02 - Openbare besluitenlijst van de vergadering van
het college van burgemeester en wethouders
van de gemeente Zaltbommel op 18 januari 2022
Aanwezig:

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

Afwezig:

Zaaknummer
Portefeuillehouder
Afdeling

Onderwerp, advies en samenvatting

Besluit

Zaak: 263836

Vaststellen besluitenlijsten van het college van B&W d.d. 11 januari 2022

Vastgesteld

Zaak: 265201

Onderwerp:
Antwoord informatieverzoek opvanglocaties

Conform advies

Portefeuillehouder: Wethouder Bragt
Afdeling: Samenleving ZBM

Advies:
In te stemmen met de beantwoording van het informatieverzoek.
Samenvatting:
Er zijn vragen gesteld door BVNL Zaltbommel over het aanbieden van
opvanglocaties voor asielzoekers. De vragen worden hiermee beantwoord.

Zaak: 265070

Onderwerp:
Verzoek om inlichtingen Parkeerbeleid D66
Advies:

Conform advies

Portefeuillehouder: Wethouder
Posthouwer

In te stemmen met de beantwoording van het verzoek om inlichtingen over
het parkeerbeleid van D66.

Afdeling: Realisatie en Beheer ZBM

Samenvatting:
Het College verstrekt de inlichtingen zoals gevraagd zijn door D66 over het
parkeerbeleid.

Zaak: 265069

Onderwerp:
Collegeadvies ontwerp wijzigingsplan Brakel, Leuvensveldseweg 2

Portefeuillehouder: Wethouder Van
Leeuwen
Afdeling: Leefomgeving ZBM

Conform advies

Advies:
1.
Het ontwerp-wijzigingsplan 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;
Samenvatting:
In dit voorstel stemt het college in met het starten van de planologische
procedure voor het vergroten van het agrarisch bouwvlak aan de
Leuvensveldseweg 2 te Brakel, door het ontwerp-wijzigingsplan ter inzage te
leggen. Bij vaststelling van het bestemmingsplan buitengebied in 2013 is het
agrarisch bouwvlak per abuis verkleind ten opzichte van het ontwerpbestemmingsplan. Het college heeft toegezegd dit te repareren in een
algehele herziening, maar die is er tot nu toe niet geweest. De eigenaar van
het perceel verzoekt het college om dit nu te repareren. Hiervoor is een
procedure vereist (wijzigingsplan). Het college heeft op 29 juni 2021
principemedewerking verleend aan het repareren van het bouwvlak door
middel van een wijzigingsplanprocedure.

Zaak: 264806
Portefeuillehouder: Wethouder Van
Leeuwen
Afdeling: Leefomgeving ZBM

Onderwerp:
Raadsvragen ChristenUnie Munnikerland
Advies:
1.
In te stemmen met de beantwoording van de schriftelijke vragen van
de fractie ChristenUnie over de subsidie en ontwikkelingen bij slot Loevestein
en Munnikenland.

Conform advies, met inachtneming van enkele
tekstuele wijzigingen.

Samenvatting:
De raadsfractie van ChristenUnie heeft schriftelijke vragen gesteld over de
subsidie en ontwikkelingen bij slot Loevestein en Munnikenland naar
aanleiding van een artikel in het Brabants Dagblad van 29 december 2021.
Het college van Burgemeester en Wethouders heeft de vragen op 18 januari
2022 beantwoord.
Zaak: 264291
Portefeuillehouder: Wethouder Van
Leeuwen
Afdeling: Leefomgeving ZBM

