
 

 

Agenda openbare vergadering AB 
Vergaderdatum 3 juli 2019 

Locatie   Medel, Medelsestraat Oost 17, Tiel 

Tijdstip  16.30-17.00 uur 

 
1. Opening 

 
 

2. Mededelingen, ingekomen en uitgaande stukken 
2.1 Gevoelen van gemeente Neder-Betuwe m.b.t. jaarstukken 2018, begroting 2020 en 
begrotingswijziging 1-2019 en grondexploitatie 2019 (zie bijlage) 
2.2 Gevoelen van gemeente Tiel m.b.t. jaarstukken 2018, begroting 2020 en begrotingswijziging 
1- 2019 en grondexploitatie 2019 (wordt nagezonden na ontvangst van de gemeente Tiel) 
 
 

3. Verslag vorige openbare vergadering d.d. 19 december 2018 - ter vaststelling 
Bijlage 3.1 concept verslag openbare vergadering 
 
 

4. Jaarstukken 2018 – ter vaststelling 
Toelichting accountant Stolwijk Kelderman 
Bijlage 4.1 Jaarstukken 2018 
Bijlage 4.2 Accountantsverslag 
Bijlage 4.3 Besluit AB 02-2019 vaststelling jaarstukken 2018 
 
 

5. Begroting 2020 – ter vaststelling 
Bijlage 5.1 Begroting 2020 
Bijlage 5.2 Besluit AB 03-2019 vaststelling begroting 2020 
 
 

6. Begrotingswijziging 1-2019 
Bijlage 6.1 Begrotingswijziging 1-2019 
Bijlage 6.2 Besluit AB 04-2019 vaststelling begrotingswijziging 1-2019 
 
 

7. Bestemmingplan Medel Afronding 
Stand van zaken – Mondelinge toelichting 
 
 

8. WVTTK en rondvraag 
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Verslag openbare vergadering AB 3 juli 2019 
 
Aanwezig:  
Gemeente Tiel de heer B. Brink (voorzitter), de heer M. Melissen, mevrouw Y. Son-Stolk 

en de heer B. van Gurp en de heer R. Bevers (adviseur) 
Gemeente Neder-Betuwe  de heer H. Keuken, de heer S. van Someren, mevrouw R. Berends, de 

heer P. van Essen en de heer R.  Gertsen (adviseur) 
Projectbureau de heer B. Arslan, de heer M. de Groot, de heer N. Zwiep en mevrouw 

N.  Albers (notuliste) 
Gast R. Gosselink, Stolwijk Kelderman Accountants 
Afwezig zonder kennisgeving: -  
Datum, tijd, locatie 3 juli 2019, aanvang 16.30 uur, locatie: Medel 
 
 
1. Opening 

 
2. Mededelingen, ingekomen en uitgaande stukken 

3.1 Gevoelen van gemeente Neder-Betuwe m.b.t. jaarstukken 2018, begroting 2020 en  
begrotingswijziging 1-2019 en grondexploitatie 2019 
De raad heeft besloten geen zienswijzen (gevoelen) kenbaar te maken.  
3.2 Gevoelen van gemeente Tiel m.b.t. jaarstukken 2018, begroting 2020 en begrotingswijziging 1-
2019 en grondexploitatie 2019 
De raad heeft besloten geen zienswijzen (gevoelen) kenbaar te maken.  

 
3. Verslag openbare vergadering d.d. 19 december 2018 

Het verslag wordt ongewijzigd vastgesteld. 
 

4. Jaarstukken 2018 
Bij de behandeling van dit agendapunt zijn B. Arslan, controller, en de accountant R. Gosselink van 
Stolwijk Kelderman Accountants aanwezig.  
 
Diverse ontwikkelpunten, die in het accountantsverslag zijn genoemd, zijn door Medel reeds 
opgepakt, waaronder het opstellen en vaststellen van een Integriteitsbeleid/Gedragscode voor 
medewerkers. In dit beleid wordt aangegeven dat medewerkers en inhuur de eed/belofte c.q. 
verklaring moeten afleggen. In het najaar zullen de medewerkers van Medel ten overstaan van de 
voorzitter van het algemeen bestuur genoemde eed/belofte c.q. verklaring afleggen.  
 
Het bestuur informeert naar de goedkeuringstolerantie voor fouten, die bij wetgeving is bepaald op 1% 
van de totale lasten van het Industrieschap Medel. Daarnaast naar de beschikbaarheid van het saldo 
van de lasten en basten à € 1.214.000. Dit is een administratief gegeven, staat niet op de 
bankrekening van Medel en kan niet worden uitgekeerd.  
 
Het bestuur heeft geen verdere vragen c.q. opmerkingen over de jaarstukken 2018 en de toelichting 
van de accountant en neemt het besluit (AB 02-2019) tot het vaststellen van de jaarstukken 2018.  
 

5. Begroting 2020 
Het bestuur heeft geen vragen c.q. opmerkingen over de begroting 2020 en de begroting wordt 
ongewijzigd vastgesteld. 
Het bestuur neemt het besluit (AB 03-2019) tot het vaststellen van de begroting 2020. 

 
6. Begrotingswijziging 1-2019 

Het bestuur heeft geen vragen c.q. opmerkingen over de begrotingswijziging 1-2019 en de 
begrotingswijziging is ongewijzigd vastgesteld. 
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Het bestuur neemt het besluit (AB 04-2019) tot het vaststellen van de begrotingswijziging 1-2019. 
 
Het proces Planning & Control wordt door B. Arslan toegelicht (zie bijgevoegde sheet). 
 

