AB/011058 Z/020506

1

Openbare besluitenlijst vergadering burgemeester en wethouders week 23, d.d. 3 juni 2013
Acc.

Bespr.

Besluit van burgemeester en wethouders

Secr.
Overeenkomstig advies
Besluit

Burg.
Weth.
BZ
Weth.
GZ
Aanwezig:

P.M.J.H. Bos,
H.A.J. Willems,
T.A.M. van de Loo,
J. Marcic,

burgemeester,
wethouder,
wethouder,
secretaris.

A.P.

Onderwerp

Besluit

Sector

1.

Openbare besluitenlijst van de
De openbare besluitenlijst van de
vergadering van BenW d.d. 28 mei vergadering van BenW d.d. 28 mei
2013
2013 vaststellen.

BO

2.

Ontwerpbestemmingsplan
‘Buitengebied 2005, herziening
Zandhoek 12’: opstarten officiële
procedure

1. Na het definitief aangaan van de
planschade- en
exploitatieovereenkomst het
bijgevoegde ontwerp
bestemmingsplan “Buitengebied
2005, herziening Zand-hoek 12” in
officiële procedure te brengen.
2. Te verklaren dat het kostenverhaal
anderszins verzekerd is op het
moment dat de anterieure
overeenkomsten ondertekend zijn.

GZ

3.

Bezwaarschrift Driessen
Advocaten tegen afwijzingsbesluit
verzoek om handhaving
Hoekstraat 1-1a te Venhorst
(nertsenbedrijf)

Het (aanvullende) bezwaarschrift
inclusief hetgeen tijdens de hoorzitting
mondeling naar voren is gebracht,
ongegrond te verklaren.

GZ

4.

Ontwerpwijzingsplan Zijp 2-4,
opstarten officiële procedure

1. Het ontwerp-wijzigingsplan “Zijp 2-4, GZ
2012” in officiële procedure te
brengen door het zes weken ter
inzage te leggen op het
gemeentehuis met de mogelijk-heid
voor eenieder om zienswijzen
hiertegen in te dienen.
2. Bij de vaststelling van het definitieve
wijzigingsplan “Zijp 2-4, 2012” te
verklaren dat het kostenverhaal
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anderszins verzekerd is.

5.

Aanmeldingsnotitie m.e.r.
Voskuilenweg 21

a. Besluiten dat er geen bijzondere
omstandigheden zijn die
rechtvaardigen of noodzakelijk
maken dat bij de voorbereiding van
het besluit tot vergunningverlening
(milieu) voor de voorgenomen
oprichting van een nieuwe
pluimveestal aan de Voskuilenweg
21een MER moet worden
opgesteld.
b. Dit besluit kenbaar maken aan de
aanvrager middels de bij dit besluit
gevoegde conceptbeschikking.

GZ

6.

Tekeningen Beheersverordening
gemeentelijke begraafplaatsen
gemeente Boekel

-

De tekeningen die bij dit voorstel
horen aanmerken als bijlagen zoals
bedoeld in de Beheersverordening
gemeentelijke begraafplaatsen
gemeente Boekel.
Alle genoemde maten van de
grafbeplanting en -bedekking die
genoemd staan in de verordening
en op de tekeningen vanaf 3 juni
2013 strikt hanteren.

GZ

-
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