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Verslag openbare vergadering AB 18 december 2019 
 
Aanwezig:  
Gemeente Tiel de heer B. Brink (voorzitter), de heer B. van Gurp, mevrouw Y. Son-Stolk 

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, de heer E. Arends (plv. AB-lid) en de heer R. Gertsen 
(adviseur) 

Projectbureau de heer N. Zwiep en mevrouw N.  Albers (notuliste) 
Afwezig met kennisgeving:  de heer M. Melissen 
Datum, tijd, locatie 18 december 2019, aanvang 16.30 uur, locatie: Medel 
 
 
1. Opening 

De voorzitter heet iedereen welkom.  
 

2. Mededelingen, ingekomen en uitgaande stukken 
Als nagekomen stuk heeft het algemeen bestuur een memo ontvangen met als onderwerp: 
Informatievoorziening Industrieschap Medel richting raden. Dit punt zal aan de agenda worden 
toegevoegd als punt 8b. 

 
E. Arends is als plaatsvervangend lid aanwezig bij de vergadering van het algemeen bestuur en krijgt 
van de leden van het algemeen bestuur de gelegenheid om tijdens de vergadering vragen te stellen. 
 

3. Verslag openbare vergadering d.d. 30 oktober 2019 
Het verslag wordt ongewijzigd vastgesteld. 

 
4. Bestemmingsplan Medel Afronding 

N. Zwiep geeft een weergave van de stand van zaken omtrent de ontwikkelingen van het 
bestemmingsplan Medel Afronding en het PAS. 
 
Door advocatenkantoor Hekkelman is een advies met betrekking de te doorlopen procedure voor het 
bestemmingsplan Medel afronding opgesteld. Hierin komen (samengevat) de volgende conclusie naar 
voren: 
De besluiten met de voorgenomen aanpassingen van de vernietigde bestemmingsplannen 
“Kanaalzone-Medel Afronding, “Parapluherziening zonering industrielawaai bedrijventerrein Medel 
2017” (Tiel), bestemmingsplan “Parapluherziening zonering industrielawaai bedrijventerrein Medel 
2017” (Neder-Betuwe) en hogere grenswaardenbesluit voor de woningen in de omgeving van het 
bestemmingsplan Kanaalzone Medel (Tiel) kunnen door het desbetreffende bevoegde gezag worden 
vastgesteld zonder daaraan voorafgaand een ontwerpbesluit ter inzage te leggen. De aangepaste 
besluiten leiden namelijk niet tot een wezenlijk ander plan in de zin van de Afdelingsjurisprudentie 
zodat niet eerst aan een ieder gelegenheid hoeft te worden geboden (opnieuw) een zienswijze in te 
dienen over de ontwerpbesluiten. Het direct vaststellen van de aangepaste besluiten heeft als 
voordelen verkorting van de proceduretijd en het voorkomen van eventuele nieuwe appellanten. 
 
Bij het opstellen van de planning wordt rekening gehouden met de reguliere termijnen die de Raad 
van State aanhoudt, wetende dat deze bij de stikstofproblematiek in de afgelopen jaren anders bleken 
te zijn. In de mogelijke bestemmingsplanprocedure wordt geen rekening gehouden met het nog 
onbekende nieuwe beleid van het rijk en de provincie met betrekking tot stikstofdepositie en eventuele 
gevolgen voor de inhoud of onderbouwing van het bestemmingsplan. 
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De bestemmingsplanprocedure wordt zo spoedig mogelijk met de bevoegde gezagen afgestemd en in 
een planning opgenomen. Zodra hierover duidelijkheid bestaat wordt een memo opgesteld voor de 
colleges en raden van beide gemeenten, waarin wordt toegelicht welke procedure wordt gevolgd en 
op welke wijze de stikstofproblematiek wordt geadresseerd. 
 
Het algemeen bestuur neemt kennis van de voorgenomen aanpak en kan zich hierin vinden. 

 
5. Besluit AB 05-2019 instemmen met passeerbevoegdheid controller 

Het algemeen bestuur heeft geen op- en aanmerkingen en besluit (AB 05-2019) de 
passeerbevoegdheid van de controller vast te stellen. 
 

