Besluitenlijst B&W-vergadering
Datum

09-02-2021

Tijd

9:30 - 12:00

Locatie

A1.06 Oude Trouwzaal

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

Voorontwerp bestemmingsplan Willemspolder fase 1 IJzendoorn
Aanleiding voor het voorliggend bestemmingsplan is de wens van
initiatiefnemer om het deel van de Willemspolder tussen de Nieuweweg in
IJzendoorn en 500 meter voor de Prins Willem-Alexanderbrug te ontgronden.
Na ontgronding wordt het gebied ingericht als waterrijk natuurgebied waar
extensieve recreatie mogelijk is. Op het bestaande terrein van de voormalige
steenfabriek komt een duurzame watergebonden bedrijvigheid in de vorm van
een bouwgrondstoffencentrum. Dit is een duurzaam centrum voor opslag,
overslag en bewerking van bouwgrondstoffen voorzien van een haven. Tevens
wordt op dit terrein ruimte geboden voor start-up bedrijven op het gebied van
duurzaamheid. Het bedrijventerrein met haven kan zich tot Clean Energy HUB
ontwikkelen, bijvoorbeeld door de inzet van duurzaam opgewekte energie voor
elektrisch laden van binnenvaartschepen of door de productie van waterstof
voor de inzet als scheepvaartbrandstof. Op het dak van de nieuwe bedrijfshal
komen zonnepanelen te liggen en er wordt een drijvend zonnepark aangelegd
in het plangebied. Voor het bestemmingsplan is het opstellen van een m.e.r.
noodzakelijk. Omdat ook een m.e.r. nodig is voor de ontgrondingvergunning,
is er gekozen voor een gecombineerde plan-m.e.r. en project-m.e.r.. Bij het
ontwerp wordt het MER ter inzage gelegd. De Notitie Reikwijdte en detailniveau
heeft vorig jaar ter inzage gelegen.

Besluit
1. Het college besluit in te stemmen met het voorontwerp bestemmingsplan
Willemspolder fase 1 in IJzendoorn.
2. Het college besluit het voorontwerp bestemminsplan vrij te geven voor
inspraak en wettelijke vooroverleg.

3. Het college besluit de raad via raadsnet in kennis te stellen van het
voorontwerp bestemmingsplan en de procedure die gevolgd wordt.
Gewijzigde vaststelling bestemmingsplan 'Rijnbandijk ong. Kesteren'
De initiatiefnemer is met zijn boomkwekerij gevestigd aan de Hamsestraat 73
in Opheusden. In verband met een volkshuisvestelijk belang van de gemeente
is het noodzakelijk dat het agrarische bedrijf verplaatst. De initiatiefnemer is
nu voornemens om aan de Rijnbandijk (ongenummerd) in Kesteren een nieuw
agrarisch bouwvlak te vestigen ten behoeve van een bomenloods, tunnelkas en
één bedrijfswoning. Dit perceel is reeds door initiatiefnemer in gebruik als
teeltgrond. Het voorliggende bestemmingsplan voorziet in een juridische
regeling om dit mogelijk te maken. Het ontwerpbestemmingsplan heeft ter
inzage gelegen van 12 november tot en met 23 december 2020. Over het
ontwerpbestemmingsplan is één zienswijze ingediend. Deze zienswijze heeft
geleid tot een voorstel om aanpassing van het bestemmingsplan.

Besluit
1. Het college besluit in te stemmen met:
- De beantwoording van de zienswijze conform de Zienswijzennota
bestemmingsplan ‘Rijnbandijk ong. Kesteren’;
- De aanpassingen zoals verwoord in de Aanpassingennotitie
bestemmingsplan ‘Rijnbandijk ong. Kesteren’;
- Het raadsvoorstel tot (gewijzigde) vaststelling van het bestemmingsplan
‘Rijnbandijk ong. Kesteren’.
2. Het college besluit het raadsvoorstel ter vaststelling aan de raad aan te
bieden.
Bestemmingsplan 'Ochten, Prunusstraat Ong'
Aan de Prunusstraat te Ochten is een initiatief tot het bouwen van 10 tweeonder-een-kap en 5 vrijstaande woningen. Het initiatief is in strijd met de
huidige (agrarische) bestemming, maar is al langere tijd opgenomen in de
gemeentelijke structuurvisie. Daarom wordt er nu een nieuw bestemmingsplan
in procedure gebracht. Het college heeft ingestemd met het
ontwerpbestemmingsplan. Het ontwerpbestemmingsplan met de bijbehorende
bijlagen worden nu ter inzage gelegd.

