
Pag. 1 
 

 

 

Vastgestelde Openbare Besluitenlijst van de vergadering van burgemeester en wethouders 
 

  
 

 

 

 Onderwerp Team (steller) en Besluit 

1  Openbare besluitenlijst b&w 5 juli 
2022 

STAF 
Besloten is de op 5 juli 2022 vastgestelde besluitenlijst voor 
kennisgeving aan te nemen. 
 

2  440351 Beantwoording vragen ex 
art. 18 rvo over Herckenrath 
circulaire wijk – Kansen voor 
woningen. 
 

RB  
Besloten is: de door GroenLinks gestelde vragen schriftelijk te 
beantwoorden. 
 

3  440271 Beantwoording vragen ex 
art. 18 rvo inzake Warmtebedrijf - 
Royal Berry B.V. niet aangesloten 
op NextGarden warmtenet 
 

RB  
Besloten is: de door GroenLinks Lingewaard gestelde vragen 
schriftelijk te beantwoorden. 

4  400679 Verkeersstudie ontsluiting 
Essenpas Bemmel 
 

RB 
Besloten is:  

1. af te zien van het realiseren van een tweede ontsluiting voor 
de wijk Essenpas voor gemotoriseerd verkeer; 

2. in samenspraak met het platform Bemmel-oost 
schetsontwerpen op te stellen voor een directe 
fietsverbinding tussen de Dijkstraat en Van Nispenlaan in 
Bemmel; 

3. de gemeenteraad met een informatienota hierover te 
informeren. 
 

 

5  352837 Mandaten aan of in relatie 
tot de ODRA 
 
 

JZ  
Besloten is: 
1. mandaat te verlenen aan de directeur van de ODRA, met de 

mogelijkheid van ondermandaat om te besluiten: 
a. dat de toepassing van art. 3.1 of afdeling 3.4 Awb geheel of 

gedeeltelijk achterwege wordt gelaten; 
b. tot het maken van een milieueffectrapportage, als bedoeld in 

7.17 lid 1 Wet Milieubeheer; 
c. tot het maken van een milieueffectrapportage bij activiteit 

bevoegd gezag, als bedoeld in artikel 7.19 lid 1 Wet 
Milieubeheer; 

d. dat een activiteit, als bedoeld in artikel 7.35 lid 3 sub b Wet 
Milieubeheer niet wordt ondernomen; 

(besluit college en burgemeester) 
2. mandaat te verlenen aan de ambtelijk opdrachtgever van de 

ODRA binnen de gemeente Lingewaard om te beslissen op 
bezwaarschriften die zijn gericht tegen besluiten genomen door 

Datum: 12 juli 2022 

Tijd: 09:00 – 12:30 uur  

Locatie: Kamer burgemeester, Zuidvleugel 

Voorzitter: J.H.A.P. Sluiter 

Aanwezig 

 

 

 

 

 

Afwezig: 

 

J.H.A.P. Sluiter, locoburgemeester 

I.P. van der Valk, gemeentesecretaris 

N.T.P. Hubers, wethouder   

A. Slob, wethouder  

M.J.A. van den Bos, wethouder  

C.A.M. Willemsen, bestuurssecretaris 

P.T.A.M. Kalfs, burgemeester 



Pag. 2 
 

 

 

Vastgestelde Openbare Besluitenlijst van de vergadering van burgemeester en wethouders 
 

  
 

 Onderwerp Team (steller) en Besluit 

de ODRA, voor zover de beslissing op bezwaar niet contrair is 
aan het advies van de bezwaarschriftencommissie  
(besluit college en burgemeester) 

 
 

6  436576 Principeverzoek huisvesting 
internationale medewerkers Clivia 
ong. in Huissen 
 

RB  
Besloten is:  
1. in principe planologische medewerking te verlenen aan het 

verzoek voor de bouw van een nieuw wooncomplex voor de 
huisvesting van ongeveer 400 internationale medewerkers op 
de locatie aan de Clivia ong. in Huissen (perceel Huissen, sectie 
N, nummer 39) onder de volgende voorwaarden: 

a. het plan voldoet aan een goede ruimtelijke ordening, 
waarbij rekening is gehouden met onder meer de 
compensatie voor het Gelders Natuurnetwerk 
(hierna: GNN) en de Groene Ontwikkelingszone 
(hierna: GO) en de stedenbouwkundige / 
landschappelijke / verkeerskundige inrichting wordt 
afgestemd; 

b. het principebesluit heeft een geldigheidsduur van 
twee jaar, waarbinnen de initiatiefnemer bij de 
gemeente een bestemmingsplan / omgevingsplan 
met bijbehorende onderzoeken moet hebben 
ingediend, dat gereed is voor ter visie legging; 

c. het plan voldoet aan de eisen / randvoorwaarden 
van het gemeentelijk beleid huisvesting 
internationale medewerkers (mei 2022); 

d. de initiatiefnemer ondertekent een anterieure 
overeenkomst waarin de afdekking van de 
gemeentelijke (plan)kosten, financiële bijdrage en 
afwenteling van het planschaderisico is geregeld. 

