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Onderwerp

Collegebesluit

Portefeuille
AZ

BW/001678

Openbare besluitenlijst BenW
vergadering d.d. 11 februari 2020

De openbare besluitenlijst vaststellen.

BW/001658

Principeverzoek Zijp 8,
Woningsplitsing

Principemedewerking te verlenen aan de splitsing van de (bedrijfs)woning onder de volgende voorwaarde:
a. De monumentencommissie een positief advies geeft voor de
aanduiding cultuurhistorisch waardevol object
b. Een gedeelte bedrijfswoning bij agrarisch bedrijf blijft en een ander
gedeelte de functie wonen krijgt
c. Er sprake is van een goed woon- en leefklimaat
d. Dat er meegelopen wordt in een bestemmingsplanherziening.

EB&M

BW/001673

Principeverzoek Volkelseweg 38,
realisatie 6 appartementen.

Geen principemedewerking te verlenen aan de realisatie van 6 appartementen
op de locatie Volkelseweg 38.

EB&M

BW/001674

Principeverzoek Volkelseweg 19 / 21
(2)

1. Principemedewerking verlenen aan de herbestemming van Volkelseweg 21
naar de functie recreatie onder de volgende voorwaarden;

EB&M

a. De Volkelseweg 21 a-b de bedrijfsfunctie behoudt
b. Een bedrijfswoning wordt uitgesloten op de locatie Volkelseweg 21 a-b.
c. De bedrijfswoning van Volkelseweg 21, de bedrijfswoning van het
perceel Volkelseweg 19 wordt.
2. Principemedewerking te verlenen aan de herbestemming van Volkelseweg
19, van agrarisch bedrijf – veehouderij naar recreatie.
3. principemedewerking te verlenen aan de herbestemming van de
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bedrijfswoning naar woning op Volkelseweg 19 onder de volgende voorwaarde;
a. aangetoond kan worden dat sprake is van een goed woon- en
leefklimaat
b. de milieu vergunning van Volkelseweg 19 actief wordt ingeleverd
BW/001675

Aanpak eikenprocessierups 2020

-In te stemmen met de gewijzigde aanpak processierups
-Jaarlijks verhogen van de post ‘4382015 Rupsenbestrijding’ naar € 15.000,-

RI&S

BW/001679

Activiteiten 2020 invoering
Omgevingswet

Instemmen met Activiteiten 2020 invoering Omgevingswet

RI&S
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