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Openbare notulen van de vergadering van het college van burgemeester en wethouders, 

gehouden op 8 maart 2022 om 10:30 uur. 
 

 

Aan de tekst van deze besluitenlijst kan geen rechtskracht worden ontleend. 
 

 

Aanwezig: 
F. Vermeulen, burgemeester 

L.N. Bosland 
M.D. Hulshof 

P. de Haan 
A.M.E. Janssen 

J. de Wit, secretaris 

P.J.C. Stander, notulist 
 

 

 BBN22.0010 
1. Onderwerp : De notulen van de B&W-vergadering van 22 februari 2022 

 Besluit : Akkoord te gaan met de notulen. 
  

 

 BBN22.0011 
2. Onderwerp : De notulen van de B&W-vergadering van 23 februari 2022 

 Besluit : Akkoord te gaan met de notulen. 
   

 

RAAD BB22.0078 
3. Onderwerp : B&W Besluit Principebesluit zonnepark Haarwal nummer 3, 

Ossekampen 
 Besluit : 1. Positief te staan tegenover een verdere verkenning van de 

ontwikkeling zonneparklocatie Haarwal, Ossekampen, mits hierbij 
rekening wordt gehouden met de voorwaarden zoals opgenomen in 

dit besluit. 

2. Dit besluit aan de Griffie aan te bieden met het verzoek de raads- 
en steunfractieleden hiervan in kennis te stellen (gezien de afspraak 

om alle principebesluiten te delen met de raad). 
   

 

RAAD BB22.0081 
4. Onderwerp : B&W Besluit de raadsinformatiebrief onderzoek horeca en 

detailhandel 
 Besluit : 1. De raadsinformatiebrief over de resultaten van het onderzoek 

horeca en detailhandel vast te stellen; 
2. Dit document aan de Griffie aan te bieden met het verzoek de 

raads- en steunfractieleden hiervan in kennis te stellen. 

 
   

 
RAAD BB21.0366 

5. Onderwerp : B&W Besluit Raadsinformatiebrief ENSIA 2020 

 Besluit : 1. De raadsinformatiebrief ENSIA 2020 vast te stellen; 
2. Bovengenoemde raadsinformatiebrief aan de Griffie aan te bieden 

met het verzoek de raads- en steunfractieleden hiervan in kennis te 
stellen. 
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RAAD BB20.0069 

6. Onderwerp : B&W Besluit nota Beleid en Plan van aanpak ongeregistreerd 
grondgebruik 

 Besluit : 1. De concept nota Beleid en Plan van aanpak ongeregistreerd 
grondgebruik (bijlage 1) vast te stellen en de aanpak van het 

ongeregistreerd grondgebruik de komende periode vooralsnog 

beperken tot de gevallen dat er klachten zijn over dit grondgebruik 
en dat er een koppeling mogelijk is aan lopende of geplande 

activiteiten, bijvoorbeeld warmtetransitie en wijkplannen groen, 
wegen en riolering. 

2. Per bouw-/renovatielocatie van de Woningstichting in overleg met 
de Woningstichting te bezien wat de mogelijkheden zijn voor 

verkoop van (snipper)groen binnen de kaders van de in bijlage 1 

opgenomen criteria van verkoop of verhuur van gemeentegrond en 
van de regelgeving ten aanzien van (het voorkomen van 

onrechtmatige) staatssteun en van het Didam-arrest.  
3.  De raadsinformatiebrief (bijlage 3) vast te stellen en de Griffie te 

verzoeken de raadsinformatiebrief door te zenden aan raads- en 

steunfractieleden. 
  

