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Toelichting

11.00 uur Presentatie ambitie Omgevingswet - A1.06

Actualisatie van het bodembeheerplan 2021
In december 2019 is de regionale bodemkwaliteitskaart en Nota bodembeheer
vastgesteld om hergebruik van grond en bagger binnen de regio makkelijker te
maken. Omdat hierin PFAS ontbrak is aanpassing noodzakelijk.

Besluit
1. Het college besluit in te stemmen met het raadsvoorstel over de regionale
bodemkwaliteitskaart en de regionale nota bodembeheer 2021 met
de toevoeging PFAS.
2. Het college besluit het raadsvoorstel ter vaststelling aan de raad aan te
bieden.
Regionale Energiestrategie FruitDelta Rivierenland
Eén van de afspraken in het Klimaatakkoord van 2019 is dat de Regionale
Energie Regio’s (RES) onderzoeken waar en hoe het best in hun regio duurzame
elektriciteit op land (wind en zon) opgewekt kan worden en
welke warmtebronnen te gebruiken zijn, zodat wijken en gebouwen van het
aardgas af kunnen. Op 1 juli 2021 moet elke regio een RES 1.0 bod indienen,
waarin kansrijke gebieden omschreven worden. Ook wordt de hoeveelheid
TWh benoemd die de regio denkt op te wekken op deze locaties. De 30 RES
regio’s is gevraagd samen minimaal 35 TWh op te wekken op land. Het streven
in de RES 1.0 is om het vastgestelde concept bod van mei 2020 te verdubbelen
tot 1,2 TWh duurzame energie. Voor de gemeente Neder-Betuwe gaat het
daarbij om een bijdrage van 0,234 TWh. De RES 1.0 is een eerste stap op weg
naar 2030 en 2050: een Rivierenland met duurzame energie.
Onderweg kunnen er nog allerlei zaken veranderen en zullen er de nodige

innovaties zijn. In 2023 volgt vervolgens de RES 2.0 die in 2023 gereed moet
zijn.

Besluit
1. Het college besluit in te stemmen met een regionale bijdrage van 1,2 TWh
duurzame elektriciteit uit wind en zon als bijdrage aan de landelijke
doelstelling van 35 TWh in 2030.
2. Het college besluit in te stemmen met het indienen van de Regionale
Energiestrategie 1.0 van FruitDelta Rivierenland door de Stuurgroep RES
FruitDelta Rivierenland bij het Nationaal Programma RES op 1 juli 2021.
3. Het college besluit kennis te nemen van de vooruitblik richting RES 2.0
(2023) en de samenwerkingsagenda.
4. Het college besluit het raadsvoorstel ter vaststelling aan de gemeenteraad
aan te bieden.
Regioplan Beschermd Wonen, regio Nijmegen en Rivierenland
Het beleid over Beschermd Wonen (BW) en Maatschappelijke Opvang (MO)
verandert. Vanaf 1 januari 2022 decentraliseert het Rijk de taak BW van de
centrumgemeenten naar alle gemeenten. Gemeenten krijgen hiervoor vanaf
2023 van het Rijk extra middelen in het Wmo-budget.

Besluit
1. Het college besluit de gemeenteraad te adviseren akkoord te gaan met de
voorstellen 1.1 tot en met 1.5:
1.1 Beschermd Wonen op het niveau van de regio Nijmegen en Rivierenland te
blijven organiseren;
1.2. Beschermd Thuis in een ontwikkelpad van 7-10 jaar steeds meer lokaal of
sub-regionaal vorm te geven;
1.3. De regionale samenwerking te organiseren via een Centrumregeling en
een Dienstverleningsovereenkomst en daarmee;
- vast te leggen welke taken en verantwoordelijkheden namens alle gemeenten
in de regio Nijmegen en Rivierenland op het gebied van Beschermd Wonen en
Maatschappelijke Ontwikkeling centraal uitgevoerd worden;
- de gemeente Nijmegen aan te wijzen als centrumgemeente voor de
uitvoeringstaken van Beschermd Wonen en Maatschappelijke opvang;
- gezamenlijk een meerjarig inkoopplan en een meerjarige regiobegroting op
te stellen;
- afspraken vastleggen over hoe er omgegaan wordt met tekorten en
overschotten.
1.4. De kosten voor Beschermd Wonen en Maatschappelijke Opvang vast te
stellen op basis van beschikbaarheid (dus niet op basis van daadwerkelijk
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gebruik) en daarbij:
- De verdeelsleutel voor de gemeentelijke bijdrage vast te stellen op basis van
het ‘aanvullend’ Wmo-budget per regiogemeente;
- De financiële bijdrage jaarlijks vooraf vast te stellen met correctie /
vaststelling bij de jaarafsluiting.
1.5. Het Regioplan Beschermd Wonen, regio Nijmegen en Rivierenland vast te
stellen.
2. Het college besluit één centrale toegang voor Beschermd Wonen (BW) en
Maatschappelijke Opvang (MO) voor de regio Nijmegen en Rivierenland te
organiseren en deze te beleggen bij de GGD.
3. Het college besluit in te stemmen met het raadsvoorstel over het Regioplan
Beschermd Wonen, regio Nijmegen en Rivierenland.
4. Het college besluit het raadsvoorstel ter vaststelling aan de raad aan te
bieden.
Samenwerkingsovereenkomst (SOK) Gastvrije Waaldijk
Onderdeel van de planuitwerking van de noodzakelijke dijkversterking zijn de
zogenaamde meekoppelkansen van de Gastvrije Waaldijk. Na een proces van
gezamenlijke planvorming, wordt nu aan de betrokken partijen (provincie
Gelderland, Waterschap Rivierland en de gemeenten West Betuwe, Tiel, NederBetuwe, Overbetuwe en Nijmegen) gevraagd de samenwerking te bekrachtigen
om aan de verdere ontwikkeling en uitvoering van de Gastvrije Waaldijk bij te
dragen.

