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A Besluitenlijst (openbaar) 

college van B&W gehouden op 
23 november 2021 
 

H.H. de Vries Besluitenlijst (openbaar) van  
23 november is vastgesteld. 

B Aanpassing afwegingskader 
voor grootschalige 
energieopwekking 

J.H.M. van 
Halteren 

Het college:  
1. Stelt de gemeenteraad voor het 
afwegingskader voor grootschalige 
energieopwekking aan te passen 
door de voorwaarde met betrekking 
tot productielandschappen voor 
zon-op-water initiatieven los te 
laten; 
2. Stemt in met de impliciete 
beantwoording van de artikel 47 
vragen van de fractie Partij van de 
Arbeid middels bijgevoegde 
raadsbrief. 
 

C Beleidsplan Veranderopgave 
Inburgering 

M.G.E. Som Het college stemt in met: 
1. Het beleidsplan Veranderopgave 
Inburgering; 
2. De bijgevoegde raadsbrief. 
 

D Beleidsplan Wijk- en 
Kerngericht Werken 
 

O.G. van Leeuwen Aangehouden. 

E Eindrapport Participatiekader 
en participatieplicht 

O.G. van Leeuwen Het college:  
1. Legt het eindrapport 
Participatiekader ter vaststelling 
voor aan de raad; 
2. Stelt de raad voor een 
participatieplicht in te stellen voor 
alle 
omgevingsvergunningsaanvragen 
voor buitenplanse 
omgevingsplanactiviteiten. 
 

F Leefbaarheidsinitiatieven O.G. van Leeuwen Het college: 
1. Publiceert en stelt de 
Subsidieregeling 
Leefbaarheidsinitiatieven 2022 vast. 
2. Informeert de wijk- en 
dorpsraden en verenigingen over de 
wijzigingen in betreffende regeling. 
3. Informeert de gemeenteraad 
middels bijgevoegde (aangepaste) 
raadsbrief. 
 

G Vaststellingsovereenkomst 
afwikkeling faillissement HMC 
 

G.J.M. Mijnen Aangehouden. 

H Verklaring van geen 
bedenkingen 
omgevingsvergunning 
buitenplanse afwijking 
bedrijfsveran 

W.J.A. Gerritsen Het college stemt in met: 
1. Het bijgevoegde voorstel aan de 
raad een Verklaring van geen 
bedenkingen (Vvgb) af te geven 
over het verlenen van een 
omgevingsvergunning voor 



 

planologisch strijdig gebruik aan 
JCL Benelux B.V., Distributiestraat 
4a en 5 te 's-Heerenberg, door de 
provincie Gelderland;  
2. Het voorstel aan de raad een 
veiligheidszone rondom de percelen 
Distributieweg  
4a en 5 te 's-Heerenberg vast te 
stellen die overeenkomt met de 
berekende plaatsgebonden 
risicocontour van de kans om 
dodelijk slachtoffer te worden als 
gevolg van de aangevraagde 
activiteit van eenmiljoenste per 
jaar;  
3. Het voorstel aan de raad JCL, 
dan wel zijn rechtsopvolger(s), 
aansprakelijk te houden voor alle 
eventuele schade die voortvloeit uit 
activiteiten aan de Distributiestraat 
4a en 5 te 's-Heerenberg;  
4. Het voorstel aan de raad de 
aangevraagde Verklaring van geen 
bedenkingen af te geven onder 
voorwaarde dat JCL bij de 
inwerkingtreding van de 
aangevraagde 
omgevingsvergunning een 
Verklaring financiële 
zekerheidstelling aan de gemeente 
afgeeft, waarin is vastgelegd dat 
JCL verzekerd is voor milieuschade 
ter hoogte van een bedrag van 
tenminste 5 miljoen euro (prijspeil 
2021) per geval, totdat in die 
omgevingsvergunning een 
voorschrift om financiële 
zekerheidstelling voor herstel van 
milieuschade te geven in werking is 
getreden; 
5. Het voorstel aan de raad de 
bijgevoegde ruimtelijke 
onderbouwing, inclusief de daarin 
opgenomen verantwoordingen van 
het plaatsgebonden risico en het 
groepsrisico vast te stellen, met 
inachtneming van het door de 
Veiligheidsregio Noordoost 
Gelderland en de Omgevingsdienst 
Achterhoek op basis hiervan 
uitgebrachte advies en een door de 
Veiligheidsregio Noord-Oost 
Gelderland vast te stellen 
rampbestrijdingsplan; 
6. Het meewegen van de door JCL 
aangevraagde externe 
veiligheidsrisico's bij de integrale 
ontwikkeling van het 
omgevingsbeleid die in het kader 
van de implementatie van de 
Omgevingswet plaatsvindt. 



 

I Sportvoorziening Didam G.J.M. Mijnen Het college: 
1. Stemt in met het masterplan 
voor de verrijking van het sport- en 
beweeglandschap in Didam.  
2. Geeft De Open Club de 
Nevelhorst toestemming voor het 
uitvoeren van fase 1 
(voorzieningen op de 3 
sportparken) en daarvoor subsidie 
te verstrekken van € 500.000,-.  
3. Houdt het bedrag voor fase 2: 1 
miljoen voorlopig beschikbaar. 
4. Stemt in met het concept 
raadsvoorstel en biedt dit aan ter 
behandeling aan de gemeenteraad. 
 

J Voortgang uitvoering motie 
welzijnsinstellingen 

G.J.M. Mijnen Het college stemt in met de 
raadsbrief voortgang motie 
welzijnsinstellingen, met 
inachtneming van een tekstuele 
aanpassing. 
 

K Wijziging gemeenschappelijke 
regeling BVO DRAN 

O.G. van Leeuwen Het college stemt in met:  
1. In principe akkoord met Wijziging 
gemeenschappelijke regeling BVO-
DRAN. 
2. Het raadsvoorstel. 
3. Het raadsbesluit. 
 

 
 
Vastgesteld in de vergadering van 7 december 2021 
 
 
De secretaris,   De burgemeester, 
 
 
 
 
 
drs. M.J.J. Wagener  H.H. de Vries 
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