
 

Besluitenlijst Collegevergadering openbaar 

Datum 18-10-2022 

Tijd 9:00 - 15:00 

Locatie Pres. Kennedylaan 104-108 te Velp, kamer 2.17 

Voorzitter Burgemeester Carol van Eert 

Secretaris Nadja Renkema 

Aanwezig Wethouders Gea Hofstede, Dorus Klomberg, Ronald ter Hoeven en 

Paul Hofman 

 

   

1 
 

 Ontwerpnotulen van de vergadering van burgemeester en wethouders 

van dinsdag 11 oktober 2022 
 

Besluit: 

Conform vastgesteld 
 

2.a.1 
 

 Uitnodiging Trace1+ om de gevolgen te ervaren op onze leefomgeving 

van project EerbeekLoenen2030 
 

Besluit: 

Wethouder Hofman zal het college 10 november vertegenwoordigen. 

Voor 8 november zal Simon Van Ommen worden gevraagd ons te 

vertegenwoordigen 
 

2.b 
 

 Er zijn geen mededelingen 
 

Besluit: 

V.k.a. 
 

3 
 

 Beslissing op bezwaarschrift tegen geweigerde omgevingsvergunning 

Arnhemsestraatweg 19 

In afwijking van het advies van de Commissie bezwaarschriften beslissen op 

het bezwaarschrift tegen de geweigerde omgevingsvergunning voor het 

wijzigen van het gebruik van een deel van het pand 

als psychotherapiepraktijk. Door af te wijken van het advies kan het primaire 

besluit onder aanvulling van de motivering in stand blijven. 

 
Besluit: 

Conform vastgesteld 
 

4 
 

 Prestatieafspraken 2023-2025 Habion en gemeente Rheden 

Instemmen met het aangaan van de prestatieafspraken 2023-2025 tussen 

Habion en de gemeente Rheden. 

 
Besluit: 

Conform vastgesteld 
 

5 
 

 Adviesrecht 

Aan de raad voor te stellen om het aanwijsbesluit adviesrecht Omgevingswet 

van de gemeenteraad Rheden vast te stellen. 

 
Besluit: 

Conform besloten 
 

  



 

Pagina 2 

 

6 

 

 Doesburgsedijk 

Aan de raad voor te stellen om geen wensen of bedenkingen te uiten ten 

aanzien van het voornemen van burgemeester en wethouders om de 

inspanningen op te schorten gericht op het (nemen van een besluit tot) 

afsluiten van de Doesburgsedijk. 

 
Besluit: 

Conform besloten 
 

7 
 

 Regionale agenda 2023-2024 Groene Metropoolregio Arnhem-

Nijmegen en deelname aan opgave-overeenkomsten 2023-2024 

Aan de raad voor te stellen om: 

• Kennis te nemen van de definitieve regionale agenda 2023-2024 (inclusief 

Begroting) van de Groene Metropoolregio Arnhem-Nijmegen. 

• In te stemmen met deelname aan de vijf opgaveovereenkomsten zoals 

voorgesteld door de Groene Metropoolregio voor een periode van 2 jaar. 

Het hiervoor benodigd budget voor 2023 is toegekend in de Kadernota 

2023. Het benodigd budget voor 2024 zal worden opgenomen in de 

Kadernota 2024. 

• Het college opdracht te geven om daartoe de bijgevoegde vijf 

opgaveovereenkomsten aan te gaan. 

 

Besluit: 

Conform besloten 
 

8 
 

 RES - planMER – terinzagelegging concept Notitie Reikwijdte en 

Detailniveau 

• Kennis te nemen van de concept Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD) 

d.d. 21 september 2022 die vooraf gaat aan de milieueffectrapportage 

(planMER) RES Groene Metropoolregio (zie bijlage 1); 

• de concept NRD ter inzage te leggen voor zienswijzen in week 43, met een 

sluitingsdatum voor het indienen van zienswijzen op 23 december 2022; 

• de kennisgeving te publiceren, behorend bij de publicatie van de concept 

NRD en het voornemen tot het uitvoeren van het planMER (zie bijlage 2); 

• in te stemmen met het voorstel aan de gemeenteraad om een zienswijze te 

geven op de concept NRD. 

