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Openbare besluitenlijst vergadering burgemeester en wethouders week 40,
d.d. 1 oktober 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
vergadering van BenW
d.d. 24 september 2013

De openbare besluitenlijst van de
vergadering van BenW
d.d. 24 september 2013 vaststellen.

BO

2.

Memo aan de raad inzake
voorbereidingsbesluit veehouderij
provincie Noord-Brabant

Het college besluit:
a. Kennis te nemen van het
Statenbesluit en bijhorende memo
aan de raad inzake het
voorbereidingsbesluit veehouderij
van 21 september 2013;
b. Het memo en het besluit ter
informatie aan de raad toe te
zenden

GZ

Cie GZ d.d. 03-12-2013
Raad d.d. 12-12-2013

3.

Intrekking van resterende
voorkeursrecht gemeente

Intrekken van het resterende
voorkeursrecht op een aantal percelen
in De Donk en De Morgens.

4.

Wijziging adres Heiderik 7, Boekel. Het adres Heiderik 7 wijzigen in
Dennenmark 8d.

5.

Opstarten procedure ontwerp
wijzigingsplan Het Goor 9

GZ

GZ

a. Het college besluit om:
GZ
b. In te stemmen met het ontwerp
wijzigingsplan Het Goor 9 te Boekel
ten behoeve van het vergroten van
het agrarische bouwblok ter
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c.

6.

Ontwerp gemeentelijk
archeologiebeleid

plaatse;
Het ontwerp wijzigingsplan te
publiceren voor zienswijzen;

1. De eerder bepaalde diepte
ondergrens voor de bepaling
wanneer archeologisch onderzoek
noodzakelijk is van 0,5 meter te
wijzigen naar een diepte
ondergrens van 0,4 meter.
2. Rekeninghoudende met het
genoemde onder beslispunt 1 in te
stemmen met het ontwerp
archeologiebeleid Boekel.
3. De ingekomen reactie van de
ZLTO Boekel Venhorst te
beantwoorden middels de bij dit
voorstel gevoegde reactie.
4. Hierna het ontwerp
archeologiebeleid tijdens een
inloopavond toe te lichten aan de
burgers en belanghebbende
groeperingen.
5. Het ontwerp archeologiebeleid
vervolgens zes weken ter inspraak
te leggen op het gemeentehuis met
de mogelijkheid voor eenieder om
hieromtrent een inspraak-reactie
kenbaar te maken aan de
gemeenteraad.

GZ
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