38 - Openbare besluitenlijst van de vergadering van
het college van burgemeester en wethouders
van de gemeente Zaltbommel op 16 november 2021
Aanwezig:

Burgemeester Van Maaren
Wethouder Van Leeuwen
Wethouder Zondag
Wethouder Posthouwer
Gemeentesecretaris Abee

Afwezig:
Wethouder Bragt (ziek)

Zaaknummer
Portefeuillehouder
Afdeling

Onderwerp, advies en samenvatting

Besluit

Zaak: 247948

Vaststellen besluitenlijst van het college van B&W d.d. 9 november 2021

Conform

Zaak: 248637

Onderwerp:
Conform
Regionale besparingsmaatregelen in het sociaal recreatief Wmo-vervoer met
ingang van het jaar 2022

Portefeuillehouder: Wethouder Bragt
Afdeling: Samenleving ZBM

Advies:
Het college besluit:
In te stemmen met de regionale besparingsvoorstellen voor het sociaal
recreatief Wmo-vervoer, zijnde:
 Met ingang van 1 januari 2022 worden de openingstijden: op
werkdagen van 7.00 tot 23.00 uur en in het weekend van 9.00 tot
23.00 uur.
 Met ingang van 1 januari 2022 betaalt de Wmo-reiziger gemiddeld
dezelfde prijs als een openbaar vervoer reiziger. Dit wordt
gerealiseerd door het opstaptarief aan te passen naar €1,51 (prijspeil
2021).





Ongewijzigd blijft: elk jaar op 1 januari worden de tarieven (opstapen kilometertarief) verhoogd met hetzelfde percentage waarmee de
tarieven van het regulier openbaar busvervoer in onze regio stijgen.
Met ingang van 1 januari 2022 is de maximale reisafstand per rit 30
kilometer, uitgezonderd ritten van en naar de door de gemeente
aangewezen puntbestemmingen.
Zodra de samenwerkingsovereenkomst met de provincie eindigt (per
maandag 4 april 2022) wordt de optie van sociale begeleiding voor
Wmo-reizigers vervangen door: Alle Wmo-reizigers kunnen altijd één
medereiziger meenemen.

Samenvatting:
In het kader van het toekomstbestendig houden van het sociaal recreatief
Wmo-vervoer maar ook het betaalbaar houden van de totale opgave en
ondersteuning binnen het sociaal domein, is ambtelijk en bestuurlijk gezocht
naar besparingsmaatregelen. Deze maatregelen zijn enerzijds regionaal en
anderzijds lokaal te nemen. In een door de ambtenaren en wethouders Wmo
gedragen notitie worden 4 regionale maatregelen voorgesteld en mogelijke
lokale maatregelen.
U wordt voorgesteld om in te stemmen met deze 4 regionale maatregelen.
Voor alle duidelijkheid: Er wordt (nu) geen besluit genomen ten aanzien van
(aanvullende) lokale besparingsopties.
Zaak: 248518
Portefeuillehouder: Wethouder
Posthouwer
Afdeling: Leefomgeving ZBM

Onderwerp:
Conform
Vaststellen paraplubeheersverordening Kleinschalige opwekking windenergie
Advies:
De raad voor te stellen:
1. de ‘Procesnota paraplubeheersverordening Kleinschalige opwekking
windenergie’ vast te stellen en volledig deel te laten uitmaken van het
paraplubebeheersverordening ‘Kleinschalige opwekking windenergie';
2. de paraplubeheersverordening ‘Kleinschalige opwekking windenergie',
opgenomen in het bestandenset NL.IMRO.0297.BV13018-VS 01,
elektronisch en analoog gewijzigd vast te stellen.
Samenvatting:
Het college van burgemeester en wethouders heeft een
paraplubeheersverordening voorbereid om de realisatie van erfturbines
(windturbines met een maximale ashoogte 20 meter) op of in de nabijheid
van bouwvlakken van agrarische bedrijven in het plangebied van de

beheersverordening ‘Bruchem en Nieuwaal’ mogelijk te maken. De
beheersverordening heeft als ontwerp acht weken ter inzage gelegen.
Gedurende deze termijn zijn geen zienswijzen tegen de
ontwerpbeheerverordening ingediend. Het college stelt de raad voor om
enkele ambtshalve wijzigingen door te voeren en de
paraplubeheersverordening ‘Kleinschalige opwekking windenergie’ gewijzigd
vast te stellen.
Zaak: 248488
Portefeuillehouder: Wethouder
Posthouwer
Afdeling: Leefomgeving ZBM

Onderwerp:
vaststelling bestemmingsplan "Buitenstad Zaltbommel"

Conform

Advies:
1. Een hogere grenswaarde Wegverkeerslawaai te verlenen;
1. De Raad voor te stellen om:
2. De ‘Procesnota bestemmingsplan Buitenstad’ vast te stellen en volledig
onderdeel te laten uitmaken van het bestemmingsplan “Buitenstad
Zaltbommel”;
3. Het bestemmingsplan 'Buitenstad Zaltbommel', opgenomen in de
bestandenset NL.IMRO.0297.ZBMBP20190018-VS01, elektronisch en
analoog vast te stellen;
4. Ten behoeve van het kostenverhaal geen exploitatieplan vast te stellen;
5. Het beeldkwaliteitsplan Buitenstad vast te stellen.
Samenvatting:
Er is een bestemmingsplan voorbereid voor de ontwikkellocatie Buitenstad
Zaltbommel. Met dit bestemmingsplan wordt het mogelijk gemaakt om de
voormalige werflocatie ten westen van de binnenstad van Zaltbommel te
ontwikkelen tot een woon- werk- en verblijfgebied. Het ontwerp van dit
bestemmingsplan heeft negen weken ter inzage te leggen. Het
bestemmingsplan is nu gereed om vastgesteld te worden. Dit
bestemmingsplan is de planologisch-juridische vastlegging van het Definitief
Ontwerp-Stedenbouw en –Beeldkwaliteitsplan Buitenstad, dat op 10 juni jl.
door uw raad is vastgesteld.

Zaak: 248469
Portefeuillehouder: Wethouder Van
Leeuwen
Afdeling: Juridische Zaken

Onderwerp:
Collegeadvies Beslissing op Bezwaar Middelkampseweg 7H Gameren
Advies:
1.
Het bestreden besluit van 20 mei 2021 te herroepen;
2.
De aanvraag om omgevingsvergunning te weigeren.

Conform

Samenvatting:
Het college heeft besloten om het besluit van 20 mei 2021, waarbij een
omgevingsvergunning is verleend voor het bouwen van een bedrijfsgebouw
met een extra inrit aan de Middelkampseweg 7h in Gameren te herroepen en
de gevraagde omgevingsvergunning te weigeren.
Zaak: 248078
Portefeuillehouder: Burgemeester Van
Maaren
Afdeling: Leefomgeving ZBM

Onderwerp:
Uitvoeringsplan Integrale Veiligheid 2022

Conform

Advies:
1. In te stemmen met het uitvoeringsplan Integrale Veiligheid 2022
2. De raad te informeren middels bijgevoegde informatienota
Samenvatting:
Het college heeft ingestemd met het uitvoeringsplan Integrale Veiligheid
2022. Dit plan is een uitwerking van de concrete acties voor komend jaar.
Hierbij zijn de geprioriteerde thema’s vanuit het Integraal Veiligheidsplan
2019 – 2022 leidend. Deze prioriteiten zijn door de gemeenteraad op 6 juni
2019 vastgesteld.