2. via de Turap 2022 een voorbereidingsbudget van € 20.000,- 
door de gemeenteraad beschikbaar te laten stellen voor de 
voorbereiding van dit project. 

 
 

7  440277 Stedenbouwkundige 
uitgangspunten voor de nieuwbouw 
van OBC Bemmel en de sporthal 
 

PR  
Besloten is: 
1. de stedenbouwkundige uitgangspunten voor OBC Bemmel en de 
sporthal vast te stellen; 
 2. de gemeenteraad met een informatienota hierover te informeren. 
 
 

8  432640 Tussentijdse Rapportage 
2022 
 
 

FIN  
Besloten is: 
1. de Tussentijdse Rapportage 2022 vast te stellen; 
2. in te stemmen met het bijbehorende raadsvoorstel en -besluit; 
3. de rapportage ter behandeling aan te bieden aan de 

gemeenteraad; 
4. het budget voor het plaatsen van bebording voor E-laadpalen 

over te boeken van parkeren naar het budget van 
bewegwijzering en bebording; 

5. het budget voor uitvoering WOZ te herverdelen over de 
producten Waardering Onroerende Zaken” en “Belastingen”; 

6. mandaat aan wethouder Hubers te verlenen om namens het 
college de laatste tekstuele aanpassingen in de bijlage (Turap 
2022) aan te brengen. 
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9  445245 Beslissing op het 
bezwaarschrift Molenstraat in 
Doornenburg.   

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

1. reclamanten ontvankelijk te verklaren in hun bezwaren; 
2. de bezwaren gegrond te verklaren voor zover deze zijn 

gericht tegen de motivering van de per overtreding 
opgelegde dwangsom en het besluit te herstellen door 
expliciet en deugdelijk te motiveren welke last geldt voor 
welke overtreding; 

3. de overige bezwaren ongegrond te verklaren. 
 
 

10  444014 Beslissen op bezwaar tegen 
afwijzen handhavingsverzoek 
Kruisstraat. 

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

1. het bezwaarschrift ontvankelijk te verklaren; 
2. de bezwaren ongegrond te verklaren; en 
3. het besluit van 22 februari 2022 in stand te laten. 

 
 

11  442882 Addendum 
grondexploitatieovereenkomst 
exploitatiegebied "Rietbaan-Zuid te 
Huissen" 
 
 

PR  
Besloten is: het addendum met de ontwikkelaar van het project 
“Rietbaan-Zuid” te Huissen aan te gaan. 
 
 

12  439875 Informatienota GMP-plus 
projecten 

RB  
Besloten is:  

1. de gemeenteraad met een informatienota te informeren over 
de infrastructurele maatregelen uit de top 10 van het 
Maatregelenprogramma GMP-plus; 

2. mandaat te verlenen aan wethouder Sluiter om namens het 
college de laatste tekstuele aanpassingen in bijlage 2 
(informatienota) aan te brengen. 

 
 

13  450082 Beantwoording vragen 
Caprice naar aanleiding van het 
coalitieakkoord 

RB  
Besloten is: de vragen van briefsteller, naar aanleiding van het 
coalitieakkoord over de windturbines bij Caprice, schriftelijk te 
beantwoorden. 
 
 

14  Besluitenlijst Gedeputeerde Staten 
en Provinciale Staten van 
Gelderland  

BO  
Besloten is de besluitenlijst van Gedeputeerde Staten van 
Gelderland d.d. 28 juni 2022 en van Provinciale Staten van 
Gelderland d.d. 8 juni 2022 voor kennisgeving aan te nemen. 
 

15  Uitnodigingen B&W BO  
De uitnodigingen zijn doorgenomen. 
 

 

Vastgesteld in de vergadering van 12 juli 2022. 

 

Burgemeester en wethouders van de gemeente Lingewaard,  

de secretaris, de  locoburgemeester, 
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drs. I.P. van der Valk J.H.A.P. Sluiter 

 


