33 - Openbare besluitenlijst van de vergadering van
het college van burgemeester en wethouders
van de gemeente Zaltbommel op 5 oktober 2021
Aanwezig:

Burgemeester Van Maaren
Wethouder Bragt
Wethouder Posthouwer
Gemeentesecretaris Abee

Afwezig:

Wethouder Van Leeuwen (verlof)
Wethouder Zondag (verlof)

Zaaknummer

Onderwerp, advies en samenvatting

Besluit

Zaak: 239442

Vaststellen besluitenlijst van het college van B&W d.d. 28 september 2021

Conform

Zaak: 239817

Onderwerp:
Ambtelijk advies inzake het AB GGD Gelderland-Zuid van 07-10-2021

Conform

Portefeuillehouder
Afdeling

Portefeuillehouder: Wethouder Bragt
Afdeling: Samenleving ZBM

Advies:
1. In te stemmen met het ambtelijk advies ter voorbereiding op het AB GGD
Gelderland-Zuid van 7 oktober 2021.
Samenvatting:
Het college heeft ingestemd met het ambtelijk advies voor het Algemeen
Bestuur GGD Gelderland-Zuid van 7 oktober 2021. Op de agenda staan
onder andere een presentatie over de bestrijding van het coronavirus, de
management rapportage tot en met juni 2021, de aanstelling van een

concern controller en de voortgang van de nieuwbouwlocatie in Nijmegen.
Wethouder Bragt is namens het college lid van het AB GGD Gelderland-Zuid.
Zaak: 239795
Portefeuillehouder: Wethouder
Posthouwer
Afdeling: Leefomgeving ZBM

Onderwerp:
Beantwoording raadsvragen over strategische keuzes Avri ten aanzien van
afvalverwerking

Conform, met inachtneming van een tekstuele
wijziging.

Advies:
1. In te stemmen met de bijgevoegde beantwoording van de raadsvragen
over strategische keuzes Avri ten aanzien van afvalverwerking.
Samenvatting:
Vanuit de fracties GroenLinks, PvdA, CDA, D66 en SP zijn er vragen gesteld
over strategische keuzes Avri ten aanzien van afvalverwerking. Het college
beantwoordt deze vragen.

Zaak: 239688
Portefeuillehouder: Wethouder
Posthouwer
Afdeling: Realisatie en Beheer ZBM

Onderwerp:
Proef Omhoeken i.r.t. nieuw parkeerbeleid

Conform

Advies:
1. In te stemmen met het uitvoeren van een proef waarbij gedurende
enkele maanden op een deel van het parkeerterrein Omhoeken het ’s
avonds toegestaan is te parkeren voor houders van een
bewonersvergunning.
2. De raad te informeren met bijgevoegde informatienota.
Samenvatting:
Het college besluit een proef uit te voeren waarbij gedurende enkele
maanden het toegestaan is op een deel van het parkeerterrein Omhoeken ’s
avonds te parkeren voor houders van een bewonersvergunning. Middels
deze proef doen we ervaring op met de mogelijke definitieve finetuning van
het parkeerbeleid voor deze locatie. Met een informatienota wordt de raad
geïnformeerd.

Zaak: 239631
Portefeuillehouder: Wethouder Zondag
Afdeling: Financiën

Onderwerp:
Programmabegroting 2022-2025 Zaltbommel
Advies:

Conform

1.

In te stemmen met de Programmabegroting 2022-2025 en deze ter
vaststelling aan te bieden aan de gemeenteraad.

Samenvatting:
Het college van Zaltbommel heeft besloten om de Programmabegroting
2022-2025 aan te bieden aan de gemeenteraad.
Zaak: 239201
Portefeuillehouder: Wethouder Van
Leeuwen
Afdeling: Leefomgeving ZBM

Onderwerp:
Ontwerpbestemmingsplan 't Boske naast 1 te Zuilichem

Conform

Advies:
1. Het ontwerpbestemmingsplan ‘Zuilichem, ’t Boske naast 1’ vast te stellen
en het betreffende plan, inclusief bijbehorende bijlagen, ter inzage te
leggen;
2. Ten behoeve van het kostenverhaal geen exploitatieplan ter inzage te
leggen en in te stemmen met de hiertoe gesloten anterieure
overeenkomst;
3. De gemeenteraad door middel van een informatienota te informeren.
Samenvatting:
Wij hebben besloten de bestemmingsplanprocedure voor de ontwikkeling
‘Zuilichem, ’t Boske naast 1’ te starten door het ontwerpbestemmingsplan,
inclusief bijbehorende bijlagen, ter inzage te leggen. Het plan maakt het
mogelijk om via het IPW-beleid een vrijstaande woning te realiseren. Wij
informeren de raad hierover via een informatienota.

