Agenda openbare vergadering AB
Vergaderdatum

3 november 2021

Locatie

Medel, Medelsestraat Oost 17, Tiel

Tijdstip

15.30-16.00 uur

1. Opening
2. Mededelingen, ingekomen en uitgaande stukken
3. Verslag vorige openbare vergadering d.d. 7 juli 2021 – reeds vastgesteld per mail op 24
augustus 2021
Bijlage 3.1 verslag openbare vergadering
4. Stand van zaken Bestemmingplan Medel Afronding – mondeling toelichting
5. WVTTK en rondvraag

Verslag openbare vergadering AB 7 juli 2021
Aanwezig:
Gemeente Tiel
Gemeente Neder-Betuwe
Projectbureau
Gast
Afwezig met kennisgeving:
Gemeente Neder-Betuwe
Gemeente Tiel
Datum, tijd, locatie

de heer B. Brink (voorzitter), mevrouw Y. Son-Stolk en de heer B. van
Gurp en de heer R. Bevers (adviseur)
de heer S. van Someren, de heer P. van Essen, de heer E. Arends (via
Teams) en de heer R. Gertsen (adviseur)
de heer N. Zwiep en mevrouw N. Albers (notuliste)
de heer H.J. Hoeve, Stolwijk Kelderman Accountants (via Teams)
de heer M. Klein en mevrouw R. Berends
de heer M. Melissen
7 juli 2021, aanvang 16.30 uur, locatie: Medel

