Besluitenlijst van de vergadering van burgemeester en wethouders.
Dinsdag 2 augustus 2016 om 09.30 uur in de kamer van de burgemeester, gemeentehuis te Neerijnen.
Aanwezig:
Wethouder T. Kool
Wethouder R. Verwoert
Wethouder Krook
Secretaris P.W. Wanrooij
Afwezig:

Wethouder J. Andriesse
Burgemeester H.H. de Vries
Nr.

Afdeling

0.1

Secretaris

Zaaknummer

Portefeuille

0.2

Onderwerp

Advies

Besluit

B&W besluitenlijst 26 juli 2016

Vaststellen besluitenlijst

Akkoord.

Uitnodigingen

Uitnodiging van Leeuwis Fruit voor het
bijwonen van het nieuwe koelcomplex
op zaterdag 20 augustus 2016 vanaf
15:00 uur.

Wethouder Verwoert zal aanwezig
zijn.

1. Indien er een verzoek komt voor een Akkoord.
bestemmingsplanprocedure
(herziening) waarmee in de ontgronding
van de oostelijke havenmonding van de
overnachtingshaven van Haaften wordt
voorzien, hieraan meewerken.
2. De raad verzoeken om de
coördinatieregeling van toepassing te
laten verklaren voordat het ontwerp
bestemmingsplan, als bedoeld in
beslispunt 1, ter inzage gelegd wordt
voor zienswijzen.

2.1

Dienstverlening 22047/ Wethouder
en Beleid
15521 Kool

Principeverzoek wijziging
bestemmingsplan invaart
overnachtingshaven Haaften.

2.2

Dienstverlening 21991/ Wethouder
en beleid
15380 Kool

PV Hertog Karelweg 17 Haaften 1. Indien er een verzoek komt om een
Akkoord.
bestemmingsplanprocedure
(herziening) waarmee de bouwhoogte
voor het bedrijf aan de Hertog Karelweg
17 te Haaften verruimd wordt naar 7

BP

Informeren

meter goothoogte en 10 meter
bouwhoogte voor het gehele perceel in
plaats van 5,5 goothoogte en 7 meter
bouwhoogte bij de grens tussen
bedrijventerrein en Kern Haaften,
hieraan niet meewerken.
2.3

Dienstverlening 15779/ Wethouder
en Beleid
11532 Kool

VOBP Melssingdreef 10 Tuil.

Het voorontwerp Bestemmingsplan,
Buitengebied Neerijnen, herziening
Melssingdreef 10 Tuil, in procedure
brengen, nadat de aanvrager de
planschadeovereenkomst en de
anterieure overeenkomst,
overeenkomstig de bijgevoegde
overeenkomsten, heeft ondertekend en
de plankosten betaald zijn.

Akkoord.

2.4

Dienstverlening 20642/ Wethouder
en Beleid
15353 Kool

Veegplan Buitengebied:
definitieve lijst

1. Te starten met de (correctieve)
herziening van het bestemmingsplan
Buitengebied (veegplan).
2. De notitie offerteaanvraag
bestemmingsplanherziening/veegplan
Buitengebied en de lijst met
aanpassingen dd 18 juli 2016 te
accorderen en als basis te laten dienen
voor het aanvragen van offertes voor
het opstellen van een
ontwerpbestemmingsplan Buitengebied,
herziening 2016 (veegplan).

Akkoord.
Wat punt 61 betreft is afgesproken
dat er intern nader overleg zal
plaatsvinden met bewoner.
Bestemming wordt gewijzigd in
maatschappelijk.
Actie SaZa met RO (J.Vonk)

Informeren

