
GEMEENTE BOEKEL
Openbare besluitenlijst vergadering burgemeester en wethouders 18 oktober 2022 

Pagina 1 van 2

Aanwezig C.J.M. van den Elsen, burgemeester,
B.H.M. Brands, wethouder,
H.A.J. Willems, wethouder,
J. Marcic, secretaris

Docnr Onderwerp Collegebesluit Porte- 
feuille

BW/ Openbare besluitenlijst BenW 
vergadering d.d.11 oktober 2022

De openbare besluitenlijst vaststellen. AZ

BW/003216 Aanvraag planschadevergoeding 
Daandelendennen 7

1. Aanvragers een tegemoetkoming in de schade als bedoeld in artikel 6.1 van de Wet ruimtelijke 
ordening toe te kennen ten bedrage van € 8.200,-- en dit bedrag te vermeerderen met de 
wettelijke rente over de periode vanaf 11 februari 2022 tot de dag van uitbetaling.

2. Het door aanvragers overgemaakte drempelbedrag ad € 300,-- voor het in behandeling nemen 
van de aanvraag terug te storten op hun bankrekeningnummer.

RDE

BW/003218 Aanvraag planschadevergoeding 
Daandelendennen 13

1. Aanvragers een tegemoetkoming in de schade als bedoeld in artikel 6.1
van de Wet ruimtelijke ordening toe te kennen ten bedrage van € 3.200,--
en dit bedrag te vermeerderen met de wettelijke rente over de periode
vanaf 11 februari 2022 tot de dag van uitbetaling.

2. Het door aanvragers overgemaakte drempelbedrag ad € 300,-- voor het in
behandeling nemen van de aanvraag terug te storten op hun bankrekeningnummer.

RDE

BW/003200 Vaststellen grondprijzen voor 2023 Instemmen met bijgevoegd raadsvoorstel om:
De grondprijzen voor 2023 voor Boekel vast te stellen als volgt:

1. Sociale huurwoning (toegelaten instelling) € 225 per m2 ex btw
2. Starterwoning € 245 per m2  ex btw
3. Rijwoning € 290 per m2 ex btw
4. Halfvrijstaand € 305 per m2 ex btw
5. Vrijstaand/geschakeld € 335 per m2 ex btw

RDE
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De grondprijzen voor 2023 voor Venhorst vast te stellen als volgt:
1. Sociale huurwoning (toegelaten instelling) € 205 per m2 ex btw
2. Starterwoning € 220 per m2 ex btw
3. Rijwoning € 265 per m2 ex btw
4. Halfvrijstaand € 280 per m2 ex btw
5. Vrijstaand/geschakeld € 310 per m2 ex btw

De grondprijzen voor 2023 voor bedrijventerrein vast te stellen als volgt:
Bedrijfskavels € 155 per m2 ex btw

BW/003219 Aanvraag planschadevergoeding 
Daandelendennen 11

1. Aanvragers een tegemoetkoming in de schade als bedoeld in artikel 6.1 van de Wet ruimtelijke 
ordening toe te kennen ten bedrage van € 8.400,--
en dit bedrag te vermeerderen met de wettelijke rente over de periode
vanaf 11 februari 2022 tot de dag van uitbetaling.

2. Het door aanvragers overgemaakte drempelbedrag ad € 300,-- voor het in
behandeling nemen van de aanvraag terug te storten op hun bankrekeningnummer.

RDE


