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Openbare besluitenlijst vergadering burgemeester en wethouders week 13, d.d. 29 maart
2016
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.
29 maart 2016

De openbare besluitenlijst van de
vergadering van BenW d.d. 29 maart
2016 vaststellen.

BO

2.

Verslag archief- en
informatiebeheer 2015 / begin
2016

Raadsmemo “Verslag archief- en
informatiebeheer 2015/begin 2016”
vaststellen en ter kennisname
aanbieden aan de raad.

BO

Commissie TKN d.d. 09-05-2016
Raad TKN 26-05-2016

BZ

3.

Aansluitingsconvenant “De Bouw
Werkt in Noordoost Brabant”

1. In te stemmen met het
aansluitingsconvenant “De Bouw
Werkt in Noordoost Brabant”.
2. Het aansluitingsconvenant door de
wethouder Bewonerszaken te laten
ondertekenen.

4.

Vaststelling wijzigingsplan
“Hoekstraat 5, Venhorst”

Het wijzigingsplan ‘Hoekstraat 5,
GZ
Venhorst’, dat de mogelijkheid regelt tot
het splitsen van de aanwezige
boerderij, op grond van artikel 3.6, lid 1,
sub a Wro ongewijzigd vast te stellen
ten opzichte van het in procedure
gebrachte ontwerp.

AB/018721 Z/030748

5.

Aanvulling: Runstraat 11 –
oprichten berg-/stallingruimte

Geen medewerking te verlenen aan de
voorliggende aanvraag met daarvoor
de onderstaande argumenten:

GZ

1. Op basis van de gesloten
overeenkomst is een maximale
oppervlakte aan bijgebouwen
toegestaan van 150 m². In de
aanvraag wordt uitgegaan van 240
m². Aangezien het
bestemmingsplan uitgaat van
‘slechts’ 90 m² is verder af-wijking
dan 150 m² niet wenselijk. De
aanvraag zal aangepast moeten
worden op een maximale
oppervlakte aan bijgebouwen van
150 m².
2. De carport mag een maximale
oppervlakte hebben van 20 m². In
de aanvraag wordt uitgegaan van
46,6 m². De aanvraag zal
aangepast moeten worden op 20
m².
3. De goothoogte van het meest
noordelijke bijgebouw zal moeten
worden verlaagd naar 3 meter.

6.

Principeverzoek voor uitbreiding
van recreatie- en
bedrijfsactiviteiten aan
Voskuilenweg 19 te Venhorst

GZ
a. Een positief (algemeen) standpunt
in te nemen over de toevoeging van
recreatieve nevenactiviteiten bij een
paardenhouderij aan de
Voskuilenweg 19;
b. Een negatief (algemeen) standpunt
in te nemen over de toevoeging van
bedrijfsactiviteiten aan de
Voskuilenweg 19;
c. De plannen nader uit te laten
werken door initiatiefnemer en
opnieuw aan uw college voor te
leggen alvorens op te nemen in het
Omgevingsplan. Als voorwaarden
voor ontwikkeling het volgende mee
te geven;
a. Er dienen alleen nietmilieugevoelige
recreatievoorzieningen te
worden ontwikkeld;
b. Deze recreatievoorzieningen
dienen ondergeschikt te
blijven aan de
paardenhouderij;
c. De ontwikkeling dient in

2

AB/018721 Z/030748
redelijke verhouding te staan
tot de bestaande omvang
en/of bestaande aantallen
bezoekers/overnachtingen;
d. Er blijft sprake van een
bedrijfswoning;
d. De tegenprestatie dient concreet
uitgewerkt te worden.

7.

GZ
Ongewijzigde vaststelling van
De gemeenteraad voor te stellen:
bestemmingsplan Centrum-Oost 2 a. De ingediende zienswijze
ongegrond te verklaren;
b. Het bestemmingsplan CentrumOost 2 ongewijzigd vast te stellen.
c. Te verklaren dat er geen
exploitatieplan behoeft te worden
vastgesteld aangezien het
kostenverhaal anderszins verzekerd
is.
Commissie GZ d.d. 10-05-2016
Raad d.d. 26-05-2016

8.

Grondbedrijfrapportage 2016

a. Kennisnemen van bijgaande
GZ
rapportage grondbedrijf 2016;
b. De daarin opgenomen bijgestelde
exploitaties laten vaststellen door de
gemeenteraad.
Commissie GZ d.d. 10-05-2016
Raad d.d. 26-05-2016
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