Onderwerp:
Bruchem, Akkerstraat 5 (project-omgevingsvergunning)
Advies:
1. In principe medewerking te verlenen aan het initiatief aan de Akkerstraat
5 te Bruchem en het ontwerpbesluit en de ontwerp-omgevingsvergunning
‘Bruchem’ Akkerstraat 5’ vast te stellen;
2. Het ontwerp ruimtelijke onderbouwing en het ontwerpbesluit, met de
bijbehorende bijlagen, gedurende 6 weken ter inzage te leggen;
3. Te besluiten dat er geen verklaring van geen bedenkingen van de
gemeenteraad is vereist;
4. Te besluiten dat er geen Milieueffectrapportage (MER) hoeft te worden
opgesteld;
5. Ten behoeve van het kostenverhaal geen exploitatieplan ter inzage te
leggen en in te stemmen met de concept-exploitatieovereenkomst;
6. Als er geen zienswijzen worden ingediend over het ontwerpbesluit dan
wel wezenlijke reacties van overleginstanties, zonder nadere
besluitvorming in het college over te gaan tot het verlenen van de
project-omgevingsvergunning.
Samenvatting:
Op het perceel aan de Akkerstraat 5 te Bruchem is in 2018 een vergunning
verleend voor het bouwen van een woning. Deze vrijstaande woning is
intussen gebouwd, maar overschrijdt de toegestane grootte. Om de
overschrijding te legaliseren dient een projectomgevingsvergunningprocedure doorlopen te worden. Het college besloot op
18 januari 2022 mee te werken en de procedure te starten. Het college legt
op 3 februari 2022 het ontwerp-besluit samen met het ontwerp ruimtelijke
onderbouwing met bijhorende bijlagen ter inzage. Als er geen zienswijzen en
/ of (wezenlijke) reacties van instanties worden ingediend over het
ontwerpbesluit dan wordt zonder nadere besluitvorming overgegaan tot het
verlenen van de project-omgevingsgunning.

Conform advies

Zaak: 262017
Portefeuillehouder: Wethouder
Posthouwer
Afdeling: Realisatie en Beheer ZBM

Onderwerp:
MIRT A2 - Bestuursovereenkomst en Regionale Ontwerptafel Rivierenland

Conform advies

Advies:
1. Kennis te nemen van de informatienota van Regio Rivierenland en de
bijlage “Benadering IenW NvA diverse thema’s”
2. In te stemmen met de inhoudelijke uitgangspunten van bijgevoegde
concept-Bestuurlijke overeenkomst Voorkeursbeslissing A2 Deil – ’sHertogenbosch – Vught (BOK) als deelnemende partij
3. In te stemmen met de bijgevoegde Procesnotitie Regionale Ontwerptafel
Rivierenland (ROR)
4. De burgemeester de portefeuillehouder wethouder Posthouwer te laten
machtigen de definitieve Bestuurlijke overeenkomst Voorkeursbeslissing
A2 Deil – ’s-Hertogenbosch – Vught (BOK) te tekenen nadat de
gemeenten Zaltbommel, Maasdriel en West Betuwe als deelnemende
partijen aan de overeenkomst zijn toegevoegd
5. In te stemmen met bijgevoegde informatienota aan de raad en deze met
bijlagen aan uw raad te verzenden.
Samenvatting:
Na het ter inzage leggen van de concept voorkeursbeslissing MIRT A2 Deil –
Vught door de minister, is dit de volgende stap. Het sluiten van een
bestuurlijke overeenkomst met betrokken partijen. Het college stemt in met
de inhoudelijke uitgangspunten van de concept-Bestuurlijke overeenkomst
Voorkeursbeslissing A2 Deil – ’s-Hertogenbosch – Vught (BOK). Hierin
leggen partijen de afspraken vast over de wijze waarop partijen
samenwerken en inspanning leveren voor realisatie van het
maatregelenpakket.
Tevens is het oprichten van een Regionale Ontwerptafel Rivierenland (ROR)
in de BOK opgenomen. Het college heeft de procesnotitie vastgesteld waarin
nadere afspraken over de ROR zijn vastgelegd.
Het college informeert de raad met een informatienota.

Zaak: 264368
Portefeuillehouder: Wethouder Zondag
Afdeling: Realisatie en Beheer ZBM

Onderwerp:
Motie Fairtrade gemeente
Advies:
1. In te stemmen met bijgevoegde informatienota en deze naar de raad te
zenden.

Conform advies

Samenvatting:
Op 4 juli 2019 heeft de gemeenteraad een motie aangenomen om te komen
tot de 82e Fairtrade gemeente van Nederland. Naar aanleiding van de motie
heeft het college de mogelijkheden onderzocht en is tot de conclusie
gekomen dat de gemeente zelf dit traject niet kan doorlopen, maar dat dit
een burgerinitiatief moet zijn, waarbij de gemeente wel ondersteuning kan
bieden. Deze conclusie wordt met de raad gedeeld door middel van een
informatienota.

Vastgesteld door het college van Burgemeester en Wethouders van Zaltbommel in de vergadering van 25 januari 2022
Burgemeester

Gemeentesecretaris

P.C. (Pieter) van Maaren

W. (Wouter) Abee

