Kenmerk: 2022-013468

BESLUITENLIJST
Besluitenlijst van Collegevergadering, gehouden 5 april 2022
3.a.1

2021-013501 Fietsviaduct A325 te Elst
Besluit:

1. Instemmen met de projectopdracht Fietsviaduct A325;
2 Een voorbereidingskrediet van € 140.000 (excl. compensabele btw)
beschikbaar stellen voor de uitvoering van de projectopdracht
Fietsviaduct A325 en dit dekken ten laste van de reeds ontvangen
provinciale subsidie.
3.a.2

2022-001535 - Wijziging Addendum Hart van Heteren
Besluit:

1. in te stemmen met de wijzigingen in het Addendum Koop-/
Realisatieovereenkomst Heteren Centrum tussen Gemeente
Overbetuwe en Artica Vastgoedontwikkeling B.V., een en ander zoals
opgenomen in bijlage 1, inhoudende dat:
a. bij de locatie Kamperfoeliestraat geen twee patiowoningen komen,
maar één vrijstaande woning;
b. bij de locatie Kamperfoeliestraat geen bestemmingsplanprocedure
wordt gevolgd en het perceel op korte termijn in de huidige staat met
een reductie op de koopsom vanwege de aanwezige gasleiding wordt
geleverd;
c. bij de locatie Kamperfoeliestraat de termijnen voor realisatie
worden gewijzigd;
d. de locatie Hart van Heteren Oost eerder wordt afgenomen dan
oorspronkelijk afgesproken.
2. Het tijdelijk onttrekken aan de openbaarheid van bijlage 1 (brief) op
grond van artikel 10 lid 2 sub g van de Wob tot aan het moment van
wederzijdse ondertekening van de brief.
3.a.3

2022-009401 - Opstarten bestemmingsplanprocedure Lingestraat
3a, Elst
Besluit:

Voorstel portefeuillehouder:
1. Medewerking verlenen aan een procedure tot het opstellen van een
bestemmingsplan voor de omzetting van de huidige bestemmingen
Wonen, Agrarisch en Tuin naar de bestemming Wonen op het perceel
Lingestraat 3a te Elst voor de sloop van de voormalige agrarische
opstallen en realisatie van twee woningen;

2. Instemmen met het aangaan van bijgevoegde briefovereenkomst;
3. Instemmen met het aangaan van bijgevoegde
planschadeovereenkomst.
3.a.4

D2022-03-016485 Raadsinformatiememo over Omgevingsfonds
Knoop 38
Besluit:

Instemmen met het raadsinformatiememo over de stand van zaken
van de oprichting van het Omgevingsfonds Knoop 38

3.c.1

2022-011721 Intentieverklaring ‘Energiecorridor A15-Betuweroute’
Besluit:

Instemmen met het aangaan van de intentieverklaring
‘Energiecorridor A15-Betuweroute’ (versie 1.0).
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