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Openbare besluitenlijst BenW
vergadering d.d. 29 september 2020

De openbare besluitenlijst vaststellen.

BW/001961

Principeverzoek Rietvenseweg 10 te
Boekel

Ambtelijk wordt voorgesteld medewerking te verlenen aan:
1. het omzetten van de intensieve varkenshouderij naar een biologische
varkenshouderij (ongeveer 400 tot maximaal 800 biologische vleesvarkens)
op de Rietvenseweg 10;
2. de plaatsing van 8 tot 12 “safari-tenten” in samenwerking met FarmCamps
ten zuiden van de varkenshouderij binnen het vigerende bouwvlak als
nevenactiviteit;
Onder de voorwaarden dat:
 voordat gestart wordt met de plannen voor Rietvenseweg 10 dient de
landschappelijke inpassing gerealiseerd te zijn voor Kluisstraat 3 en
Statenweg 19a en in stand gehouden te worden zoals opgenomen in de
anterieure overeenkomst (kenmerk: AB/006059, Z/012421);
 voordat gestart wordt met de plannen voor Rietvenseweg 10 dient de
vergunning voor Kluisstraat 3 ingetrokken te zijn;
 voor de omschakeling van een intensieve varkenshouderij naar biologische
varkenshouderij voldaan wordt aan geldende wet- en regelgeving;
 in een bedrijfsplan nader uitgewerkt wordt hoe de formule FarmCamps
uiteengezet wordt op de Rietvenseweg 10;
 de verhuursituatie van de bedrijfswoning wordt beëindigd. De bedrijfswoning
dient bewoond te zijn door iemand van familie Van Veen in verband met de
beheer en toezicht van de camping en de zorg van de varkens.
 In de vergunningsvoorwaarden nadere voorwaarden opgenomen worden met
betrekking tot gebruik en bouwen voor de verblijfsrecreatieve nevenfunctie.
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Een zorgvuldige dialoog wordt gevoerd over voorliggend initiatief.
De mantelzorgwoningfunctie moet worden verwijderd uit het bijgebouw als er
geen sprake meer is van mantelzorg.

BW/002009

Dubbelfunctie Zijp 7

Medewerking te verlenen aan de zonnepanelen op de hoge teeltondersteunde
voorzieningen op de locatie Zijp 7.
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BW/002019

Extra subsidie Adviesraad Sociaal
Domein

1. In te stemmen met structureel een extra budgetsubsidie met een vast bedrag
voor de Adviesraad Sociaal Domein.
2. De extra budgetsubsidie met een vast bedrag vast te stellen op € 400,- per lid per
jaar voor een maximum van 9 leden.
3. De extra budgetsubsidie met terugwerkende kracht toe te kennen vanaf 1 januari
2020.
4. Als peildatum 1 januari van het betreffende subsidiejaar aan te houden voor het
aantal leden.
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Wijziging Gemeenschappelijke
Regeling GGD Hart voor Brabant

1. De wijziging van de Gemeenschappelijke Regeling GGD Hart voor Brabant
vaststellen, op voorwaarde dat de gemeenteraad hier toestemming voor
geeft;
2. De gemeenteraad middels bijgevoegd raadsvoorstel vragen toestemming te
geven voor de wijziging van deze Gemeenschappelijke Regeling.
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