
Overzicht afhandeling ingekomen stukken raad 2021/2022 

Groen = afgehandeld           Geel = in behandeling 
Bijgewerkt d.d. 07-02-2022 
  

Datum 

vergadering 

Ingekomen stuk Stand van zaken Datum 

afgehandeld 

30-11-2021 B2 01 Kaderbrief 2023 GGD GZ 14.10.2021 Voor de kadernota’s van de gemeenschappelijke 

regelingen zijn raadsvoorstellen voorbereid om 

wel of geen zienswijze in te dienen.  

 

30-11-2021 B2 02 Zienswijze nieuwe woning naast Achterweg 68 te 

Herwijnen 

Zienswijzen zullen komende periode worden 

beoordeeld. Naar verwachting eind dit jaar/1e 

kwartaal volgend jaar stukken voor besluitvorming 

naar college en dan de gemeenteraad 

 

30-11-2021 B2 03 Zienswijze ontwerp bestemmingsplan Donkerstraat 

Heesselt 

Wordt meegenomen in de reguliere 

zienswijzeprocedure. 

 

30-11-2021 B2 04 Bewoners Stoepstraat Opijnen - Zienswijze motie vrij 

liggend fietspad - Dijkversterking Tiel-Waardenburg 

Wordt meegenomen in verdere uitvoering 

aangenomen motie onderzoek fietspad. 

 

30-11-2021 B2 05 Bezwaar tegen het bestemmingsplan 'Nieuwe woning 

naast Achterweg 68 Herwijnen' 

Zienswijzen zullen komende periode worden 

beoordeeld. Daarna komen stukken voor 

besluitvorming naar college en dan de 

gemeenteraad. 

 

30-11-2021 B2 06 Zienswijze oprichting en deelname stichtingen 

risicobeheer en waarborgfonds VRGZ 

Een raadsvoorstel is voorbereid voor de 

raadscyclus van februari waarin wordt 

voorgesteld om af te zien van het indienen van 

wensen en bedenkingen. 

 

30-11-2021 B2 07 Zienswijze Kaderbrief 2023 van de Veiligheidsregio 

Gelderland-Zuid 

Voor de kadernota’s van de gemeenschappelijke 

regelingen worden raadsvoorstellen voorbereid 

om wel of geen zienswijze in te dienen.  

 

21-12-2021 B2 01 Aanbieding kadernota aan gemeenten voor zienswijzen 

UBR 

Voor de kadernota’s van de gemeenschappelijke 

regelingen worden raadsvoorstellen voorbereid 

om wel of geen zienswijze in te dienen.  

 

21-12-2021 B2 02 Ontwerp omgevingsvisie ProRail West Betuwe Dit is verwerkt in de Nota van Zienswijzen die naar 

de raad gaat bij de besluitvorming over 

vaststelling van de Omgevingsvisie in februari 

2022. 
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21-12-2021 B2 03 Aanbiedingsbrief Kaderbrief 2023 ODR aan raden 29 

november 2021 

Voor de kadernota’s van de gemeenschappelijke 

regelingen worden raadsvoorstellen voorbereid 

om wel of geen zienswijze in te dienen.  

 

21-12-2021 B2 04  Kaderbrief Programmabegroting 2023 Regio 

Rivierenland 

Voor de kadernota’s van de gemeenschappelijke 

regelingen worden raadsvoorstellen voorbereid 

om wel of geen zienswijze in te dienen.  

 

21-12-2021 B2 05 Kaderbrief Programmabegroting 2023 Regio Archief 

Rivierenland 

Voor de kadernota’s van de gemeenschappelijke 

regelingen worden raadsvoorstellen voorbereid 

om wel of geen zienswijze in te dienen.  

 

21-12-2021 B2 06 zienswijze omgevingsvisie CUMELA Is meegenomen in de Nota van Zienswijzen 

omgevingsvisie die in de raadscyclus van februari 

ter vaststelling wordt behandeld. 

 

21-12-2021 B2 07 Kadernota BSR 2023-2026 Voor de kadernota’s van de gemeenschappelijke 
regelingen worden raadsvoorstellen voorbereid 
om wel of geen zienswijze in te dienen.  

 

21-12-2021 B2 08 Zienswijze Omgevingsvisie West Betuwe Glastuinbouw 

Nederland 

Is meegenomen in de Nota van Zienswijzen 

omgevingsvisie die in de raadscyclus van februari 

ter vaststelling wordt behandeld. 