Zaak: 245191
Portefeuillehouder: Wethouder
Posthouwer
Afdeling: Leefomgeving ZBM

Onderwerp:
Vaststelling paraplubestemmingsplan kleinschalige opwekking windenergie
Advies:
De raad voor te stellen:
1. Voor het verhalen van kosten van het paraplubestemmingsplan
‘Kleinschalige opwekking windenergie' geen exploitatieplan vast te
stellen;
2. De ‘Procesnota paraplubestemmingsplan Kleinschalige opwekking
windenergie’ vast te stellen en volledig deel te laten uitmaken van het
paraplubestemmingsplan ‘Kleinschalige opwekking windenergie';
3. Het paraplubestemmingsplan ‘Kleinschalige opwekking windenergie',
opgenomen in het bestandenset NL.IMRO.0297.BGBBP20210014-VS
01, elektronisch en analoog gewijzigd vast te stellen.
Samenvatting:
Het college van burgemeester en wethouders heeft een
paraplubestemmingsplan voorbereid om de realisatie van erfturbines
(windturbines met een maximale ashoogte 20 meter) op of in de nabijheid

Conform

van bouwvlakken van (agrarische) bedrijven in het buitengebied en op
bedrijventerreinen van de gemeente Zaltbommel mogelijk te maken. Het
bestemmingsplan heeft als ontwerp acht weken ter inzage gelegen.
Gedurende deze termijn zijn drie zienswijzen ingediend. Het college stelt de
raad voor om de zienswijzen gedeeltelijk over te nemen en het
bestemmingsplan gewijzigd vast te stellen
Zaak: 244460
Portefeuillehouder: Wethouder Van
Leeuwen
Afdeling: Leefomgeving ZBM

Onderwerp:
Vaststellen verordening gemeentelijke adviescommissie fysieke
leefomgeving

Conform

Advies:
1. De raad voor te stellen om:
a. De ‘Verordening gemeentelijke adviescommissie fysieke
leefomgeving gemeente Zaltbommel 2022’ vast te stellen
Samenvatting:
Het college heeft ingestemd met de ‘Verordening gemeentelijke
adviescommissie fysieke leefomgeving gemeente Zaltbommel 2022’ en stelt
de raad voor de verordening vast te stellen. Dit is nodig in verband met de
inwerkingtreding van de Omgevingswet. Hiermee kan op datum
inwerkingtreding van de Omgevingswet één gemeentelijke adviescommissie
ingesteld worden ter continuering van de huidige werkwijze omtrent
advisering over welstand en monumenten en erfgoed.

Zaak: 239802
Portefeuillehouder: Wethouder Van
Leeuwen
Afdeling: Leefomgeving ZBM

Onderwerp:
Adviesrecht en verplichte participatie onder de Omgevingswet
Advies:
1. De raad voor te stellen om:
a. de lijst met categorieën van gevallen vast te stellen waarin
de raad ingeval van een aanvraag om een buitenplanse
omgevingsplanactiviteit gebruik maakt van haar adviesrecht;
b. de lijst met categorieën van gevallen vast te stellen waarin
ingeval van een aanvraag om een buitenplanse
omgevingsplanactiviteit participatie verplicht wordt gesteld.
Samenvatting:
Op 1 juli 2022 treedt naar verwachting de Omgevingswet in werking.
Hiermee vervalt de zogenaamde ‘verklaring van geen bedenkingen’ die de

Conform

raad moet afgeven bij een aanvraag om omgevingsvergunning in strijd met
het bestemmingsplan. In die gevallen komt hiervoor het adviesrecht van de
raad in de plaats. Daarnaast heeft de Omgevingswet ambities ten aanzien
van participatie bij de voorbereiding van besluiten voor de fysieke
leefomgeving. De raad kan bij een aanvraag om omgevingsvergunning voor
een buitenplanse omgevingsplanactiviteit (zogenaamde BOPA) categorieën
van gevallen aanwijzen waarin participatie verplicht wordt gesteld.
Het college besloot de raad voor te stellen om een lijst met categorieën vast
te stellen waarin - ingeval van aanvragen omgevingsvergunning voor een
BOPA - de raad gebruik maakt van haar adviesrecht en in die gevallen ook
participatie verplicht te stellen. Hiermee wijst de raad categorieën van
gevallen aan waarin zij een bindend advies geeft aan het college én wordt in
deze gevallen ook participatie verplicht gesteld.

Vastgesteld door het college van Burgemeester en Wethouders van Zaltbommel in de vergadering van 23 november 2021
Burgemeester

Gemeentesecretaris

P.C. (Pieter) van Maaren

W. (Wouter) Abee

