Besluitenlijst van de vergadering van burgemeester en wethouders.
Maandag 15 Juni 2015 08.30 uur in restaurant Den Tol
Aanwezig:
Burgemeester L.H.M. van Ruijven – van Leeuwen
Wethouder T. Kool
Wethouder R. Verwoert
Wethouder J. Andriesse
Wethouder K. Krook
Secretaris P.W. Wanrooij

Nr.

Afdeling

Zaaknummer

0.1

Secretaris

18369

0.2

Uitnodigingen

2.1

Dienstverlening
en Beleid

15427

2.2

Dienstverlening
en Beleid

20680

Portefeuille

Onderwerp

Advies

Besluit

B&W besluitenlijst d.d. 8 juni +
actielijst

Vaststellen

Akkoord.

Uitnodiging voor het bijwonen
Aangeven wie aanwezig wil zijn bij dit
werkbezoek van ROW op 30
werkbezoek.
september as van 9:30 tot 12:00
uur in Ophemert.

Wethouder Kool zal aanwezig zijn.

Wethouder
Kool

Uitvoering taak opvang
Zwerfdieren.

Kennis van genomen en aan griffie
sturen.

Wethouder
Kool

Principeverzoek Waalbandijk 2c Indien er een verzoek komt voor een
Akkoord.
Varik.
ruimtelijke procedure waarbij het
agrarische bedrijf beëindigd wordt en
minimaal 10.000 m2 kassen gesloopt
wordt hieraan medewerking verlenen op
grond van artikel 3.7.9. van het
bestemmingsplan Buitengebied
Neerijnen.

Kennisnemen van deze informatienota.

Aan de onder 1 bedoelde medewerking
in ieder geval de voorwaarde stellen dat
alle agrarische bebouwing gesloopt
wordt met uitzondering van de
bedrijfswoningen.

BP

Informeren

Geen medewerking verlenen aan de
onder 1 bedoelde procedure indien
daarmee een agrarisch bedrijf op de
locatie blijft bestaan.
2.3

Dienstverlening
en Beleid

18228

Wethouder
Kool

Principeverzoek Buitenweg 48
(en 25) Haaften.

Indien er een verzoek komt voor een
Akkoord.
ruimtelijke procedure waarmee het
mogelijk wordt om het bestaande
glastuinbouwbedrijf aan de Buitenweg
48, in combinatie met Buitenweg 25, te
Haaften te slopen en hiervoor een extra
woning te realiseren, hieraan niet
meewerken.
Bij het eerstvolgende “veegplan” voor
het bestemmingsplan Buitengebied
Neerijnen onderzoeken of het wenselijk
is om de Ruimte voor Ruimte regeling
zo te verruimen zodat bijvoorbeeld ook
een saldering van gebouwtypen
mogelijk kan worden dan wel een
verlaging van de norm.

Informeren

