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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 zijn beoordeeld. Raadsvoorstel tot 

vaststelling staat gepland voor raadsvergadering 

van 26 april.  

 

30-11-2021 B2 03 Zienswijze ontwerp bestemmingsplan Donkerstraat 

Heesselt 

Verwerkt in wijzigingsplan dat op 14 december 

door college is vastgesteld. 

 

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

liggend fietspad - Dijkversterking Tiel-Waardenburg 

Verwerkt in reactie op motie, Raadsinformatienota 

van 22 maart. 

 

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

naast Achterweg 68 Herwijnen' 

Zienswijzen zijn beoordeeld. Raadsvoorstel tot 

vaststelling staat gepland voor raadsvergadering 

van 26 april.  

 

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. 

 

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.  
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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  

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  
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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 

Het wijzigingsplan voor realisatie woongebouw is 

op woensdag 23 maart 2022 onherroepelijk in 

werking getreden. Planprocedure is daarmee 

beëindigd. 

 

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 

rechter niet van toepassing is op zwembaden in 

West Betuwe. 
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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 

 

22-02-2022 B2 01 Brief Stikstof aanpak Rivierenland Voor kennisgeving aannemen  

22-02-2022 B2 03 Bezwaar bestemming Steenfabriek 3-5 Heesselt in 

Omgevingsvisie 1.0 

De omgevingsvisie 1.0 is in de raadsvergadering 

van 22-02-2022 vastgesteld. 

 

22-02-2022 B2 04 nieuwbouw Van den Berg Est BV De aanvrager is in overleg gegaan met de 

bezwaarmakers. De bezwaren zijn daarmee 

weggenomen en de bezwaren zijn ingetrokken. 

Een bezwaarmaker wilde niet in overleg, maar is in 

de bezwarenprocedure niet ontvankelijk verklaard, 

omdat deze persoon te ver van de locatie vandaan 
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woonde en daarom niet aangemerkt kon worden 

als belanghebbende. 

Hierdoor is er geen uitspraak meer nodig/mogelijk 

van de bezwarencommissie en blijft de verleende 

vergunning in stand. 

22-02-2022 B2 05 Zienswijze Liander ontwerpbestemmingsplan Het 

Nieuwe Achterom 12 Est 

Het raadsvoorstel is aangeleverd voor de 

raadsvergadering van 28 juni as. 

 

22-03-2022 B2 01 Natura 2000 en Gastvrije Waaldijk Meegenomen in proces rondom de Gastvrije 

Waaldijk 

 

22-03-2022 B2 02 Reactie aan Raad van State ARAG Nieuw 

bestemmingsplan Achter Achterstraat 18-22 

We hebben de Raad van State verzocht het 

raadsbesluit van 21 december 2021 in stand te 

laten. We zijn in afwachting van een uitspraak of 

zitting van de Raad van State. 

 

22-03-2022 B2 03 Bezwaar woningbouwplannen Hof van Heesselt Er is overleg geweest met de afzender van het 

bezwaar. Een afschrift van deze correspondentie 

zat bij de raadsstukken van 22-03.  

 

26-04-2022 B2 01 Brief Wittenbergzorg inzake herontwikkeling kern 

Haaften 

Er staat een gesprek gepland om de zorgen van 

Wittenbergzorg te bespreken. 

 

26-04-2022 B2 02 Begeleidende brief + Jaarverslag en Jaarrekening RAR 

2021 

Voor de raadsvergadering van 21 juni volgt een 

raadsvoorstel over de jaarstukken en begroting 

van deze GR. 

 

26-04-2022 B2 03 Begeleidende brief + Programmabegroting 2023 en 

meerjarenraming 2024-2026 RAR 

Voor de raadsvergadering van 21 juni volgt een 

raadsvoorstel over de jaarstukken en begroting 

van deze GR. 

 

26-04-2022 B2 04 Aanbieding begroting 2023 en jaarstukken 2021 UBR Voor de raadsvergadering van 21 juni volgt een 

raadsvoorstel over de jaarstukken en begroting 

van deze GR. 

 

26-04-2022 B2 05 Brief + bijlagen raden concept jaarrekening GGD 

Gelderland-Zuid 2021 

Voor de raadsvergadering van 21 juni volgt een 

raadsvoorstel over de jaarstukken en begroting 

van deze GR. 
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26-04-2022 B2 06 Brief + bijlagen concept begroting GGD GZ 2023 en 

begrotingswijziging 2022 

Voor de raadsvergadering van 21 juni volgt een 

raadsvoorstel over de jaarstukken en begroting 

van deze GR. 

 

26-04-2022 B2 07 Zienswijze bp Achterweg 68 te Herwijnen Besluitvorming heeft plaatsgevonden op 26 april 

2022 

 

31-05-2022 B2 01 Jaarstukken 2021 Werkzaak Rivierenland Voor de raadsvergadering van 21 juni volgt een 

raadsvoorstel over de jaarstukken en begroting 

van deze GR. 

 

 B2 02 ODR getekende Aanbiedingsbrief P&C stukken aan 

raden april 2022 

Voor de raadsvergadering van 21 juni volgt een 

raadsvoorstel over de jaarstukken en begroting 

van deze GR. 

 

 B2 03 Concept Jaarstukken BSR 2021 Voor de raadsvergadering van 21 juni volgt een 

raadsvoorstel over de jaarstukken en begroting 

van deze GR. 

 

 B2 04 Begroting 2023 Werkzaak Voor de raadsvergadering van 21 juni volgt een 

raadsvoorstel over de jaarstukken en begroting 

van deze GR. 

 

 B2 05 Zienswijzen bij de programmabegroting 2023 van 

Regio Rivierenland 

Voor de raadsvergadering van 21 juni volgt een 

raadsvoorstel over de jaarstukken en begroting 

van deze GR. 

 

 B2 06 Aanbiedingsbrief begroting Avri 2023 toezending 

gemeenten 

Voor de raadsvergadering van 21 juni volgt een 

raadsvoorstel over de jaarstukken en begroting 

van deze GR. 

 

 B2 07 Avri aanbiedingsbrief  jaarstukken 2021 Voor de raadsvergadering van 21 juni volgt een 

raadsvoorstel over de jaarstukken en begroting 

van deze GR. 

 

 B2 08 Aanbiedingsbrief concept jaarstukken 

ontwerpbegroting 2023-2026 BWB 

Voor de raadsvergadering van 21 juni volgt een 

raadsvoorstel over de jaarstukken en begroting 

van deze GR. 
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 B2 09 Brief Projectinitiatief windpark Herwijnen Vooralsnog wordt hierover geen bestuurlijke 

gesprek met initiatiefnemers gevoerd. Dit was 

voor initiatiefnemers aanleiding om het initiatief in 

te trekken. 

 

 B2 10 Brief aan raad provincie met begrotingscirculaire 2023 V.k.a.  

 B2 11 Concept Begroting BSR 2023 incl. bijlage herverdeling Voor de raadsvergadering van 21 juni volgt een 

raadsvoorstel over de jaarstukken en begroting 

van deze GR. 

 

 


