ontwerpbestemmingsplan Woningbouwontwikkeling NIOOterrein, Boterhoeksestraat 48 te Heteren
Besluit:

1. Instemmen met het aangaan van de exploitatieovereenkomst inzake
de ontwikkeling en realisatie van 26 woningen aan de Boterhoeksestraat
48 te Heteren tussen gemeente en SolVast Ontwikkeling Heteren B.V.
conform bijlage 1;
2. Instemmen met het aangaan van de planschadeovereenkomst tussen
gemeente en SolVast Ontwikkeling Heteren B.V. conform bijlage 2;
3. Besluiten dat op basis van de uitgevoerde vormvrije m.e.r.
beoordeling, voor dit bestemmingsplan geen milieueffectrapportage
hoeft te worden opgesteld;
4. Instemmen met het ontwerpbestemmingsplan "Buitengebied,
Boterhoeksestraat 48, Heteren” voor de realisatie van 26 woningen op
het voormalig NIOO-terrein;
5. Voor dit ontwerpbestemmingsplan geen inspraakprocedure volgen
en het plan direct voor zienswijzen ter inzage leggen;
6. Instemmen met het ontwerpbeeldkwaliteitsplan “Boterhoek, Heteren”
en het plan vrijgeven voor zienswijzen;
7. Het tijdelijk onttrekken aan de openbaarheid van bijlagen 1 en 2 op
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grond van artikel 10 lid 2 sub g van de Wob tot aan het moment van
ondertekening van de overeenkomsten.
3.a.14

2021-013840 - Raadsinformatiememo vervolg intentieovereenkomst windpark
Midden-Betuwe
Besluit:

Kennis nemen van:
Vervolg intentieovereenkomst Windpark Midden-Betuwe
3.a.15

2021-013640 - Besluit toekenning punten Meedoenregeling gemeente
Overbetuwe 2022
Besluit:

Vaststellen van de waarde en toekenning van het aantal punten dat
beschikbaar zal worden gesteld aan deelnemers van de
Meedoenregeling.

3.c.1

2021-013724 Herverdeling gemeentefonds
Besluit:

Instemmen met bijgevoegde raadsinformatiememo over de stand van
zaken herverdeling gemeentefonds en financiële effecten.

Burgemeester en wethouder,
de gemeentesecretaris,

de burgemeester

P.J.E. Breukers

R.P. Hoytink-Roubos
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