Besluit
1. Het college besluit in te stemmen met het ontwerpbestemmingsplan
‘Ochten, Prunusstraat Ong.’ met planidentificatienummer
NL.IMRO.1740.bpOCprunusstraaton-ont1;
2. Het college besluit het ontwerpbestemmingsplan ‘Ochten, Prunusstraat
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Ong.’ ter inzage te leggen;
3. Het college besluit om de gemeenteraad via raadsnet te informeren over de
ter inzage legging van het ontwerpbestemmingsplan;
4. Het college besluit, indien er geen zienswijzen worden ingediend tegen het
ontwerpbestemmingsplan, het bestemmingsplan ter vaststelling aan de
gemeenteraad aan te bieden.
Transitievisie warmte
Met deze bestuursopdracht geeft het college richting en sturing aan het proces
om in 2021 in participatie met interne en externe stakeholders een
Transitievisie Warmte op te stellen voor de gemeente Neder-Betuwe. Deze visie
geeft inzicht in welke alternatieven geschikt zijn om de woonbuurten in NederBetuwe aardgasvrij te maken. Voor de buurten die voor 2030 aardgasvrij
kunnen zijn, worden uitvoeringsplannen gemaakt. Dat doen we samen met de
stakeholders, vanaf 2022.

Besluit
1. Het college besluit de bestuursopdracht voor het opstellen van het
tweede deel van de Transitievisie Warmte vast te stellen.
2. Het college besluit kennis te nemen van deel één van de Transitievisie
Warmte en deze ter informatie aan de gemeenteraad aan te bieden.
3. Het college besluit de raadsinformatiebrief vast te stellen.

Verantwoording budgetafwijking
Met dit voorstel wordt het college gevraagd om de verwachte budgetafwijking
voor het herstel van de inrit en het terrein Hamsestraat 49 (Opheusden),
waarvoor de gemeente op basis van de Samenwerkingsovereenkomst
Bedrijfsverplaatsing Kegelaar nog een verplichting heeft, te verwerken in de
eerste bestuursrapportage.

Besluit
1. Het college besluit de raad voor te stellen om € 57.500 beschikbaar te
stellen voor de afwikkeling van de bedrijfsverplaatsing Kegelaar.
2. Het college besluit de budgetafwijking van € 57.500 te verwerken in de
eerste Bestuursrapportage 2021.

Deelnameverklaring Europese aanbestedingen Inburgering
Door de nieuwe Wet inburgering, die naar verwachting in 2022 in werking
treedt, krijgen gemeenten meer regie op het inburgeringstraject. Vanaf die
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datum zijn gemeenten verantwoordelijk voor het aanbieden van
inburgeringstrajecten aan inburgeringsplichtige inwoners. Er bestaan (wettelijk
gezien) drie verschillende leerroutes, waarover de inburgeraars uit onze
gemeente verdeeld worden. Gezien de schaalgrootte hebben de acht
regiogemeenten in december 2019 besloten deze trajecten gezamenlijk in te
kopen. Concreet gaat het in verband met de inhoudelijke verschillen en
overeenkomsten tussen de leerroutes, om twee Europese aanbestedingen die
parallel worden uitgevoerd. Het aanbestedingstraject vindt plaats in nauw
overleg tussen de acht deelnemende gemeenten en onder begeleiding van het
gemeenschappelijk inkoopbureau Regio Rivierenland. Het college heeft
besloten het gemeenschappelijk inkoopbureau van Regio Rivierenland mandaat
te verlenen om het gehele inkoopproces uit te voeren.