Besluit
1. Het college besluit in te stemmen met de samenwerkingsovereenkomst
Gastvrije Waaldijk.
2. De burgemeester machtigt wethouder Marien Klein om de
samenwerkingsovereenkomst Gastvrije Waaldijk te ondertekenen.
3. Het college besluit de raad door middel van de raadsinformatiebrief te
informeren op het moment dat de samenwerkingsovereenkomst is
ondertekend.
Jaarstukken 2020 gemeente Neder-Betuwe
Het college legt aan de raad over elk begrotingsjaar verantwoording af over het
door hem gevoerde beleid, onder overlegging van de jaarstukken (jaarverslag
en jaarrekening) en de daarbij behorende accountantsverklaring en het verslag
van bevindingen. Met de overlegging van de Jaarstukken 2020 eindigt de
planning & controlcyclus voor het boekjaar 2020.

Besluit
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1. Het college besluit aan de raad verantwoording af te leggen via de ontwerpJaarstukken 2020.
2. Het college besluit het raadsvoorstel daarover ter vaststelling aan de raad
aan te bieden, waarin ook de autorisatie van overschrijvingen op programma’s
en kredieten is opgenomen, evenals de vaststelling van projectactualisaties en
een voorstel voor besteding van het jaarrekeningresultaat.
3. Het college besluit op grond van artikel 55, eerste lid Gemeentewet
geheimhouding op te leggen op de bijlage bij paragraaf 6 Grondbeleid met de
actualisaties van grondexploitaties per 31 december 2020 in verband met het
belang genoemd in artikel 10 lid 2 sub b van de Wet openbaarheid van
bestuur.
4. Het college besluit op grond van artikel 25, tweede lid Gemeentewet
geheimhouding aan de raad op te leggen ten aanzien van de bijlage bij
paragraaf 6 Grondbeleid met de actualisaties van grondexploitaties per 31
december 2020 in verband met het belang genoemd in artikel 10 lid 2 sub b
van de Wet openbaarheid van bestuur, tot het moment dat de raad de
geheimhouding opheft.
5. Het college besluit het raadsvoorstel over de bekrachtiging van de
geheimhouding ter vaststelling aan de raad aan te bieden.
Zonnepark Hemmen II
Initiatiefnemer heeft een aanvraag omgevingsvergunning ingediend voor de
realisatie van een zonnepark op een veld in Hemmen, gelegen tussen de
spoorlijn Tiel – Elst, de Betuwelijn en A15 nabij het station HemmenDodewaard. Het plan is in strijd met de agrarische bestemming uit het
bestemmingsplan “Buitengebied Dodewaard en Echteld”. Het plan past binnen
de beleidsdoelstellingen van de gemeente om het aandeel duurzame energie te
verhogen. Het college heeft daarom besloten om voor deze aanvraag een
(uitgebreide) afwijkingsprocedure op grond van de Wabo te volgen zodat, na
deze procedure, de omgevingsvergunning voor het zonnepark kan worden
verleend voor een periode van 30 jaar. Wel is een verklaring van geen
bedenkingen(VVGB) benodigd van de gemeenteraad omdat ontwikkeling van
zonneparken niet voorkomt op de lijst van categorieën van gevallen waarvoor
geen VVGB noodzakelijk is.

Besluit
1. Het college besluit in te stemmen met de ruimtelijke onderbouwing
voor de aanvraag omgevingsvergunning in verband met de realisatie
van het Zonnepark Hemmen II.
2. Het college besluit medewerking te verlenen aan de procedure voor
het afwijken van het bestemmingsplan ‘Buitengebied Dodewaard en
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Echteld’ door middel van een (ontwerp) afwijkingsbesluit ex. artikel
2.12, lid 1 sub a ten 3e van de Wet Algemene Bepalingen
Omgevingsrecht (Wabo) voor de realisatie van een zonnepark gelegen
tussen de spoorlijn Tiel – Elst, de Betuwelijn en A15 nabij het station
Hemmen-Dodewaard voor een periode van 30 jaar.
3. Het college besluit om de gemeenteraad voor te stellen een VVGB af
te geven.
4. Het college besluit om de gemeenteraad voor te stellen dat de onder
3 bedoelde VVGB als definitieve VVGB geldt indien geen zienswijzen
tegen het ontwerp worden ingediend.

Zienswijzen lokale omroep
Het Commissariaat voor de Media heeft het voornemen tot besluit kenbaar
gemaakt om Stichting Stadsomroep Tiel aan te wijzen als lokale publieke
media-instelling in de gemeente Neder-Betuwe en de aanwijzingsaanvraag van
Stichting Nova Media Producties af te wijzen. Gemeente Neder-Betuwe meent
dat ten onrechte wordt afgeweken van het advies van de raad op 25
maart 2021 – om geen van beide media-instellingen aan te wijzen - en maakt
gebruik van de gelegenheid om een zienswijze in te dienen bij het
Commissariaat.

Besluit
1. Het college stemt in met de zienswijze op het voornemen tot besluit van het
Commissariaat voor de Media om SST aan te wijzen als lokale publieke mediainstelling in de gemeente Neder-Betuwe en de aanwijzingsaanvraag van
Stichting Nova Media Producties af te wijzen.
2. Het college besluit het raadsvoorstel over de zienswijze ter vaststelling aan
de raad aan te bieden.
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