6. Besluit AB 07-2019 inzake wijzigingen voortkomend uit de Wnra 
Het algemeen bestuur heeft geen op- en aanmerkingen en besluit (AB 07-2019) de wijzigingen 
voortkomend uit de Wnra vast te stellen. 
 

7. Controleprotocol 2019 
Het algemeen bestuur heeft geen vragen c.q. opmerkingen naar aanleiding van het controleprotocol 
2019. 
 

8. a. Memo ‘afweging met betrekking tot auditcomité en de rechtmatigheidsverklaring’ 
Naar aanleiding van het advies van de accountant is genoemde memo opgesteld en ligt ter 
beeldvorming voor aan het algemeen bestuur. N. Zwiep licht toe dat het memo verschillende aspecten 
van het onderwerp auditcomité beschrijft en dat de leden van het algemeen bestuur in de gelegenheid 
worden gesteld om hierover nadere vragen te stellen (desgewenst ook buiten de vergadering om), om 
in 2020 tot oordeelsvorming te kunnen. In juli 2020 wordt dit onderwerp geagendeerd voor 
besluitvorming. 
 
E. Arends vraagt of op pagina 4, onder punt 4, de passende alternatieven genoemd kunnen worden. 
Dit geeft dan meteen een totaalbeeld om de juiste keuze te kunnen maken. Eventuele overige op- en 
aanmerkingen op het memo zullen door het algemeen bestuur per mail naar Medel kenbaar gemaakt 
worden. N.P. Zwiep zal voorafgaande aan de vergadering van het algemeen bestuur in juli 2020 een 
aangepast memo toezenden. 
 
b. Memo ‘informatievoorziening Industrieschap Medel richting raden’ 
Naar aanleiding van de ontvangen moties over ‘gemeenschappelijke regelingen’ van de gemeente 
Neder-Betuwe (d.d. 3 juli 2019) en de gemeente Tiel (d.d. 19 juni 2019) heeft Medel het initiatief 
genomen om een overzicht op te stellen van de informatie en de wijze waarop deze informatie aan de 
raad wordt verstrekt. Deze memo ligt ter beeldvorming aan het algemeen bestuur voor met de vraag 
of de informatievoorziening voor Medel zo voldoende is.  
 
Het algemeen bestuur stelt vast dat Medel aan alle verzoeken vanuit de beide raden voldoet, behalve 
het volgen van de openbare vergaderingen van het algemeen bestuur via een live-stream. R. Berends 
meldt dit laatste ook een specifiek verzoek was vanuit de raad van Neder-Betuwe. P. van Essen geeft 
aan dat een audio-verslag dat via de website kan worden beluisterd ook een optie kan zijn om beter te 
informeren. Het algemeen bestuur is van mening dat er praktische en efficiënte maatregelen genomen 
kunnen worden om er voor te zorgen dat de raden sneller op de hoogte zijn van het verloop en de 
besluiten van het algemeen bestuur. Om hierin te voorzien worden de notulen van de openbare 
vergaderingen snel opgesteld, verzonden en na (digitale) vaststelling op de website van Medel 
geplaatst. Wanneer in de toekomst mocht blijken dat dit onvoldoende invulling geeft aan de behoefte 
van de raden, kunnen ook nog andere maatregelen worden genomen. Het algemeen bestuur verzoekt 
N. Zwiep het memo met deze laatste punten aan te passen. Het aangepaste memo vormt een bijlage 
bij het verslag kan ook ter kennisname aan de beide raden worden verzonden. 
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9. WVTTK en rondvraag 

Vandaag is na 11 jaren de laatste vergadering van H. Keuken als DB/AB lid en de voorzitter richt het 
woord tot hem namens het algemeen bestuur en de projectorganisatie van Medel. H. Keuken ontvangt 
waardering en dank voor zijn bijdrage aan het bestuur van de gemeenschappelijke regeling. Tevens 
wordt een cadeau met bos bloemen aan hem overhandigd. 
 
 
Actielijst 

Nr.  Datum 
vergadering 

Wie Wat Wanneer 
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