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Vastgestelde Openbare Besluitenlijst van de vergadering van burgemeester en wethouders 

 

  
 

 

 

 Onderwerp Team en Besluit 

1  Openbare besluitenlijst b&w 20 
september 2022 

STAF 
Besloten is de op 20 september 2022 vastgestelde besluitenlijst 
voor kennisgeving aan te nemen. 
 

2 492224 Afschaffen hondenbelasting ORV  
Besloten is:  
1. De gemeenteraad voor te stellen om: 
a. de hondenbelasting af te schaffen per 1 januari 2023; 
b. de OZB per 1 januari 2023 met 2,4 procent te verhogen. 
 

3 485782 Reactie op motie Ontsluiting 
Loovelden via Rietkamp 

RB 
Besloten is: 

1. een nieuwe ontsluiting vanuit Loovelden via de Rietkamp of 
Clivia niet verder te onderzoeken; 

2. de gemeenteraad met een informatienota hierover te 
informeren. 

 

4 491511 Ontwerp bestemmingsplan 
Dorpensingel Lingewaard. 
 
 
 

RB 
Besloten is: 
1. voor het bestemmingsplan Dorpensingel Lingewaard geen  
   milieueffectrapport op te stellen; 
2. in te stemmen met het ontwerp bestemmingsplan Dorpensingel 
   Lingewaard (voorzien van planidentificatienummer  
   NL.IMRO.1705.252-ON01) voor de aanleg van een weg;  
3. de planologische procedure te starten door middel van het ter  
   inzage leggen van het ontwerp bestemmingsplan; 
4. de gemeenteraad met een informatienota te informeren over de    
het project Dorpensingel; 
5. de brief ‘Advies Dorpensingel’ aan de Politie Oost-Nederland vast  
   te stellen. 
 

5 Openbaarmaking eerder genomen 
besluiten. 

RB  
490016 Omgevingsvergunning Windpark Caprice 
Besloten is: de gevraagde omgevingsvergunning bouw en milieu te 
verlenen voor de bouw en exploitatie van 2 windturbines inclusief 
fundaties op het terrein van de Steenfabriek Caprice te Lingewaard. 
 
(besluit van 22 september 2022) 
 

6 Besluitenlijst Gedeputeerde Staten 
van Gelderland. 

BO 

Datum: 27 september 2022 

Tijd: 09:00 – 10.30 uur  

Locatie: Kamer burgemeester, Zuidvleugel 

Voorzitter: P.T.A.M. Kalfs 

Aanwezig: 

 

 

 

 

 

Afwezig: 

P.T.A.M. Kalfs, burgemeester  

I.P. van der Valk, gemeentesecretaris 

N.T.P. Hubers, wethouder  

C.A.M. Willemsen, bestuurssecretaris 

A. Slob, wethouder  

M.J.A. van den Bos, wethouder  

J.H.A.P. Sluiter, wethouder 
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Vastgestelde Openbare Besluitenlijst van de vergadering van burgemeester en wethouders 

 

  
 

 Onderwerp Team en Besluit 

Besloten is de besluitenlijst van Gedeputeerde Staten van 
Gelderland d.d. 13 september 2022 voor kennisgeving aan te 
nemen. 
 

7 Uitnodigingen B&W BO  
De uitnodigingen zijn doorgenomen. 
 

 

Vastgesteld in de vergadering van 27 september 2022. 

 

Burgemeester en wethouders van de gemeente Lingewaard,  

de secretaris, de  burgemeester, 

 

 

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

 