Besluit
1. Het college besluit deel te nemen aan de regionale Europese openbare
aanbestedingen inburgering door de “Verklaring van deelname Europese
openbare aanbestedingen inburgering 1. B1-route en Zelfredzaamheidsroute
en 2. Onderwijsroute” aan te gaan.
2. Het college besluit het Gemeenschappelijk inkoopbureau Regio Rivierenland
mandaat te verlenen, te machtigen en volmacht te verlenen om het gehele
inkoopproces van de Europese openbare aanbestedingen inburgering uit te
voeren, met uitzondering van het aangaan van de overeenkomsten.
Startnotitie Programma Wonen (voorheen Woonvisie)

Besluit
1. Het college besluit in te stemmen met de startnotitie van het Programma
Wonen.
2. Het college besluit de raadsinformatiebrief vast te stellen.
Spoedaanvraag huisvestingsvoorziening Van Lodenstein College
Het bestuur van het Van Lodenstein College te Kesteren heeft een
spoedaanvraag ingediend voor een huisvestingsvoorziening wegens een
constructiefout. Er blijken al sinds de oplevering van het schoolgebouw
klachten te zijn over de luchtkwaliteit. Het schoolbestuur gaat er vanuit dat
deze klachten berusten op een constructiefout, ontstaan bij de bouw van de
school in 2009. Om de luchtkwaliteit te verbeteren wil men de
installatietechnische ventilatievoorzieningen in het gebouw vervangen. Het
schoolbestuur maakt gebruik van de spoedprocedure, omdat de
volksgezondheid in het geding zou zijn.
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Besluit
1. Het college besluit de spoedaanvraag van het Van Lodenstein College te
Kesteren voor een huisvestingsvoorziening wegens een constructiefout af te
wijzen.
2. Het college besluit de afwijzing schriftelijk bekend te maken aan het college
van bestuur van het Van Lodenstein College door middel van bijgevoegde
beschikking.
Wijziging GR Werkzaak O(A)
De bestuurlijke agenda 2020 van Werkzaak rivierenland leidt tot enkele
aanpassingen in de Gr-tekst. Het college is bevoegd deze vast te stellen, na
toestemming van de raad. In het bijgevoegde raadsvoorstel wordt de raad
daarnaast geïnformeerd over de uitkomsten specifiek voor Neder-Betuwe. Het
raadsvoorstel is getoetst door de juridisch adviseur en financieel adviseur. Het
onderwerp staat geagendeerd voor B&W 9 februari en beeldvormende avond
van 11 maart.

Besluit
1. Het college besluit, onder voorbehoud van toestemming door de raad, de
gewijzigde GR Werkzaak vast te stellen.
2. Het college besluit met het raadsvoorstel voor toestemming van de raad om
de gewijzigde GR Werkzaak Rivierenland vast te stellen, in te stemmen.
3. Het college besluit het raadsvoorstel ter vaststelling aan de raad aan te
bieden.
Begroting Wvggz 2021
Op 1 januari 2020 is de Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg (Wvggz) in
werking getreden. De gemeenten in Gelderland-Zuid hebben ervoor gekozen
deze nieuwe wet in gezamenlijkheid te implementeren. Zij hebben GGD
Gelderland-Zuid gevraagd een aantal Wvggz-taken uit te voeren: het
aannemen en de traige van Wvggz-meldingen, het doen van verkennend
onderzoek naar aanleiding van deze meldingen en het horen bij een
crisismaatregel. Deze taken worden bij de GGD uitgevoerd door Meldpunt
Bijzondere Zorg. Om zorgvuldige en adequate uitvoering van de Wvggz te
bewerkstelligen liggen er twee beslispunten met betrekking tot de financiering
van de uitvoering van de Wvggz in 2021 voor bij de betrokken colleges.

Besluit
1. Het college besluit bijgaande begroting voor de uitvoering van de
Wvggz in 2021 in Gelderland-Zuid vast te stellen ten behoeve van de
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Wvggz-taken die GGD Gelderland-Zuid uitvoert en voor het gebruik van
ict-systeem Khonraad.
2. Het college besluit In te stemmen met het overhevelen van het niet
gebruikte deel van het budget voor de Wvggz in 2020 bij de GGD naar
2021.

Buitengewone ALV VNG 12 februari 2021
Op 12 februari as. is er een buitengewone Algemene Ledenvergadering van de
Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG). Deze vergadering is digitaal en het
college wordt gevraagd te stemmen over een aantal voorstellen en resoluties.

Besluit
1. Het college besluit vóór te stemmen bij, respectievelijk in te stemmen
met alle voorstellen die de VNG haar leden voorlegt op de
buitengewone ALV van 12 februari 2021.
2. Het college besluit kennis te nemen van de overige documenten en
ontwikkelingen die de VNG haar leden voorlegt in deze vergadering.
3. Het college besluit secretaris Stam te machtigen om te stemmen.
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