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Collegebesluit

BW/002212

Openbare besluitenlijst BenW
vergadering d.d. 19 januari 2021

De openbare besluitenlijst vaststellen.

BW/002146

Cultuurhistorische aanduiding Zijp 8
en De Elzen 12

1. Zijp 8 aan te duiden als ‘karakteristiek gebouw’ in het Omgevingsplan
Buitengebied
2. Elzen 12 aan te duiden als ‘karakteristiek gebouw’ in het Omgevingsplan
Buitengebied

RI&S

BW/002173

Startersleningen 2021

1. Geen nieuw budget beschikbaar te stellen voor SVn Startersleningen.
2. Memo toezenden aan raads- en burgerleden over SVn Startersleningen.
3. Inzetten op meer bouw van starterswoningen in aankomende
woningbouwprojecten in Boekel.

RI&S

BW/002187

Principeverzoek Statenweg
17a/Wanroijseweg 1a,
herbestemming

Principemedewerking te verlenen om het perceel aan de Statenweg
17a/Wanroijseweg 1a te herbestemmen tot Bedrijf agrarisch-technisch of
agrarisch verwant bedrijf onder de volgende voorwaarde:
1. De milieu vergunning als gevolg van de procedures komt te vervallen
2. Er een compact bouwblok gerealiseerd wordt
3. Er voldaan wordt aan de kwaliteitsverbetering vanuit Vitaal Buitengebied
Boekel
4. Er extra erfbeplanting plaatsvindt tussen de bedrijfsbebouwing en de
Statenweg.
5. Buitenopslag is uitgesloten

EB&M

BW/002188

Principeverzoek Zanddelweg ong.
(naast nummer 2), Ruimte voor
Ruimte woning

Principemedewerking te verlenen aan één Ruimte-voor-Ruimte kavel op de
locatie tussen Zanddelweg 2 en Peelkensweg 1a onder de volgende
voorwaarde:
1.
Er een omgevingsdialoog wordt gehouden, waarbij er ook

Portefeuille
AZ

EB&M
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2.
3.
4.

overeenstemming wordt bereikt over de nieuw te vormen bouwblokken
Het nieuwe bouwblok minimaal 30 meter breed is en minimaal 12 meter
van de weg ligt
Er voldaan wordt aan Vitaal Buitengebied Boekel waarbij uitgezocht
wordt of de 4-tal bomen behouden, dan wel verplaatst of in het uiterste
geval opnieuw aangeplant kunnen worden.
Er meegelopen wordt in een bestemmingsplanherziening

BW/002189

Persoonsgebonden
gedoogbeschikking Molenwijk 1A

Persoonsgebonden gedoogbeschikking te verlenen aan De heer J.J.A. Kroos
en mevrouw M.J. Kroos-van Gerwen voor bewoning en voortzetting van het
bedrijf aan de Molenwijk 1a te Boekel.

EB&M

BW/002205

Besluit tot ongegrond-verklaring
bezwaarschrift tegen stillegging bouw
en preventieve last onder dwangsom,
Burgt 3

Het (aanvullende) bezwaarschrift, inclusief hetgeen tijdens de hoorzitting
mondeling naar voren is gebracht, ongegrond te verklaren en eigenaren dat
nader gemotiveerd schriftelijk mede te delen.

AZ

BW/002214

Uitvoeringsprogramma
vergunningverlening, toezicht en
handhaving 2020

a. Het vaststellen van het uitvoeringsprogramma vergunningverlening, toezicht
en handhaving 2021
b. De raad middels de bijgaande memo informeren over het vaststellen van dit
uitvoeringsprogramma

RI&S
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