Besluitenlijst B&W-vergadering
Datum

30-03-2021

Tijd

9:30 - 12:00

Locatie

Raadzaal

Voorzitter

Jan Kottelenberg

Aanwezigen

W.E.A. (Herma) van Dijkhuizen, M. (Marien) Klein, A.J. (Jan) Kottelenberg,
S.H.R. (Stefan) van Someren, G.S. (Gerrit) Stam en N. (Nees) van Wolfswinkel

Toelichting

Economische rapportage 2019
Sinds 2014 stelt de gemeente jaarlijks een economische rapportage op. De
rapportage die voorligt, blikt terug op 2019.

Besluit
1. Het college besluit de rapportage Economische ontwikkeling 2019 vast te
stellen.
2. Het college besluit de raadsinformatiebrief vast te stellen.
Vaststellen van straatnamen in Kesteren en Dodewaard
Het is gewenst om voor vier nieuwbouwprojecten nieuwe straatnamen te
benoemen.

Besluit
1. Het college besluit onderstaande straatnamen vast te stellen:
a. Project Fructus Dodewaard: Fructuslaan, Het Nieuwland, Het Melkpad, De
Veerensweide, Florus Hoeve en De Lange Weide;
b. Project Boveneindsestraat Kesteren: Het Griend;
c. Project Casterhoven/Hoofdstraat Zuid Kesteren: Terra Nigrastraat,
Fibulaestraat, Amphorastraat, Tegulastraat en Imbrexstraat;
d. Project Nedereindsestraat Kesteren: Amaliahof.
2. Het college besluit het straatnaambesluit met kenmerk ‘’BAG2645’’ vast te
stellen.
Nota van beantwoording op de concept-Notitie Reikwijdte en Detailniveau
windpark Midden-Betuwe

Om een bestemmingsplan en omgevingsvergunningen te kunnen opstellen
voor het windpark Midden-Betuwe, moet vooraf een milieueffectrapportage
worden opgesteld. Hiervoor is allereerst een concept-Notitie Reikwijdte en
Detailniveau opgesteld waarin is beschreven op welke wijze het onderzoek ten
behoeve van de milieueffectrapportage zal worden uitgevoerd. De conceptNotitie Reikwijdte en Detailniveau heeft voor consultatie ter inzage gelegen van
19 november tot en met 30 december 2020. Gedurende deze periode zijn er
20 reacties binnengekomen. De reacties zijn gebundeld en beantwoord.

Besluit
1. Het college besluit de ‘Nota van beantwoording op de concept Notitie
Reikwijdte en Detailniveau windpark Midden-Betuwe’ vast te stellen.
2. Het college besluit om de ‘Nota van beantwoording op de concept
Notitie Reikwijdte en Detailniveau windpark Midden-Betuwe’ via
Raadsnet ter kennisneming aan de raad te sturen.

Wijzigingsplan Kastanjelaan 21 Opheusden
De initiatiefnemer heeft het voornemen om de bestaande vrijstaande woning
aan de Kastanjelaan 21 in Opheusden te slopen en op deze locatie twee
woningen terug te bouwen in de vorm van een twee-onder-één-kapwoning. De
voorgenomen ontwikkeling past niet in het geldende bestemmingsplan. Om de
ontwikkeling mogelijk te maken wordt gebruik gemaakt van een
wijzigingsbevoegdheid uit het recent vastgestelde bestemmingsplan 'Kernen Neder-Betuwe' wijzigingsplan.

Besluit
1. Het college besluit in te stemmen met het ontwerp-wijzigingsplan
Kastanjelaan 21 te Opheusden;
2. Het college besluit het ontwerp-wijzigingsplan te publiceren en gedurende
zes weken ter inzage leggen.
Wijzigingsplan Tolsestraat 20 Dodewaard
Aan de Tolsestraat 20 in Dodewaard ligt een boomkwekerij. Het bedrijf heeft
behoefte aan een tweede bedrijfsloods voor het opslaan van bomen. Het
huidige bouwvlak biedt onvoldoende ruimte voor de bouw van een tweede
loods. In het bestemmingsplan 'Buitengebied Dodewaard en Echteld' van de
gemeente Neder-Betuwe is in de algemene wijzigingsregels in artikel 43 een
wijzigingsbevoegdheid opgenomen waarin de mogelijkheid bestaat om het
plan te wijzigen voor vergroting en/of vormverandering van het agrarisch
bouwvlak. Het voorliggende plan is passend binnen de wijzigingsregels,
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waardoor medewerking kan worden verleend aan een wijziging van het
bestemmingsplan.

Besluit
1. Het college besluit in te stemmen met het ontwerp-wijzigingsplan
Tolsestraat 20 in Dodewaard.
2. Het college besluit het ontwerp-wijzigingsplan te publiceren en gedurende
zes weken ter inzage leggen.
Verantwoording BAG, BGT en BRO aan ENSIA over 2020
Aan controle orgaan ENSIA moet door het college met kennisgeving aan de
gemeenteraad verantwoording worden afgelegd over de uitvoering van de BGT(
Basiskaart Grootschalige Topografie), BAG (Basisregistratie Adressen en
Gebouwen) en de BRO (Basisregistratie Ondergrond).

Besluit
1. Het college besluit de rapportages verantwoording uitvoering BGT, BAG en
BRO vast te stellen.
2. Het college besluit de raadsinformatiebrief vast te stellen.
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