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Verslag openbare vergadering AB 24 maart 2021 
 
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, de heer P. van Essen en de 

heer E. Arends 
Projectbureau de heer N. Zwiep en mevrouw N.  Albers (notuliste) 
Afwezig met kennisgeving: mevrouw R. Berends (gemeente Neder-Betuwe), de heer R. Gertsen 

(adviseur–gemeente Neder-Betuwe) en de heer B. van Gurp (gemeente 
Tiel) 

Datum, tijd, locatie 24 maart 2021, aanvang 16.30 uur, locatie: via Teams 
 
1. Opening 

De voorzitter heet iedereen nogmaals welkom. 
 

2. Mededelingen, ingekomen en uitgaande stukken 
P. van Essen geeft aan tot 17.15 uur beschikbaar te zijn in verband met een volgende vergadering. Er 
zijn geen verdere mededelingen, ingekomen en uitgaande stukken. 

 
3. Verslag openbare vergadering d.d. 16 december 2020 

Het verslag is reeds vastgesteld per mail op 4 januari 2021. Het verslag is daarna direct gepubliceerd 
op de website van Medel. 
 

4. Bestemmingsplan Medel Afronding 
In de procedure bij de Raad van State voor het bestemmingsplan Medel Afronding is Industrieschap 
Medel nog steeds in afwachting van een zitting. Deze zitting werd verwacht in maart/april, waarna een 
uitspraak in deze beroepsprocedure rond de zomer 2021 zou worden verwacht. Door de corona 
situatie lopen de zaken bij de Raad van State anders. 
 
In een andere procedure, nl. het beroep tegen het Tracebesluit verlenging A15, is door de Raad van 
State inmiddels uitspraak gedaan welke gevolgen kan hebben voor de procedure voor het 
bestemmingsplan Medel Afronding. Bij deze procedure is bezwaar gemaakt door de Gelderse Natuur- 
en Milieufederatie (GNMF) ten aanzien van de modelberekeningen voor stikstofdepositie ten aanzien 
van het uitgangspunt met betrekking tot de zogenaamde 5 km afkap. De Raad van State heeft het Rijk 
6 maanden de gelegenheid geboden om met een onderbouwing van haar berekening te komen. Het 
Rijk heeft inmiddels voor vijf andere grote infrastructuurprojecten de procedures stilgelegd in verband 
met deze uitspraak. 
 
Naar aanleiding van de uitspraak over Via A15 worden door Ingenieursbureau Antea nieuwe 
berekeningen uitgevoerd met een aangepast rekenmodel . De materie is complex, mede door de 
invoering van heel veel data en de keuze voor de waarden van parameters. Medel laat voor alle 
zekerheid andere deskundigen de berekeningen controleren. De adviseurs verwachten dat de 
resultaten van de nieuwe berekeningen meer stikstofneerslag zullen laten zien, waarbij het risico groot 
is dat er sprake is van een overschrijding van de norm. Aan de adviseurs is verzocht om ook met een 
advies te komen wanneer dit zich zou voordoen.  
 
P. van Essen: Wordt er ook gekeken naar de alternatieve berekeningsmethode STACKS-D van 
DGMR? Deze methode is een aantal jaren geleden ook toelaatbaar bevonden door de Raad van 
State. N. Zwiep zal dit opnemen met de adviseurs. 
 
Het bestuur heeft geen verdere vragen over het bestemmingsplan Medel afronding. 
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5. Auditcommissie Industrieschap Medel 
E. Arends: hoe is de ambtelijke ondersteuning geregeld voor de auditcommissie? De auditcommissie 
bepaalt zelf de onderwerpen waarover men vergadert en krijgt altijd de ambtelijke ondersteuning die 
daarbij hoort. Bij fiscale aspecten kan dat zelfs de externe fiscale adviseur van Medel zijn. 
 
Het bestuur neemt het besluit (AB 02-2021) om het reglement voor de Auditcommissie aan de raden 
van beide gemeenten ter zienswijze voor te leggen.  
 

6. WVTTK en rondvraag 
N. Zwiep: Helaas heeft H&M het vertrek van haar DC uit Tiel aangekondigd. De distributie gaat weer 
terug naar Hamburg. Naar verluidt heeft H&M goede afspraken gemaakt voor het personeel. 

 
 
Actielijst 

Nr.  Datum 
vergadering 

Wie Wat Wanneer 

 16-12-2020 NA Vergadering AB 3-11-2020 
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