 

21-12-2021 B2 09 Zienswijze Omgevingsvisie West Betuwe Nieuwe 

Hollandse Waterlinie 

 

21-12-2021 B2 10 Zienswijze omgevingsvisie namens BG Legal  

21-12-2021 B2 11 Zienswijze Omgevingsvisie juridisch advies Kalenberg  

21-12-2021 B2 12 Zienswijze Omgevingsvisie varkenshouderij Pippel  

21-12-2021 B2 13 Zienswijze omgevingsvisie West Betuwe grondgebied 

Heesselt 

 

21-12-2021 B2 14 Zienswijze omgevingsvisie West Betuwe VBL  

21-12-2021 B2 15 Zienswijze omgevingsvisie West Fietsersbond WB  

21-12-2021 B2 16 Zienswijze omgevingsvisie West Betuwe De Fruitmotor  

21-12-2021 B2 17 Zienswijze omgevingsvisie West Betuwe Vitens  

21-12-2021 B2 18 Zienswijze omgevingsvisie West IVN  
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21-12-2021 B2 19 Zienswijze omgevingsvisie Stichting de Zeven Kastelen 

Deil 

 

21-12-2021 B2 20 Zienswijze Omgevingsvisie Dunea  

21-12-2021 B2 21 Zienswijze Omgevingsvisie NFO  

21-12-2021 B2 22 Zienswijze Omgevingsvisie Waterschap Rivierenland  

21-12-2021 B2 23 Zienswijze Omgevingsvisie (anoniem)  

01-02-2022 B2 01 Kaderbrief 2023 Werkzaak Rivierenland   

01-02-2022 B2 02 Zienswijze wijzigingsplan Oude Waag naast 71 Beesd 

Heemskerk Van Min 

Wordt meegenomen in de reguliere 

zienswijzeprocedure. 

 

01-02-2022 B2 03 Aanbiedingsbrief raden kadernota 2023 Avri Voor de kadernota’s van de gemeenschappelijke 

regelingen worden raadsvoorstellen voorbereid 

om wel of geen zienswijze in te dienen.  

 

01-02-2022 B2 04, 22 Indieners brieven woningbouw Deil, lijst achter slot Het college heeft eind vorig jaar besloten onder 

voorwaarden medewerking te willen verlenen aan 

een nieuwe ontwikkeling van woningbouw in Deil. 

Als eerste wordt nu een landschappelijke/ 

stedenbouwkundige analyse uitgevoerd naar de 

passendheid van woningbouw in de structuur van 

het dorp en wordt gekeken naar de inpassing van 

een nieuwe ontwikkeling in het 

woningbouwprogramma. De in de aan de raad 

gerichte brieven genoemde argumenten/zorgen 

worden dus betrokken bij de ruimtelijke analyse. 

Het is de bedoeling de analyse dit voorjaar af te 

ronden. Vervolgens zal ook de participatie met 

inwoners/belanghebbenden als onderdeel van het 

voorbereidingsproces worden vormgegeven. 

 

01-02-2022 B2 05 brief NSWZ inzake coronamaatregelen zwemles In reactie op verschillende vragen m.b.t. de 

gerechtelijke uitspraak over zwembadopenstelling 

in Hilversum is aangegeven dat het oordeel van de 
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rechter niet van toepassing is op zwembaden in 

West Betuwe. 

01-02-2022 B2 06 Bezwaar tegen buiten behandeling bestelde 

vergunning Greenhouse Steenfabriek 3 Heesselt 

Wordt conform de gebruikelijke procedures in 

behandeling genomen 

 

01-02-2022 B2 07 Zienswijze WS ontwerpbestemmingsplan Kerkstraat 

25-27 Geldermalsen 

Wordt meegenomen in de reguliere 

zienswijzeprocedure. 

 

01-02-2022 B2 08 RvS Verweerschrift bp herontwikkelingsplan Est-Tuil-

Haaften-Heesselt 

Tegen het door de gemeenteraad op 16 oktober 

2021 genomen herstelbesluit voor het 

bestemmingsplan “Herontwikkelingsplan Est-Tuil-

Haaften-Heesselt” is opnieuw beroep 

aangetekend bij de Raad van State. Laatste stap 

in die procedure is dat de gemeente een 

verweerschrift heeft ingediend. Het is nu 

afwachten op de volgende stap in die procedure 

(hoorzitting of eventueel rechtstreekse uitspraak 

RvS). 

 

01-02-2022 B2 09 RvS verzoek verweerschrift niet vaststellen bp 

zonnepark Beesd 

Op 27 januari jl. is een verweerschrift met stukken 

gestuurd naar de Raad van State. 

 

01-02-2022 B2 10 RvS beschikking Achterstraat Achter 18-22 Beesd Naar aanleiding van deze tussenuitspraak is door 

de raad op 21 december 2021 een herstelbesluit 

genomen. 

 

01-02-2022 B2 11 RvS deskundigenverslag bp Slotstraat - Opijnen Op 13 januari jl. is een zienswijze op concept 

deskundige verslag gestuurd 

 

 


