Verslag openbare vergadering AB 15 december 2021
Aanwezig:
Gemeente Tiel
Gemeente Neder-Betuwe
Projectbureau
Afwezig met kennisgeving:
Gemeente Neder-Betuwe
Datum, tijd, locatie

de heer B. Brink (voorzitter), de heer M. Melissen, mevrouw Y. Son-Stolk,
de heer B. van Gurp en de heer R. Bevers (adviseur)
de heer S. van Someren, de heer M. Klein, de heer E. Arends en de heer
R. Gertsen (adviseur)
de heer N. Zwiep en mevrouw N. Albers (notuliste)
mevrouw R. Berends en de heer P. van Essen
15 december 2021, aanvang 16.45 uur (via Teams)

1. Opening
De voorzitter heet iedereen welkom.
2. Mededelingen, ingekomen en uitgaande stukken
Er zijn geen mededelingen, ingekomen en uitgaande stukken.
3. Verslag openbare vergadering d.d. 3 november 2021
Het verslag wordt ongewijzigd vastgesteld en zal zo spoedig mogelijk gepubliceerd worden op de
website van Medel.
4. Controleprotocol 2021
Het controleprotocol is inhoudelijk niet gewijzigd ten opzichte van vorig jaar alleen wat betreft de extra
veranderingen in de externe regelgeving. Het bestuur heeft geen verdere vragen over het
controleprotocol 2021.
5. Bestemmingsplan Medel Afronding
De actuele stand van zaken wordt door N. Zwiep toegelicht. Op 17 november heeft Medel de formele
brief van de Raad van State ontvangen dat de milieufederatie haar beroep heeft ingetrokken tegen het
bestemmingsplan Kanaalzone-Medel en geen nieuw beroep zal instellen tegen het herstelbesluit. De
milieufederatie geeft aan dat in het herstelbesluit van de gemeente Tiel voldoende is
tegemoetgekomen aan de door hen voor voren gebrachte bezwaren ten aanzien van stikstof. De drie
andere partijen (omwonenden/agrariërs) die samen met GNMF het beroep hadden ingesteld,
vervolgen de beroepsprocedure nog wel.
Door Hekkelman is afgelopen vrijdag een brief naar de RvS gestuurd dat hiermee het stikstofdossier
kan worden afgesloten en daarnaast het verzoek om op korte termijn een zitting te plannen (uiterlijk
1e kwartaal 2022). Dit zou betekenen dat het bestemmingsplan in het 2e kwartaal 2022 onherroepelijk
kan zijn. Hekkelman en Antea zijn vol vertrouwen over een goede uitspraak door de Raad van State.
Het bestuur geeft aan tevreden te zijn met genomen maatregelen om de stikstofproblematiek op te
lossen en is aangenaam verrast door de handelswijze van de GNMF.
Het bestuur heeft geen vragen over het bestemmingsplan Medel afronding.
6. WVTTK en rondvraag
Y. van Son spreekt haar waardering namens het bestuur uit voor de ontvangst en rondleiding tijdens
het bedrijfsbezoek aan Napoleon Grills op 3 november 2021. Het was een zeer leerzaam en gezellig
bezoek bij een bedrijf dat een aanwinst is voor Medel.
E. Arends: De Provincie Gelderland heeft besloten om geen verdere financiering toe te kennen aan de
Rijnbrug bij Rhenen. Is het mogelijk om een brandbrief vanuit Industrieschap Medel en eventueel
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Coöperatie Medel te sturen richting de Provincie? N. Zwiep zal namens het dagelijks bestuur een brief
opstellen en ter ondertekening voorleggen aan het bestuur. Daarnaast een oproep aan het bestuur
van Coöperatie Medel doen om deze brief mede te ondertekenen.
N. Zwiep: dit is de laatste formele vergadering van het algemeen bestuur. De eerstvolgende
vergadering is gepland op 23 maart 2022. Tijdens deze informele bijeenkomst zullen de AB leden op
gepaste wijze bedankt worden voor hun inzet van de afgelopen 4 jaar. Het nieuwe algemeen bestuur
komt voor de eerste keer bij elkaar in juli voor de besluitvorming over de jaarstukken en de begroting.

Actielijst
Nr.

Datum
vergadering

Wie

Wat

Wanneer

2