Zaak: 239033
Portefeuillehouder: Wethouder Van
Leeuwen
Afdeling: Leefomgeving ZBM

Onderwerp:
Ontwerp bestemmingsplan Molenkamp naast 24 Brakel
Advies:
1. Het ontwerpbestemmingsplan Molenkamp naast 24, Brakel vast te
stellen en het betreffende plan, inclusief bijbehorende bijlagen, ter
inzage te leggen;
2. Ten behoeve van het kostenverhaal geen exploitatieplan ter inzage te
leggen en in te stemmen met de hiertoe gesloten anterieure
overeenkomst;
3. Te besluiten dat er geen Milieueffectrapportage (MER) hoeft te worden
opgesteld;
4. De gemeenteraad door middel van een informatienota te informeren;

Conform

Samenvatting:
Op het leegstaande perceel aan de Molenkamp, naast 24 te zijn er plannen
om een vrijstaande woning te realiseren. Het college heeft op 30 maart 2021
ingestemd met het principeverzoek. Voor de ontwikkeling is een
bestemmingsplanwijziging nodig. In dit voorstel stemt het college in met het
starten van de planologische procedure hiervoor.
Zaak: 238663
Portefeuillehouder: Wethouder Bragt
Afdeling: Samenleving ZBM

Onderwerp:
Voortgang Lokale Inclusie Agenda
Advies:
1. Kennis te nemen van de voortgang Lokale Inclusie Agenda en deze door
te sturen naar de raad.

Conform, met toevoeging van een paragraaf
waarin wordt vermeld dat inclusie in ook
onderdeel uitmaakt van het (toekomstige) HRM
beleid van de gemeente.

Samenvatting:
Het college informeert de raad over de voortgang van de Lokale Inclusie
Agenda. Inleiding De Lokale Inclusie Agenda is eind april 2021 door de
gemeenteraad vastgesteld. In de informatienota beschrijven we de eerste
acties die op dit moment zijn uitgezet, die met name gericht zijn op
bewustwording.
Zaak: 238448
Portefeuillehouder: Wethouder Van
Leeuwen
Afdeling: Leefomgeving ZBM

Onderwerp:
Vaststelling bestemmingsplan Zaltbommel, Beersteeg-West
Advies:
De raad voor te stellen
1. Voor het verhalen van kosten van het bestemmingsplan “Zaltbommel,
Beersteeg-West” geen exploitatieplan vast te stellen;
2. De “Procesnota bestemmingsplan “Zaltbommel, Beersteeg-West” vast te
stellen en volledig onderdeel te laten uitmaken van het bestemmingsplan
‘Zaltbommel, Beersteeg-West;
3. Het bestemmingsplan “Zaltbommel, Beersteeg-West”, opgenomen in de
bestandenset met identificatienummer
NL.IMRO.0297.ZBMBP20210001-VS01,elektronisch en analoog
gewijzigd vast te stellen;
4. De welstandscriteria ´Beeldkwaliteitsplan Beersteeg-West, Zaltbommel’,
versie 10 juni 2021 als aanvulling op de welstandsnota gemeente
Zaltbommel vast te stellen.

Conform, met inachtneming van de wens van het
college dat de Kindertuin beschikbaar blijft als
overloopgebied.

Samenvatting:
Het ontwerpbestemmingsplan ‘Zaltbommel, Beersteeg-West’ heeft van 1 juli
2021 t/m 11 augustus 2021 ter inzage gelegen. In totaal zijn twee
zienswijzen ontvangen. In de procesnota zijn deze zienswijzen samengevat
en is onze reactie opgenomen. Het bestemmingsplan maakt de realisatie van
een hospice, een overloopparkeerterrein en 15 kleine huizen mogelijk.
Het college stelt de raad voor om het bestemmingsplan ‘Zaltbommel,
Beersteeg-West’ gewijzigd vast te stellen. Tevens wordt gevraagd om het
Beeldkwaliteitsplan Beersteeg-West, Zaltbommel’ vast te stellen.
Zaak: 238059
Portefeuillehouder: Burgemeester Van
Maaren
Afdeling: Leefomgeving ZBM

