BESLUITENLIJST (9)
Van de vergadering van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Zaltbommel d.d. 13 maart 2018

OPENBAAR
AANWEZIG:
Burgemeester
Wethouder
Wethouder
Wethouder
Wethouder
Secretaris

:
:
:
:
:
:

J.P. Rehwinkel
C.A.H. Zondag
A.C. Bragt
S.H. Buwalda
H.J. Looijen
W. Wieringa

AFWEZIG:

1

Onderwerp / korte samenvatting
Opening / mededelingen

Besluit

2

Vaststellen besluitenlijst van de vergadering van Akkoord.
Burgemeester en Wethouders van Zaltbommel
d.d. 6 maart 2018

3

Uitnodigingen / bezoeken / activiteiten College

4

Energie Atelier Glastuinbouw op 27 maart

Wethouder Buwalda.

Voorstelling “Sterrenhof” Balletschool Paulette
Willemse op 13 en 14 april

Wethouder Looijen.

Trekking Grote Verloting op 14 april

Wethouder Bragt.

Collegeverdiepingsbijeenkomst op 11 juni

Wethouder Zondag.

Stand van zaken bovengemeentelijke
onderwerpen
1. Regio Rivierenland
2. Veiligheidsregio Gelderland Zuid
3. Werkzaak Rivierenland
4. Omgevingsdienst Rivierenland
5. Regionaal Archief Rivierenland
6. Brandweer Bommelerwaard
7. AVRI
8. PHTB
9. Centrumregeling zorgproducten
10. Samenwerking
11. Overig
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5.

Portefeuillehouder Onderwerp / korte samenvatting

Besluit

A.C. Bragt

1. In te stemmen met de zienswijze op het
ontwerp-inpassingsplan Windpark
Bommelerwaard-A2.
2. In te stemmen met de informatienota aan
de raad.

Team Ruimte
Zienswijze op het ontwerpinpassingsplan 'Windpark
Bommelerwaard-A2'
Openbare samenvatting
Gedeputeerde Staten van de
provincie Gelderland legden op 8
februari 2018 het ontwerpinpassingsplan
'Windpark
Bommelerwaard-A2'
en
bijbehorende stukken ter inzage.
Tot en met 21 maart 2018 mogen
zienswijzen worden ingediend. Wij
zien aanleiding om een zienswijze
in te dienen.

6.

A.C. Bragt

Team Ruimte
Adviesverzoek van ODR over
Zuilichem, Prinkweg 4 =>
verzoek om plattelandswoning
Openbare samenvatting
Wij hebben een verzoek
ontvangen om burgerbewoning
toe te staan in de bedrijfswoning
aan de Prinkweg 4 in Zuilichem.
Deze bedrijfswoning ligt binnen
een agrarisch bouwvlak. Wij
besloten om aan het verzoek geen
medewerking te verlenen. De
consequenties voor het
achterliggende perceel, dat van
een andere eigenaar is, zijn
onvoldoende in beeld gebracht.

1. Geen medewerking te verlenen aan het
verzoek van de heer R.G. Hol om
burgerbewoning toe te staan in de
bedrijfswoning aan de Prinkweg 4 in
Zuilichem;
2. De ODR de opdracht te geven de
aanvraag van de heer R.G. Hol, om de
bedrijfswoning te wijzigen in een
voormalige agrarische bedrijfswoning, te
weigeren.

Openbare besluitenlijst Burgemeester en Wethouders van de gemeente Zaltbommel d.d. 13 maart 2018.

2

7.