 
Besluit: 

Conform besloten 
 

9 
 

 RES - planMER – zienswijze concept Notitie Reikwijdte en Detailniveau 

Aan de raad voor te stellen om: 

1 Kennis te nemen van de concept Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD) 

d.d. 21 september 2022 dat de kaders bepaalt voor de 

milieueffectrapportage (planMER) RES Groene Metropoolregio 

(zie bijlage 1); 

2 de bijgesloten zienswijze vaststellen en indienen op de concept Notitie 

Reikwijdte en Detailniveau (NRD, zie bijlage 2). 

 
Besluit: 

Conform besloten 
 

10 
 

 Verordening kwaliteit uitvoering en handhaving omgevingsrecht 

Aan de raad voor te stellen om de Verordening kwaliteit uitvoering en 

handhaving omgevingsrecht gemeente Rheden vast te stellen. 

 
Besluit: 

Conform besloten 
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 Evaluatie Huisvestingsverordening 2020 

Instemmen met de aandachtspunten voor de evaluatie van de 

Huisvestingsverordening 2020. 

 
Besluit: 

Conform besloten 
 

12 
 

 Visie laadinfrastructuur gemeente Rheden 

Aan de raad voor te stellen om de Visie laadinfrastructuur gemeente Rheden 

vast te stellen. 

 
Besluit: 

Conform besloten 
 

13 
 

 Watertakenplan Olburgen 2023-2027 

Aan de raad voor te stellen om: 

1 Vaststellen van het Watertakenplan Olburgen 2023-2027 (versie Rheden), 

‘variant 1’ ten behoeve van het programma en kostendekkingsplan; 

2 Kennisnemen van de bouwstenen ‘visie en regels’ van het Watertakenplan 

Olburgen 2023-2027 (versie Rheden), welke na inwerkingtreding van de 

Omgevingswet kunnen worden opgenomen in de omgevingsvisie en het 

omgevingsplan; 

3 Onder de ontbindende voorwaarde van inwerkingtreding van de 

Omgevingswet de looptijd van het vigerende Watertakenplan Olburgen 

2018-2022 maximaal tot 31 december 2027 te verlengen voor die 

onderdelen die: 

a niet zijn opgenomen in het WTPO 2023-2027; 

b niet strijdig zijn met het WTPO 2023-2027; en 

c niet strijdig zijn met gemeentelijke verordeningen op het gebied van 

waterbeheer, die na 1 januari 2018 zijn vastgesteld. 

Zolang de Omgevingswet nog niet in werking is getreden, wordt met het 

nieuwe WTPO 2023-2027 grotendeels voldaan -echter niet volledig- aan de 

GRP-planverplichting uit de Wet milieubeheer, zoals toegelicht in dit voorstel 

onder punt 7. risico’s (blz. 5) en in het WTPO hoofdstuk ‘Opzet’ (blz. 4, 

gevoegd in de bijlage). 

 
Besluit: 

Conform besloten 
 

14 
 

 Raadsinformatiebrief infographic stichting Veilig Thuis eerste 

6 maanden 2022 

• Kennis te nemen van de inhoud van de raadsbrief welke toegevoegd in de 

bijlage; 

• de raad bijgevoegde raadsbrief aan te bieden ter kennisgeving. 

 
Besluit: 

Conform vastgesteld 
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 Overzicht uitgecirculeerde b&w-stukken: 

 

15.a 
 

 Afdoening motie Voorkom afschaling van het Openbaar Vervoer in 

2023 

Instemmen met het verzenden van een raadsinformatiebrief en bijlagen ter 

afhandeling van de motie 'Voorkom afschaling in het Openbaar vervoer in 

2023'. 

 
Besluit: 

Conform vastgesteld 
 

15.b 
 

 Vervolg Koersnota wegennet Eerbeek - Loenen, deel 1 analyse 

Instemmen met het verzenden van een raadsinformatiebrief, waarin kennis 

wordt genomen van de conceptrapportage van de Koersnota wegennet 

Eerbeek-Loenen en het vervolgproces hierin. 

 
Besluit: 

Conform besloten 
 

15.c 
 

 Subsidie voedselbank Arnhem 2023 

Vaststellen van de subsidiebeschikking voor de Voedselbank Arnhem voor het 

jaar 2023 te hoogte van € 13.457,00 onder voorwaarde van vaststelling van 

de Begroting 2023 door de gemeenteraad. 

 
Besluit: 

Conform besloten 
 

 

 


