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Vastgestelde Openbare Besluitenlijst van de vergadering van burgemeester en wethouders 
 

  
 

 

 

 Onderwerp Team (steller) en Besluit 

1  Openbare besluitenlijst b&w 10 
januari 2023 

STAF 
Besloten is de op 10 januari 2023 vastgestelde besluitenlijst voor 
kennisgeving aan te nemen. 
 

2  543532 (Contra)garantie 
Dierentehuis Arnhem 
 
 

SB  
Besloten is: de gemeenteraad voor te stellen om de gemeente 
Arnhem een (contra)garantie te verlenen van € 404.800,-- oftewel 
9,2% op de reeds afgesloten hypotheek van € 4.400.000,-- voor de 
financiering van de nieuwbouw van het Dierentehuis Arnhem en 
omstreken. 
 

3  581211 Beslissing op bezwaar 
laadpaal Koningsboulevard 
 
 

ORV  
Besloten is: het advies van de commissie voor advies van de 
bezwaarschriften over te nemen en het bezwaarschrift van 
reclamant niet-ontvankelijk te verklaren. 
 

4  573566 Aanvraag suppletie-
uitkering berging vliegtuigwrak 
Angeren. 

VTH  
Besloten is: de gemeenteraad voor te stellen om vóór 1 april 2023 
een volledige vergoeding aan te vragen uit het Gemeentefonds voor 
de gemeentelijke kosten in 2022 voor het bergen van een 
oorlogsslachtoffer uit WOII aan de Kamervoort in Angeren. 
 

5  555093 Aanvraag suppletie uitkering 
explosieven 2022 
 
 

VTH  
Besloten is: de gemeenteraad voor te stellen om vóór 1 april 2023 
een suppletie-uitkering aan te vragen uit het Gemeentefonds voor 
de gemeentelijke kosten in 2022 voor de opsporing van explosieven. 
 

6  573331 Treasurystatuut gemeente 
Lingewaard 2023 

FIN 
Besloten is:  

1. in te stemmen met het “Treasurystatuut gemeente 
Lingewaard 2023";  

2. het “Treasurystatuut gemeente Lingewaard 2023” ter 
vaststelling aan de gemeenteraad aan te bieden. 

 

7  572496 Principeverzoek 
‘Bergerdensestraat 27 en 
achterliggende percelen’. 

RB 
Besloten is: 
1. in principe planologische medewerking te verlenen aan het 
verzoek voor het omzetten van de bestemming naar “Glastuinbouw 
1” aan de locatie Bergerdensestraat 27 in Bemmel” onder de 
volgende voorwaarden:  

Datum: 17 januari 2023 

Tijd: 09:00 – 10.45 uur  

Locatie: Kamer burgemeester 

Voorzitter: P.T.A.M. Kalfs  

Aanwezig: 

 

 

 

 

 

Afwezig: 

P.T.A.M. Kalfs, burgemeester  

I.P. van der Valk, gemeentesecretaris 

J.H.A.P. Sluiter, wethouder  

A. Slob, wethouder  

M.J.A. van den Bos, wethouder  

C.A.M. Willemsen, bestuurssecretaris 

N.T.P. Hubers, wethouder 
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Vastgestelde Openbare Besluitenlijst van de vergadering van burgemeester en wethouders 
 

  
 

 Onderwerp Team (steller) en Besluit 

a. het plan voldoet aan een goede ruimtelijke ordening danwel een 
evenwichtige toedeling van functies aan locaties onder de 
Omgevingswet;  
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. de functieaanduiding ‘fruitteelt’ wordt verwijderd;  
d. de bestaande bedrijfswoning aan de Bergerdensestraat 27 wordt 
bestemd als plattelandswoning;  
e. een strook wordt opgenomen parallel aan de Bergerdensestraat 
met een aanduiding voor ‘bedrijfswoning’, met dien verstande dat de 
regeling met betrekking tot minimaal 6 ha aan kassen voor het 
desbetreffende bedrijf en noodzakelijkheid gewaarborgd blijft 
conform de huidige bestemmingsplansystematiek; 
f. er voldoende (milieu)afstand wordt aangehouden tussen de 
glastuinbouw en de bestaande en toekomstige (bedrijfs)woningen in 
de directe omgeving;  
g. de loods aan de Bergerdensestraat 27 wordt gesloopt op een 
nader met elkaar te bepalen moment;  
h. de initiatiefnemer ondertekent een anterieure overeenkomst 
waarin de afdekking van de gemeentelijke (plan)kosten, financiële 
bijdrage en afwenteling van het planschaderisico is geregeld. 
 

8      560725 Vaststelling 
bestemmingsplan 'Buitengebied 
Lingewaard, Leutsestraat 27 
Angeren'. 

RB 
Besloten is: de gemeenteraad voor te stellen:  
1. het bestemmingsplan 'Buitengebied Lingewaard, Leutsestraat 27 
Angeren' ongewijzigd vast te stellen ten opzichte van het ontwerp 
langs elektronische weg (met planidentificatienummer 
NL.IMRO.1705.264- VG01) en zoals verbeeld op papier; 
2. geen exploitatieplan vast te stellen. 
 

9  557921 Bouwplan Mariaplein 
Haalderen 

RB  
Besloten is: medewerking te verlenen aan het verzoek van 
Waardwonen om de gestelde termijn voor de oplevering van het 
woningbouwplan Mariaplein Haalderen te verlengen tot 1 maart 
2023. 
 

10  589869 OnderhoudJaarPlan 2023 
gemeentelijke gebouwen 

ORV  
Besloten is: 
1. in te stemmen met het OnderhoudJaarPlan 2023 met de daarin 
voorgestelde onderhoudsactiviteiten.  
2. het noodzakelijke budget ad € 1.228.233,= beschikbaar te stellen. 
3. het budget ten laste te brengen van de voorziening "Onderhoud 
Gebouwen".  
4. de Programmabegroting 2023 middels een administratieve 
wijziging aan te passen overeenkomstig het voorstel. 
 

11  566236 Beantwoording vragen ex 
art. 18 rvo inzake Eenzaamheid 
tegengaan op elke leeftijd    
  

SB  
Besloten is: de door SP Lingewaard gestelde vragen schriftelijk te 
beantwoorden. 
 

12  555684 Ontwerp Omgevingsvisie ter 
inzage  

RB 
Besloten is: de ontwerp omgevingsvisie vast te stellen en vrij te 
geven voor inspraak. 
 

https://mijn.lingewaard.nl/intern/zaak/557921
https://mijn.lingewaard.nl/intern/zaak/566236
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Vastgestelde Openbare Besluitenlijst van de vergadering van burgemeester en wethouders 
 

  
 

 Onderwerp Team (steller) en Besluit 

13  Uitnodigingen B&W BO  
De uitnodigingen zijn doorgenomen. 
 

 

Vastgesteld in de vergadering van 17 januari 2023. 

 

Burgemeester en wethouders van de gemeente Lingewaard,  

de secretaris, de  burgemeester, 

 

 

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

 