1. Opening
De voorzitter heet iedereen welkom.
2. Mededelingen, ingekomen en uitgaande stukken
2.1 Gevoelen van gemeente Neder-Betuwe m.b.t. jaarstukken 2020, begroting 2022 en
begrotingswijziging 2021
De raad heeft besloten geen zienswijzen (gevoelen) kenbaar te maken.
2.2 Gevoelen van gemeente Tiel m.b.t. jaarstukken 2020, begroting 2022 en begrotingswijziging 2021
en grondexploitatie 2021
De raad heeft besloten geen zienswijzen (gevoelen) kenbaar te maken.
Als nagezonden stuk is een nieuwsbrief (nr. 103, juni 2021) van het Ministerie van Binnenlandse
Zaken naar het algemeen bestuur gestuurd. Als aanvulling bij agendapunt 8 ‘Auditcomité
Industrieschap Medel met betrekking tot rechtmatigheidsverantwoording.
3. Verslag openbare vergadering d.d. 24 maart 2021
Het verslag is reeds vastgesteld per mail op 21 april 2021. Het verslag is daarna direct gepubliceerd
op de website van Medel.
4. Jaarstukken 2020
Bij de behandeling van dit agendapunt zijn B. Arslan, controller, en de accountant H.J. Hoeve van
Stolwijk Kelderman Accountants (via Teams) beschikbaar voor het bestuur om vragen te
beantwoorden over de jaarstukken 2020. H.J. Hoeve neemt het accountantsverslag op hoofdpunten
door en geeft een toelichting. Het bestuur heeft geen vragen voor de accountant of over het
accountantsverslag.
Het bestuur heeft geen verdere vragen c.q. opmerkingen over de jaarstukken 2020 en neemt het
besluit (AB 04-2021) tot het vaststellen van de jaarstukken 2020.
5. Begroting 2022
Het bestuur heeft geen verdere vragen c.q. opmerkingen over de begroting 2022 en de begroting
wordt ongewijzigd vastgesteld. Het bestuur neemt het besluit (AB 05-2021) tot het vaststellen van de
begroting 2022.
6. Begrotingswijziging 2021
Het bestuur heeft geen vragen c.q. opmerkingen over de begrotingswijziging 2021 en de
begrotingswijziging is ongewijzigd vastgesteld. Het bestuur neemt het besluit (AB 06-2021) tot het
vaststellen van de begrotingswijziging 2021.
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7. Benoeming van de accountant voor controlewerkzaamheden over het boekjaar 2021
Het bestuur heeft geen verdere vragen c.q. opmerkingen over de benoeming van de accountant voor
de controlewerkzaamheden over het boekjaar 2021.
Het bestuur neemt het besluit (AB 07-2021) tot het verlenen van de opdracht voor de
controlewerkzaamheden aan Stolwijk Kelderman.
8. Auditcomité Industrieschap Medel
Het bestuur neemt het besluit (AB 08-2021) om het instellen van een auditcommissie in te trekken en
middels bijgevoegde brief de raden van beide gemeenten hierover te informeren.
In de nagezonden Nieuwsbrief IBI nr 103 van juni 2021 staat dat gemeenten en provincies naar
verwachting voor het verslagjaar 2022 voor de eerste keer een rechtmatigheidsverantwoording op
moeten nemen in de jaarrekening (onder voorbehoud parlementaire goedkeuring). Er bestaat daarom
geen noodzaak voor het algemeen bestuur om al in 2021 te besluiten over de wijze waarop de
rechtmatigheidsverantwoording dient plaats te vinden. Het bestuur is van mening dat de
besluitvorming over de wijze waarop de rechtmatigheidsverantwoording dient plaats te vinden in de
loop van 2022 kan plaatsvinden.
9. Bestemmingsplan Medel Afronding
De actuele stand van zaken wordt door N. Zwiep toegelicht:
GNMF heeft beroep ingesteld tegen het besluit van de raad van Tiel om het bestemmingsplan voor
Medel Afronding vast te stellen. In het voorjaar heeft GNMF een aanvullend beroepschrift ingediend
bij de Raad van State. Hieruit komt naar voren dat GNMF zich ‘laat ondersteunen’ door MOB. MOB is
de partij die in Nederland het voortouw neemt in veel grote stikstofdossiers en zich verbindt met
natuur- en milieupartijen die gerechtigd zijn om bezwaar te maken. Het document laat tevens zien dat
kosten noch moeite gespaard worden om het bestemmingsplan Medel afronding tegen te houden.
Daarnaast wordt ingespeeld op nieuwe jurisprudentie over de stikstofregelgeving, zoals in de zaak
Via15 waarbij de 5-km afkapregel ter discussie is gesteld. Ook dit aspect speelt bij de stikstof
onderbouwing voor het bestemmingsplan Medel afronding. Door nieuwe jurisprudentie en wijzigingen
in het rijksbeleid/wetgeving over stikstof doen zich reële risico’s voor in de beroepsprocedure bij de
Raad van State.
Medel heeft haar adviseurs gevraagd om advies uit te brengen en waar nodig aanpassingen door te
voeren in de onderbouwing bij het bestemmingsplan. Waarschijnlijk zal de raad van de gemeente Tiel
moeten besluiten over een aangepaste stikstof onderbouwing. Dit zal worden afgestemd met de
betreffende ambtenaren en griffie van Tiel.
Tevens is door de adviseurs gekeken naar de alternatieve berekeningsmethode STACKS-D van
DGMR. De methode wordt wel gebruikt voor vergunningen, maar niet voor bestemmingsplannen.
Het bestemmingsplan is in procedure bij de Raad van State en een zitting bij de Raad van State kan
volgens de laatste berichten worden verwacht in de periode van september-december 2021.
Afhankelijk van de geplande zitting kan een uitspraak van de Raad van State mogelijk aan het eind
van het jaar beschikbaar zijn. Dat is veel later dan gebruikelijk in beroepsprocedures en ook later dan
door Medel en haar adviseurs was verwacht. De stikstofproblematiek heeft ook een weerslag op het
verloop en planning van procedures.
Het bestuur heeft geen vragen over het bestemmingsplan Medel afronding.
10. WVTTK en rondvraag
Er wordt geen gebruik gemaakt van de rondvraag.
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