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Openbare besluitenlijst vergadering burgemeester en wethouders week 34,
d.d. 18 augustus 2015
Acc.

Bespr.

Besluit van burgemeester en wethouders

Secr.
Overeenkomstig advies
Besluit

Burg.
Weth.
BZ
Weth.
GZ
Aanwezig:

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

burgemeester,
wethouder,
secretaris.

Afwezig:

H.A.J. Willems,

wethouder.

A.P.

Onderwerp

Besluit

Sector

1.

Openbare besluitenlijst van de
vergadering van BenW d.d. 20 juli
2015

De openbare besluitenlijst van de
BO
vergadering van BenW d.d. 20 juli 2015
vaststellen.

2.

Evaluatie en actualisatie
beveiligingsplan Suwinet

a. Kennis te nemen van de rapportage BO
‘Evaluatie beveiligingsplan Suwinet’.
b. Het beveiligingsplan Suwinet
(d.d. juli 2014) in te trekken.
c. Het beveiligingsplan Suwinet
(d.d. augustus 2015) vast te stellen.

3.

Wijziging gemeenschappelijke
regeling Werkvoorzieningschap
Noordoost-Brabant

In te stemmen met de voorgestelde
wijziging van artikel 14 van de
gemeenschappelijke regeling
Werkvoorzieningschap NoordoostBrabant.

BZ

Commissie BZ d.d. 30-09-2015
Raad d.d. 08-10-2015

4.

Aanvraag omgevingsvergunning
Zijp 2a – oprichten varkensstal en
mestverwerkingsinstallatie (2)

Verzoeker nogmaals voor te stellen om
de ingediende aanvraag in te trekken.
Mocht hij hiertoe niet bereid zijn dan
zal deze worden geweigerd. Hij zal
inzichtelijk moeten maken hoe hij al
zijn voorzieningen binnen het bouwvlak
gaat brengen (inclusief verhardingen)
en hier moet eerst een ruimtelijke
procedure (wijzigingsplan) voor
doorlopen worden. Een andere optie is

GZ
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het aanpassen van de omvang van de
stal waardoor toch een afstand van 5
meter aangehouden wordt tot de rand
van het bouwblok.

5.

Aanpak herbegrenzing
extensiveringsgebied / gebied
beperkingen veehouderij

Het college besluit om:
GZ
a. het voorgestelde stappenplan vast
te stellen;
b. hiermee op korte termijn aan de
slag te gaan; en
c. de uitgangspunten onder stap 1 van
het stappenplan in principe vast te
stellen en te bespreken met ZLTO
Boekel-Venhorst.

6.

Voorstel voor regionale aanpak
Vrijkomende Agrarische
bedrijfsgebouwen – Agrifood
Capital

GZ
Het college besluit om:
a. Bijgevoegde inventarisatiegegevens
door te zenden naar AFC;
b. AFC aan te sporen een zorgvuldige
besluitvorming te verzorgen en SDP
het (inhoudelijke) onderwerp van de
werklijst te laten halen;
c. AFC mee te delen dat de gemeente
Boekel samenwerking aangaat voor
het proces van bestuurlijke
agendering, maar geen
beleidsinhoudelijke samenwerking
voor VAB-beleid aangaat.

7.

Herbestemming Schepersdijk 4 –
Van Lankveld montagebedrijf

Het college besluit om:
a. Akkoord te gaan met het plan van
28-5-2015 voor Schepersdijk 4 te
Boekel;
b. Aanvrager hiervoor een
onderbouwing aan te laten leveren
en dit mee te nemen in het nieuwe
omgevingsplan Buitengebied.

8.

Wijziging agrarisch bouwblok
Grote Baan 2 te Venhorst

Het college besluit om medewerking te GZ
verlenen aan het van vorm wijzigen van
het agrarische bouwvlak aan Grote
Baan 2 te Venhorst, waarbij:
a. de bestaande en vergunde tweede
bedrijfswoning bestemd wordt;
b. de omvang van het bouwvlak en
aanduidingsvlak(ken) in
overeenstemming wordt gebracht
met de VR2014.

GZ
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9.

Berkhoek 12a, oprichten schuur
binnen een afstand van 10 meter
tot de weg

Medewerking te verlenen aan het
bouwen van een schuur op 1 meter
van de in het bestemmingsplan
bestemde weg, door het toepassen
van een buitenplanse (kleine) afwijking
op basis van artikel 2.12, eerste lid,
onder a, onder 2º van de Wabo.

GZ

10.

GZ
Collegebesluit inzake tijdelijke
Het college besluit om tijdelijk
ontheffing voor het strijdige gebruik van
ontheffing voor veilinghuis
Authique – locatie Tuinmarkthallen de locatie Gemertseweg 9a te verlenen
aan Veilinghuis Authique onder de
voorwaarden:
a. De ontheffing is maximaal 2 jaar
geldend vanaf het moment van
beschikking;
b. De ontheffing is van toepassing op
het gebruik zoals aangegeven in de
beschikking;
c. De ontheffing vervalt zodra vast
komt te staan dat herbestemming
van de locatie naar een functie
waarbinnen het gebruik definitief
toegestaan is niet binnen de
ontheffingstermijn in werking kan
treden.

11.

Bouwcombinatie Trienekens –
Hendriks VOF – verzoek
omzetting twee vrijstaande
woningen in twee tweekappers

In te stemmen met het verzoek van de
Bouwcombinatie Trienekens-Hendriks
v.o.f. om de twee vrijstaande
woningen in het noordelijke deel van
het projectgebied, om te zetten naar
twee tweekappers. Voorwaarde
daarbij is dat het totaalbedrag voor de
grond zoals eerder is
overeengekomen, niet gewijzigd
wordt.

GZ

12.

Beheersverordening Venhorst –
opstarten procedure

In te stemmen met de inhoud van de
concept-beheersverordening voor de
kern Venhorst en deze gedurende zes
weken ter inzage te leggen op het
gemeentehuis met de mogelijkheid
voor eenieder om hier een
inspraakreactie op te geven.

GZ
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