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Openbare besluitenlijst vergadering burgemeester en wethouders week 5, d.d. 28 januari
2014
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,
H. van Zutven,

burgemeester,
wethouder,
wethouder,
sectordirecteur.

Afwezig:

J. Marcic,

secretaris.

A.P.

Onderwerp

Besluit

Sector

1.

Openbare besluitenlijst van de
vergadering van BenW d.d.
21 januari 2014

De openbare besluitenlijst van de
vergadering van BenW d.d. 21 januari
2014 vaststellen.

BO

2.

Toekennen van een straatnaam in De straatnaam Boterweg toe te kennen GZ
bestemmingsplan Centrum-Oost
aan de nieuw aan te leggen weg in plan
Centrum-Oost.

3.

Aangepast voorstel
ontwerpbestemmingsplan
Statenweg 35

1. In Vitaal Buitengebied Boekel
(VBB) de waardering van
agrarische grond met
teeltondersteunende voorzieningen
te stellen op € 8,00/m2.
2. De exploitatie- en
erfbeplantingsovereenkomst hierop
aan te passen.
3. Het ontwerpbestemmingsplan
“Statenweg 35” na ondertekening
van bijge-voegde overeenkomsten
(aangepast, zie beslispunt 2) in
officiële procedure te brengen door
het te publiceren en gedurende zes
weken ter inzage te leggen op het
gemeentehuis met de mogelijkheid
voor eenieder om binnen deze
periode zienswijzen kenbaar te
maken.
4. Te verklaren dat er geen
exploitatieplan hoeft te worden

GZ
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opgesteld aangezien het
kostenverhaal anderszins
verzekerd is.

4.

Vervolg
bestemmingsplanprocedure
Molenbrand 5 en 9 te Boekel

1. Te verklaren dat de stukken die
GZ
door initiatiefnemer zijn overlegd en
waaruit zou blijken dat uw college
medewerking zou verlenen aan
een bouwblokvergroting naar 2,5
hectare, inspanningsverplichtingen
betreffen die door inwerkingtreding
van de Verordening ruimte niet
meer nagekomen kunnen worden.
2. Initiatiefnemer een laatste
mogelijkheid te bieden om diens
plannen aan te passen op basis
van een maximaal bouwblok van in
totaal 2,19 hectare en hem hiervoor
6 weken de tijd te geven.
3. Op het moment dat initiatiefnemer
hier geen gehoor aan geeft de
officiële
bestemmingsplanprocedure niet in
gang te zetten (ontwerp) en een
besluit te nemen omtrent de
lopende vergunningaanvragen.
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