7. Bestemmingsplan Medel Afronding 
De actuele stand van zaken wordt door N. Zwiep toegelicht: 
 
Op 29 mei heeft de Raad van State een uitspraak gedaan over het Programma Aanpak Stikstof 
(PAS). Door deze uitspraak valt de grondslag weg onder het PAS. Dit heeft gevolgen voor 
milieuvergunningen en bestemmingsplanprocedures. 
 
Op dinsdag 11 juni 2019 zijn Monique Spijker en Nanne Zwiep naar een bijeenkomst van Hekkelman 
geweest waar overheid, gemeenten en milieu-organisaties aanwezig waren.  
 
Hoe werkt het PAS? 
Het PAS speelt een rol in relatie tot de Wet natuurbescherming en beschermt natuurgebieden tegen 
de vermestende en verzurende werking van stikstof uit de lucht. De stikstofdepositie wordt 
veroorzaakt door emissies naar de lucht vanuit de veehouderij, verkeer, stookinstallaties en andere 
industrie. Deze moet binnen vastgestelde waarden blijven. De systematiek van het PAS is erop 
gebaseerd dat allerlei maatregelen worden getroffen om de depositie omlaag te brengen. De winst die 
dit nu en in de toekomst oplevert, wordt voor een deel ‘weer uitgegeven’ als ontwikkelingsruimte. Dat 
maakte nieuwe initiatieven mogelijk. 
 
Maar nu heeft de Raad van State geoordeeld dat het toekomstige positieve effect van de maatregelen 
niet voldoende vaststaat. Daarom mag er met het PAS geen nieuwe depositieruimte worden 
uitgegeven in vergunningen, meldingen, bestemmingsplannen en toestemmingen. 
 
Gevolgen Wet natuurbescherming 
Door de uitspraak van 29 mei valt de grondslag onder het PAS weg. Dit betekent dat berekeningen 
met AERIUS niet meer toepasbaar zijn als het gaat om de drempel- en grenswaarde uit het PAS. En 
dat we de resultaten uit AERIUS niet kunnen gebruiken om aan te tonen dat een ontwikkeling geen 
negatieve gevolgen heeft op de doelstellingen voor flora en fauna. De provincies en het ministerie van 
Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit beraden zich op dit moment op een oplossing. 
 
Update 18 juni: Op 11 juni heeft minister Schouten van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit een 
brief gepubliceerd waarin zij aangeeft voor het zomerreces van de Tweede Kamer met een oplossing 
voor de korte termijn te komen. Deze oplossing zal zich met name richten op het beweiden van dieren 
bij veehouderijen en de ruim 3.300 PAS meldingen die door de uitspraak ineens niet meer geldig zijn 
en waarvoor een vergunning nodig is in het kader van de Wet natuurbescherming. 
 
Om de gevolgen voor alle sectoren in kaart te brengen zijn crisisteams vanuit ministerie en provincie 
geformeerd. Op donderdag 20 juni is er een debat in de Tweede Kamer. Daaraan voorafgaand wordt 
door de minister meer informatie gepubliceerd over de stand van zaken. 
 
Samenhang Wet milieubeheer en gevolgen voor lopende procedures 
De Wet natuurbescherming haakt aan bij de Wet milieubeheer. Je krijgt pas een milieuvergunning als 
je hebt aangetoond dat de gevolgen voor beschermde dier- en plantensoorten gedekt zijn door de Wet 
natuurbescherming. Door de uitspraak van de Raad van State is nu onduidelijk hoe je de 
verplichtingen van de Wet natuurbescherming kunt invullen bij de aanvraag van een milieuvergunning 
of bij een bestemmingsplanprocedure. Provincies en gemeenten beraden zich hierover. In afwachting 
daarvan staan lopende procedures op basis van het PAS, waarbij stikstofdepositie relevant is, 
voorlopig on hold. En krijg je in zo’n geval tijdelijk geen vergunning. 
 
Voor het bestemmingsplan Medel Afronding kunnen enkele maatregelen worden genomen om de 
stikstofuitstoot op het bedrijventerrein te beperken. Te denken valt aan bijvoorbeeld gasloos-
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aanleggen of aanpassingen aan de milieucategorie. Ook buitenplanse saldering zou wellicht tot een 
oplossing kunnen leiden. 
 
Op dit moment inventariseren Antea en Hekkelman wat de nieuwe PAS situatie voor Medel inhoudt. 
Hiervoor moet Antea nieuwe berekeningen uitvoeren op basis van richtlijnen die voorkomen uit de 
RvS uitspraak. Over enkele weken wordt het resultaat verwacht. 
 
De beroepsprocedure van Medel bij RvS wordt in augustus/september vervolgd. De voorbereidingen 
hiervoor worden nu getroffen o.a. door de inventarisatie door Hekkelman en Antea. Medel laat 
vanwege het grote belang van deze zaak en de complexiteit ook een ander bureau een ‘schaduw-
advies’ uitbrengen. 
 
Het algemeen bestuur neemt kennis van de stand van zaken met betrekking tot het bestemmingsplan 
en het PAS en is van mening dat het Industrieschap Medel alle mogelijke oplossingen en scenario’s 
dient te verkennen. Het algemeen bestuur wenst ook op de hoogte te worden gehouden van de 
voortgang van dit dossier. 
 

8. WVTTK en rondvraag 
Medel zal ervoor zorgen dat de bestuursleden die afscheid hebben genomen een bloemetje 
ontvangen. 
 
 
Actielijst 

Nr.  Datum 
vergadering 

Wie Wat Wanneer 
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