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BW/002015

Openbare besluitenlijst BenW
vergadering d.d. 22 september 2020

De openbare besluitenlijst vaststellen.

BW/001932

Principeverzoek Hoeve 4a,
Beëindiging Varkenshouderij

Een positief standpunt in te nemen voor de omschakeling van veehouderij naar
wonen en de realisatie van een Ruimte-voor-Ruimte Kavel op de plek van de
stal op de locatie Hoeve 4a onder de volgende voorwaarde:
1. Er wordt meegelopen in de eerst volgende herziening van het
bestemmingsplan
2. De Ruimte-voor-Ruimte titel behaald wordt door sanering van de Hoeve 4a
en de titel niet elders wordt verkregen
3. Er sprake is van goed woon- en leefklimaat
4. Er voldaan wordt aan Vitaal Buitengebied Boekel en notitie erfbeplanting
5. Er vooroverleg plaatsvind over het plan i.v.m. 35 Ke contour met een
positief resultaat

EB&M

BW/001980

Principeverzoek Vosdeel 4 te Boekel

Medewerking te verlenen aan het omzetten van de melkveehouderij
(Agrarisch-veehouderij) naar een kleinschalig bedrijf (Bedrijf maximaal
milieucategorie 1 en 2) met maximaal 500 m2 aan bedrijfsbebouwing, indien:
- wordt voldaan aan Vitaal Buitengebied Boekel;
- een zorgvuldig dialoog wordt gevoerd;
- de sloop- en landschappelijke inpassingsverplichting alsmede het
intrekken van de milieuvergunning na het onherroepelijk worden van
de ruimtelijke procedure in een anterieure overeenkomst worden
vastgelegd.
met dit initiatief wordt meegelopen in een periodiek veegplan ‘Omgevingsplan
Buitengebied 2016’

EB&M
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BW/002008

Selectiebesluit archeologie
bestemmingsplan Randweg Boekel

Het voorstel is om:
- op basis van de uitgevoerde onderzoeken en daaruit
voorkomende selectieadviezen (d.d. 5 maart 2019 en 6
september 2020) een gelijkluidend selectiebesluit te nemen en;
- daarmee de resterende deelgebieden in het plan ‘Randweg
Boekel’ worden vrijgegeven voor verdere ontwikkeling en.
- daarmee de op de deelgebieden rustende dubbelbestemming ‘Waarde
– Archeologie’ kan worden verwijderd in de eerstvolgende integrale
bestemmingsplanherziening.

RI&S

BW/002013

Inwerkingtreding kapvergunning 2
bomen Erpseweg na bekendmaking

a. Conform artikel 6.2. van de Wabo besluiten de bezwarentermijn niet af te
wachten;
b. Zo snel mogelijk na bekendmaking van de verleende vergunning ‘vellen van
een houtopstand’ te starten met de werkzaamheden in verband met een veilige
fietsoversteek bij Erpseweg.
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