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Vastgestelde Openbare Besluitenlijst van de vergadering van burgemeester en wethouders 
 

  
 

 

 

 Onderwerp Team (steller) en Besluit 

1  Openbare besluitenlijst b&w 31 mei 
2022 constituerend beraad  

STAF 
Besloten is de op 31 mei 2020 vastgestelde besluitenlijst van het 
constituerend beraad voor kennisgeving aan te nemen. 
 

2   Openbare besluitenlijst b&w 31 mei 
2022 
 

STAF  
Besloten is de op 31 mei 2020 vastgestelde besluitenlijst voor 
kennisgeving aan te nemen. 
 

3   416013 VioS; Veiligheid in en om 
school, OBC Huissen. 
 

SB  
Besloten is: 

1. deel te nemen aan VioS (Veilig in en om School) op het 
OBC Huissen; 

2. een innovatiebudget van €45.000,-  aan te wenden voor de 
financiering van de CVL-er (Coördinator veilig leerklimaat) in 
de school voor de periode schooljaar 2022-2023; 

3. de gemeenteraad met een informatienota te informeren over 
deelname aan VioS. 

 

4  416569 Vaststelling hogere 
grenswaarden en bestemmingsplan 
Doornenburg, hoek Groenestraat - 
Blauwe Hoek 

RB/PR 
Besloten is:  

1. hogere grenswaarden vast te stellen conform de 
ontwerpbeschikking zoals deze ter inzage heeft gelegen; 

2. de gemeenteraad voor te stellen: 
a. de Reactienota zienswijzen en ambtshalve 

wijzigingen bestemmingsplan Doornenburg, hoek 
Groenestraat – Blauwe Hoek vast te stellen; 

b. het bestemmingsplan Doornenburg, hoek 
Groenestraat – Blauwe Hoek gewijzigd, ten opzichte 
van het ontwerp zoals ter inzage heeft gelegen c.q. 
digitaal beschikbaar is gesteld, vast te stellen langs 
elektronische weg (met planidentificatienummer 
NL.IMRO.1705.283-VG01) en zoals verbeeld op 
papier; 

c. af te zien van vaststelling van een exploitatieplan. 
 

 

5  385882 Ontwerp bestemmingsplan 
“Angeren, Kampsestraat 1”. 

RB 
Besloten is: 
1. geen milieueffectrapportage of uitgebreide m.e.r.-beoordeling op 

te stellen voor het bestemmingsplan “Angeren, Kampsestraat 1”.  
2. de gemeenteraad te informeren met een informatienota over de 

bouwontwikkeling en beslispunt 1; 

Datum: 7 juni 2022 

Tijd: 13.30-16.30 uur  

Locatie: Van der Valk, Lent 

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  

M.J.A. van den Bos, wethouder  

M. van Kooij, directeur 

C.A.M. Willemsen, bestuurssecretaris 
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3. met het ontwerp bestemmingsplan “Angeren, Kampsestraat 1” 
(voorzien van planidentificatienummer NL.IMRO.1705.280-
ON01) in te stemmen, voor het mogelijk maken van de bouw 
van 9 woningen; 

4. met de ontwerp beschikking hogere waarden in te stemmen, 
waarbij geaccepteerd wordt dat er een hogere geluidsbelasting 
op de gevels van 4 woningen langs de Lodderhoeksestraat 
komt; 

5. de planologische procedure te starten door de ter inzage legging 
van het ontwerp bestemmingsplan en de ontwerp beschikking 
hogere grenswaarden, na betaling van de verschuldigde 
exploitatiebijdrage; 

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

 

6  419430 Jaarstukken 2021 en 
begroting 2023 van ODRA. 
 

RB 
Besloten is: 

1. de zienswijzebrief op de begroting 2023 van de ODRA vast 
stellen; 

2. de gemeenteraad met een informatienota te informeren over 
de jaarstukken 2021 en de zienswijze. 

 

7   415984 Opheffen 
hondenuitlaatstrook de Schamel 
Huissen 

ORV 
Besloten is: 

1. de hondenuitlaatstrook aan de Schamel in Huissen op te 
heffen; 

2. op deze locatie een hondenpoepbak met zakjesdispenser te 
plaatsen. 

 

8   409696 Misbruik en Oneigenlijk 
gebruik (M&O) beleid 2022 
 

STAF 
Besloten is: het M&O beleid 2022 vast te stellen. 
 

9  426784 Bezwaren tegen voornemen 
verkoop grond exploitatiegebied 
Loovelden te Huissen 

PR 
Besloten is: de twee bewaren tegen de voorgenomen verkoop af te 
wijzen. 
 

10  416517 Vaststelling 
bestemmingsplan Buitengebied 
Lingewaard, Karstraat tussen nr. 33 
- 39 en achter 53, Huissen 

PR/RB  
Besloten is:  
1. hogere grenswaarden Wet Geluidhinder vast te stellen conform 

de ontwerpbeschikking, zoals deze ter inzage heeft gelegen; 

2. de gemeenteraad voor te stellen: 

a. het bestemmingsplan ‘Buitengebied Lingewaard, 
Karstraat tussen nr. 33 - 39 en achter 53, Huissen’ 
overeenkomstig het ontwerp zoals ter inzage heeft 
gelegen c.q. digitaal beschikbaar is gesteld, langs 
elektronische weg (met planidentificatienummer 
NL.IMRO.1705.292-VG01) en zoals verbeeld op 
papier ongewijzigd vast te stellen;  

b. af te zien van vaststelling van een exploitatieplan. 

 

11  429833 Kunsttoepassing 
Raadhuisplein 

PR/SB 
Besloten is: een bedrag van €30.000 uit de bestemmingsreserve 
Kunst op te nemen in de begroting 2023 voor realisatie van een 
kunsttoepassing op het Raadhuisplein in Huissen. 
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12  424139 Subsidieaanvraag 
energietransitie NEXTgarden 

RB  
Besloten is: de subsidieaanvraag in te dienen voor de 
energietransitie van NEXTgarden bij de provincie Gelderland. 
 

13  Openbaarmaking eerder genomen 
besluiten 

PR  
a. 397793 Verzoek tot aanpassen provinciale 
omgevingsverordening. 
Besloten is: de opgestelde brief aan Gedeputeerde Staten met 
verzoek tot aanpassing van de provinciale omgevingsverordening 

vast te stellen. 
 
(besluit van 12 april 2022) 
 

14  Besluitenlijst Provinciale Staten van 
Gelderland  

BO 
Besloten is de besluitenlijst van Provinciale Staten van Gelderland 
van 11 mei 2022 voor kennisgeving aan te nemen. 
 

15  Uitnodigingen B&W BO 
De uitnodigingen zijn doorgenomen. 
 

 

 

Vastgesteld in de vergadering van 7 juni 2022. 

 

Burgemeester en wethouders van de gemeente Lingewaard,  

de secretaris, de  burgemeester, 

 

 

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

 


