Verslag openbare vergadering AB 3 november 2021
Aanwezig:
Gemeente Tiel
Gemeente Neder-Betuwe
Projectbureau
Afwezig met kennisgeving:
Gemeente Neder-Betuwe
Gemeente Tiel
Datum, tijd, locatie

de heer B. Brink (voorzitter), mevrouw Y. Son-Stolk en de heer R. Bevers
(adviseur)
de heer S. van Someren, de heer E. Arends en de heer R. Gertsen
(adviseur)
de heer N. Zwiep en mevrouw N. Albers (notuliste)
de heer M. Klein, mevrouw R. Berends en de heer P. van Essen
de heer M. Melissen en de heer B. van Gurp
3 november 2021, aanvang 15.30 uur, locatie: Medel

1. Opening
De voorzitter heet iedereen welkom.
2. Mededelingen, ingekomen en uitgaande stukken
Als ingekomen stuk is ontvangen een brief van de Provincie Gelderland met als onderwerp ‘Begroting
2022’. De Provincie geeft in deze brief aan dat Industrieschap Medel voor het jaar 2022 onder
repressief toezicht staat. Dit betekent de lichtste vorm van toezicht.
3. Verslag openbare vergadering d.d. 7 juli 2021
Het verslag is reeds vastgesteld per mail op 24 augustus 2021. Het verslag is daarna direct
gepubliceerd op de website van Medel.
4. Bestemmingsplan Medel Afronding
De actuele stand van zaken wordt door N. Zwiep toegelicht:
Tijdens de raadsvergadering van 13 oktober 2021 is het herstelbesluit bestemmingsplan Medel
afronding vastgesteld in relatie tot het beroep en nieuwe jurisprudentie. Medel zou op 10 november
een zitting bij de Raad van State (RvS) hebben.
Afgelopen vrijdag heeft Medel een mail van de adviseur van de milieufederatie én een mail van de
RvS ontvangen dat de milieufederatie overweegt om het beroep in te trekken. Medel zal een brief
ontvangen van de RvS met het vervolgproces. In deze brief wordt vermoedelijk aangegeven dat de
zitting van 10 november wordt uitgesteld en krijgt de milieufederatie tot uiterlijk 30 november de tijd
om te reageren op het herstelbesluit. Vervolgens wordt er dan een nieuwe zitting gepland.
Indien de milieufederatie afziet van het beroep, dan kunnen de twee omwonenden nog bezwaar
maken tegen het herstelbesluit.. Maar niet meer tegen het aspect stikstof, zij zijn hierin niet
belanghebbend.
De raden van beide gemeenten zijn op de hoogte dat er op 10 november een zitting is bij de Raad van
State. De brief die Medel ontvangt van de Raad van State zal ter informatie via de colleges van beide
gemeenten naar de raden worden gestuurd ter kennisname.
Wanneer de milieufederatie zich inderdaad terugtrekt uit de beroepsprocedure hebben zij verzocht
om de kosten vergoed te krijgen, omdat zij in principe in het gelijk zijn gesteld door middel van het
herstelbesluit. De hoogte van de compensatie wordt bepaald op basis van een staffel en bedraagt
ongeveer € 1.500,--.
Het bestuur heeft geen vragen over het bestemmingsplan Medel afronding.
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5. WVTTK en rondvraag
Er wordt geen gebruik gemaakt van de rondvraag.
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