 
RAAD BB22.0055 

7. Onderwerp : B&W Besluit jaarverslagen 2020-2021 leerplicht, 
kwalificatieplicht en RMC 

 Besluit : 1. Het leerplichtverslag 2020-2021 vast te stellen; 

2. Het leerplichtverslag aan de Griffie aan te bieden met het verzoek 
de raads- en steunfractieleden hiervan in kennis te stelen; 

3 Het jaarverslag kwalificatieplicht en RMC 2020-2021 aan de Griffie 
aan te bieden met het verzoek de raads- en steunfractieleden 

hiervan in kennis te stellen. 

  
 

RAAD BB22.0014 
8. Onderwerp : B&W Besluit het bestemmingsplan Geluidruimteverdeling 

Campus en omgeving en de geluidsvisie Wageningen 
 Besluit : 1. De geluidsvisie Wageningen UR vast te stellen; 

2. De bestemmingsplanprocedure te starten door het 

ontwerpbestemmingsplan “Geluidruimteverdeling campus en 
omgeving” met de daarop betrekking hebbende stukken gedurende 
zes weken ter inzage te leggen; 
3. De raadsinformatiebrief “ontwerpbestemmingsplan 
Geluidruimteverdeling campus en omgeving” vast te stellen; 
4. De raadsinformatiebrief “ontwerpbestemmingsplan 
Geluidruimteverdeling campus en omgeving” en dit besluit aan de 
Griffie aan te bieden met het verzoek de raads- en steunfractieleden 
hiervan in kennis te stellen. 

 
 

RAAD BB22.0069 

9. Onderwerp : B&W Besluit Raadsinformatiebrief DPS-matrix 
 Besluit : 1. De raadsinformatiebrief DPS-matrix vast te stellen; 

2. Deze raadsinformatiebrief aan de Griffie aan te bieden met het 
verzoek de raads- en steunfractieleden hiervan in kennis te stellen. 
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RAAD BB22.0036 
10. Onderwerp : B&W Besluit Benoeming leden Raad van Toezicht Pantarijn en 

begroting 
 Besluit : 1. Het bijgevoegd raadsvoorstel en –besluit als voorstel van het 

college aan de raad vast te stellen; 

2. Het raadsvoorstel en -besluit aan de Griffie aan te bieden met het 
verzoek deze door te leiden naar de Politieke Avond. 

   
 

 BB22.0044 
11. Onderwerp : B&W Besluit de Dienstverleningsovereenkomst  van de 

Modulaire gemeenschappelijke regeling sociaal domein 

centraal Gelderland 
 Besluit : 1. De bijgaande Dienstverleningsovereenkomst Modulaire 

gemeenschappelijke regeling sociaal domein centraal Gelderland, 
Module Inkoop, aan te gaan. 

 

 BB22.0082 
12. Onderwerp : B&W Besluit nieiwe beslissing op bezwaar Van Uvenweg 132 

 Besluit : 1. Het bezwaar gegrond te verklaren;  
2. Het besluit van 2 augustus 2019 voor het in strijd met de regels 

van ruimtelijke ordening toestaan van kamerverhuur, te herroepen 
en alsnog te weigeren. 

 

 
 BB22.0072 

13. Onderwerp : B&W Besluit bestemmingsplan stadion de Wageningse Berg 
 Besluit : 1. Bijgaande brief en bijlage versturen aan Stichting Future Center 

Wageningen. 

 
   

 
 BB22.0063 

14. Onderwerp : B&W besluit de aanwijzing als buitengewoon ambtenaar van 
de burgerlijke stand 

 Besluit : 1. Esseline Soetinem Kromosemito aan te wijzen als buitengewoon 

ambtenaar van de burgerlijke stand (babs) voor de gemeente 
Wageningen. 

 
 

 BB22.0052 

15. Onderwerp : B&W Besluit samenwerkingsovereenkomst Veluwezoom 
 Besluit : 1. De samenwerkingsovereenkomst Veluwezoomgemeenten met 

stichting regionaal bureau voor Toerisme Veluwe Arnhem Nijmegen 
(2022-2025) aan te gaan. 

 
 

 

 
 

  
 

 

   


	Aanwezig:

