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Verslag openbare vergadering AB 28 oktober 2020 
 
Aanwezig:  
Gemeente Tiel de heer B. Brink (voorzitter), de heer M. Melissen, mevrouw Y. Son-Stolk 

en de heer R. Bevers (adviseur) 
Gemeente Neder-Betuwe  de heer M. Klein, de heer S. van Someren, mevrouw R. Berends en de 

heer E. Arends  
Projectbureau de heer M. de Groot, de heer N. Zwiep en mevrouw N.  Albers (notuliste) 
Afwezig met kennisgeving: de heer B. van Gurp (gemeente Tiel), de heer P. van Essen (gemeente 

Neder-Betuwe) en de heer R. Gertsen (adviseur gemeente Neder-
Betuwe) 

Datum, tijd, locatie 28 oktober 2020, aanvang 15.30 uur, locatie: via Teams 
 
1. Opening 

De voorzitter heet iedereen nogmaals welkom. 
 

2. Mededelingen, ingekomen en uitgaande stukken 
Er zijn geen mededelingen of ingekomen stukken. 
 

3. Verslag openbare vergadering d.d. 1 juli 2020 
Het verslag is reeds vastgesteld per mail op 26 augustus 2020. Het verslag is daarna direct 
gepubliceerd op de website van Medel. 
 

4. Bestemmingsplan Medel Afronding 
Het bestemmingsplan Medel Afronding is op 17 juni 2020 vastgesteld in de raad van de gemeente 
Tiel. Bij de Raad van State is een beroep ingesteld tegen het bestemmingsplan Medel Afronding door 
de Gelderse Natuur- en Milieufederatie en de twee omwonenden. Inhoudelijk is het beroep 
grotendeels hetzelfde als bij het vorige bestemmingsplan. N. Zwiep meldt dat de nieuwe regelgeving 
en jurisprudentie met betrekking tot de stikstof de zaak complex maakt en ook risico’s met zich mee 
brengt.  
Op dit moment wordt door de adviseurs en juristen gewerkt aan het verweerschrift met name gericht 
op de interne saldering en de ladder duurzame verstedelijking, waarbij de jurisprudentie gebruikt in de 
zaak Bedrijvenpark Moerdijk ook toepasbaar is voor Medel. Medel hoopt voor de zomer 2021 een 
zitting en een uitspraak over het bestemmingsplan Medel afronding te hebben. 
Als het verweerschrift gereed/ingediend is, zal worden bekeken welke procedure gevolgd wordt om de 
commissies en raden van beide gemeenten over de stand van zaken van het bestemmingsplan Medel 
afronding te informeren. 
 
Het bestuur heeft geen vragen over het bestemmingsplan Medel afronding. 
 

5. WVTTK en rondvraag 
Er wordt geen gebruik gemaakt van de rondvraag. 
 
Aansluitend aan deze vergadering krijgt het algemeen bestuur een presentatie over Circulair Bouwen 
gegeven door Ton Voets, architect van Bedrijvenpark Medel. De hand-out van de presentatie en 
videolink zullen in een separate mail naar het algemeen bestuur worden gestuurd. 
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