Onderwerp:
Beleidsregel art. 13B Opiumwet inclusief nuloptie coffeeshopbeleid

Conform

Advies:
1. Kennis te nemen van de Beleidsregel artikel 13B Opiumwet, inclusief
nuloptiebeleid coffeeshops Zaltbommel.
2. De raad te informeren over de geactualiseerde Beleidsregel artikel 13B
Opiumwet, inclusief nuloptiebeleid coffeeshops Zaltbommel.
Samenvatting:
De Beleidsregel artikel 13B Opiumwet, inclusief nuloptiebeleid coffeeshops
gemeente Zaltbommel draagt bij aan de aanpak van drugsoverlast in de
gemeente Zaltbommel. Het is een gegeven van algemene bekendheid dat
hennepteelt, drugsproductie en drugshandel veelal gepaard gaat met
overlast en criminaliteit. Artikel 13B van de Opiumwet geeft de burgemeester
de mogelijkheid om bestuursdwang toe te passen ter handhaving van
artikelen 2 en 3 van de Opiumwet. Ook wel de Wet Damocles genoemd. De
Beleidsregel en de nuloptie voor coffeeshops zijn geactualiseerd. De
burgemeester heeft de Beleidsregel artikel 13B Opiumwet, inclusief
nuloptiebeleid coffeeshops gemeente Zaltbommel vastgesteld. Het college
heeft kennisgenomen van het vastgestelde beleid.

Zaak: 238057
Portefeuillehouder: Wethouder Van
Leeuwen
Afdeling: Leefomgeving ZBM

Onderwerp:
Raadsvoorstel vaststelling bestemmingsplan Bern, Veldweg 5 en 6
Advies:
De raad voor te stellen om:

Conform

1.
2.
3.

Voor het verhalen van kosten van het bestemmingsplan “Bern, Veldweg
5 en 6” geen exploitatieplan vast te stellen en in te stemmen met
de gesloten (anterieure) overeenkomst;
De “Procesnota bestemmingsplan Bern, Veldweg 5 en 6” vast te stellen
en volledig onderdeel te laten uitmaken van het bestemmingsplan ‘Bern,
Veldweg 5 en 6’;
Het bestemmingsplan “Bern, Veldweg 5 en 6”, opgenomen in het
bestandenset met identificatienummer
NL.IMRO.0297.BGBBP20200019-VS01, elektronisch en analoog
gewijzigd vast te stellen;

Samenvatting:
De initiatiefnemer is van plan om op zijn perceel tussen Veldweg 5 en 6 te
Bern twee sleufsilo’s te realiseren. In het huidige bestemmingsplan is geen
ruimte om deze binnen het bestaande bouwvlak te ontwikkelen. Om dit toch
mogelijk te maken heeft het college van B&W op 6 juni 2021 besloten om
een bestemmingsplanprocedure te doorlopen. Het ontwerpbestemmingsplan
‘Bern, Veldweg 6’ heeft van 22 april 2021 t/m 2 juni 2021 ter inzage gelegen.
Er is een zienswijze ingediend. Wij hebben besloten om deels mee te
werken, waardoor de plannaam is veranderd naar ‘Bern, Veldweg 5 en 6’. De
zienswijze staat het vaststellen van het bestemmingsplan echter niet in de
weg. Het college van B&W heeft op 28 september de raad voorgesteld om
het bestemmingsplan ‘Bern, Veldweg 5 en 6’ in zijn raadsvergadering van 11
november 2021 vast te stellen.
Zaak: 237967
Portefeuillehouder: Wethouder
Posthouwer
Afdeling: Realisatie en Beheer ZBM

Onderwerp:
GVVP Uitvoeringsprogramma 2.0
Advies:
1. In te stemmen met het bijgevoegde Uitvoeringsprogramma 2.0 van het
GVVP en dit ter vaststelling aan de raad voor te leggen.
Samenvatting:
Als vervolg op het in september 2020 vastgestelde GVVP (Nota Wegen en
Verkeersveiligheid) en het bijbehorende uitvoeringsprogramma, stemt het
college van burgemeester en wethouders in met het Uitvoeringsprogramma
2.0 en legt dit voor aan de gemeenteraad.

Conform

Zaak: 195572
Portefeuillehouder: Wethouder Zondag
Afdeling: Publiekszaken ZBM

Onderwerp:
Raadsinformatiebrief over voortgang (Digitale) Dienstverlening
Advies:
De raad te informeren over de voortgang van de (digitale) Dienstverlening
Samenvatting:
De raad informeren over de voortgang van de (digitale) Dienstverlening door
middel van een raadsinformatiebrief.

Vastgesteld door het college van Burgemeester en Wethouders van Zaltbommel in de vergadering van 12 oktober 2021
Burgemeester

Gemeentesecretaris

P.C. (Pieter) van Maaren

W. (Wouter) Abee

Conform, met de toevoeging dat ruimte die
ontstaat wordt gebruikt om (digitaal) kwetsbare
groepen extra te ondersteunen.

