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Verslag openbare vergadering AB 7 november 2022 
 
Aanwezig:  
Gemeente Tiel de heer D. Verbeek (voorzitter), de heer R. Dijkstra, de heer E. Henning, 

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

A. Hulsbergen en de heer E. Arends (toehoorder) 
Projectbureau de heer N. Zwiep en mevrouw N. Albers (notulist) 
Gast nvt 
Afwezig met kennisgeving:   
Gemeente Neder-Betuwe de heer R. Gertsen (adviseur) 
Gemeente Tiel nvt 
Datum, tijd, locatie 7 november 2022, aanvang 15.30 uur, locatie: Medel 
 
1. Opening 

De voorzitter heet iedereen welkom. 
 

2. Mededelingen, ingekomen en uitgaande stukken 
R. Dijkstra meldt dat de AVRI uitbreidingsplannen heeft en mogelijk belangstelling heeft voor een 
grotere kavel op Bedrijvenpark Medel. Dit wordt gemeld met het oog op de Tender van de kavels op 
Medel. N. Zwiep zal contact opnemen met de directeur van de AVRI, heer W. Brouwer, AVRI, om 
wederzijds informatie uit te wisselen. 
 

3. Verslag openbare vergadering d.d. 14 juli 2022 
Het verslag is reeds vastgesteld per mail op 3 augustus 2022. Het verslag is daarna direct 
gepubliceerd op de website van Medel. 
 

4. Bestemmingsplan Medel Afronding 
Woensdag 2 november 2022 heeft de Raad van State de bezwaren in de beroepsprocedure 
ongegrond verklaard. De heer N. Zwiep feliciteert het algemeen bestuur met het genomen besluit van 
de Raad van State, waarmee het bestemmingsplan Medel afronding onherroepelijk is. 
 
De voorzitter spreekt namens het algemeen bestuur zijn dank uit richting het projectteam van Medel 
en alle ambtenaren van beide gemeenten met het behaalde resultaat.  
 
Het bestuur heeft geen vragen over het bestemmingsplan Medel afronding. 
 

5. Presentatie over Industrieschap Medel 
De heer N. Zwiep geeft een presentatie over Bedrijvenpark Medel, gemeenschappelijke regeling 
Industrieschap Medel en de actuele onderwerpen. Zie bijlage.  
 
M. Klein: heeft de ‘Porthos-uitspraak’ nog gevolgen voor de realisatie van Medel afronding? 
De Raad van State deed uitspraak in de zogenoemde Porthos-zaak, die draait om de vrijstelling die 
nu nog geldt voor stikstof die wordt uitgestoten tijdens de bouw van projecten. Dit betekent dat 
bedrijven bij de aanvraag van hun omgevingsvergunning tevens rekening moeten houden met een 
stikstofonderbouwing tijdens de bouwfase. De bedrijven moeten aantonen dat naast de gebruiksfase, 
ook de bouwfase geen effect heeft op de Natura2000 gebieden.  
N. Zwiep meldt dat Medel hierover advies heeft ontvangen van Hekkelman Advocaten, die aangeeft 
dat er wel voorwaarden gaan gelden voor de bouw op Medel, maar dat dit naar verwachting niet tot 
knelpunten zal leiden. 
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6. WVTTK en rondvraag 

Er wordt geen gebruik gemaakt van de rondvraag. 
 
De voorzitter sluit de vergadering om 16.00 uur. 
 
 
Actielijst 

Nr.  Datum 
vergadering 

Wie Wat Wanneer 

1 14-7-2022 Nanne Reglement Auditcommissie 
nogmaals delen 

Zsm 
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