J.P. Rehwinkel

Team Juridische Zaken
Behandelvoorstel aangaande
Bezwaarschrift
Omgevingsvergunning
Nieuwstraat 16b Zuilichem van
Horssen - Kanselaar, MW van

1. het bestreden besluit van 1 juni 2017 te
herroepen;
2. omgevingsvergunning te verlenen voor
het wijzigen van gebruik van de
voormalige bedrijfswoning aan de
Nieuwstraat 16b in Zuilichem naar het
gebruik als burgerwoning

Openbare samenvatting
Het college heeft besloten om het
besluit van 1 juni 2017, waarbij
omgevingsvergunning is
geweigerd voor het wijzigen van
gebruik van de voormalige
bedrijfswoning op het perceel
Nieuwstraat 16b in Zuilichem naar
het gebruik als burgerwoning, te
herroepen en alsnog de
gevraagde omgevingsvergunning
te verlenen.

8.

A.C. Bragt

Team Ruimte
Vaststellen wijzigingsplan
Poederoijen, Dorpsweg 3a
Openbare samenvatting
Het college heeft besloten het
wijzigingsplan Poederoijen,
Dorpsweg 3a vast te stellen.
Hiermee wordt het mogelijk
gemaakt een kassencomplex te
slopen aan de Dorpsweg 3a te
Poederoijen. Hiervoor in de plaats
wordt een woning teruggebouwd.
Tevens wordt de bestemming van
de bestaande bedrijfswoning
omgezet naar 'wonen'.

1. Het wijzigingsplan "Poederoijen,
Dorpsweg 3a" bestaande uit het
geometrisch bepaalde planobject als
vervat in het bestand
NL.IMRO.0297.BGBBPW20170012-VS01
met de bijbehorende bestanden vast te
stellen;
2. Het afgeleide analoge wijzigingsplan
eveneens vast te stellen
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9.

A.C. Bragt

Team Infra
Pronkgronden Poederoijen
afronding

1. Kennis te nemen van de afronding van
het project Pronkgronden Poederoijen
2. Kennis te nemen van en in te stemmen
met de bijgevoegde informatienota voor
de raad en deze aan hem door te sturen.

Openbare samenvatting
Project Pronkgronden Poederoijen
is afgerond. Natuurvriendelijke
oevers, een waterberging,
landschappelijke inpassing van de
glastuinbouw en een openbaar
pad in het buitengebied van
Poederoijen zijn aangelegd.
Hiermee is voldaan aan de
waterbergingsopgave voor
Poederoijen van Waterschap
Rivierenland en gemeente
Zaltbommel. Het Projectbureau
Herstructurering Tuinbouw
Bommelerwaard heeft de
glastuinbouw landschappelijk
ingepast, gronden uitgeruild voor
optimalisatie en natuurvriendelijke
oevers aangelegd. De gemeente
heeft het buitengebied voorzien
van een openbaar wandelpad.

10.

H.J. Looijen

Team Ruimte
schriftelijke vragen stand van
zaken Leisure Dome

In te stemmen met de beantwoording van de
schriftelijke vragen van D66 over de stand
van zaken Leisure Dome

Openbare samenvatting
D66 heeft schriftelijke vragen
gesteld over de stand van zaken
met betrekking tot het ingediende
principeverzoek van Focus Real
Estate over de Leisure Dome. Het
college geeft in de beantwoording
de status van het principeverzoek
aan en de verdere behandeling.
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Portefeuillehouder Schriftelijke vragen
Ingekomen 27 februari 2018
(PvdA/Groenlinks en Frits van
der Schans)
Woningbouw in de kernen

In behandeling.

Ingekomen 8 maart 2018
(CDA)
Zorgval bij overgang van Wmo
naar Wiz

In behandeling.

Ingekomen 8 maart 2018
(PvdA/Groenlinks en Frits van
der Schans)
Schapenslachterij in Zuilichem

In behandeling.

Vorenstaande besluitenlijst van de in de vergadering van burgemeester en wethouders van
voormelde gemeente ingekomen stukken en behandelde onderwerpen en naar aanleiding
daarvan genomen besluiten, vastgesteld door genoemd college in zijn vergadering van
20 maart 2018 tot en met een getal van -10- volgnummers.

Burgemeester en wethouders van Zaltbommel

dr. J.P. (Peter) Rehwinkel
burgemeester

W. (Wabe) Wieringa
secretaris
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