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Openbare besluitenlijst vergadering burgemeester en wethouders week 51,
d.d. 20 december 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.
13 december 2016

De openbare besluitenlijst van de vergadering
van BenW d.d. 13 december 2016 vaststellen.

BO

2.

Principeverzoek Wanroijseweg 6a, Het college besluit om in principe
wijziging van bedrijf
medewerking te verlenen aan het
verzoek om het
landbouwmechanisatiebedrijf aan de
Wanroijseweg toe te staan, onder
voorwaarde dat:
• Een plan wordt overlegd voor een
sterk verbeterde landschappelijke
inpassing;
• Het aantal te bestemmen m2 wordt
afgestemd op de beoogde
bedrijfsomvang over 5 jaar;
• De ondergeschiktheid van de
handelsactiviteiten dient te worden
onderbouwd;
• Het plan zal moeten voldoen aan de
milieuzoneringen;
• Geen buitenopslag is toegestaan.

GZ

3.

Vaststelling van het Ontwerp
Omgevingsplan Buitengebied
2016, plan-MER en Nota van
inspraak

GZ

Het college besluit om:
a. de genoemde aanpassingen op het
Ontwerp Omgevingsplan 2016 onder
paragrafen 5.1, 5.2 en 5.3 te accorderen;
b. de Nota van inspraak en vooroverleg te
accorderen;
c. het ontwerp Omgevingsplan en definitieve
plan-MER Buitengebied 2016 vast te
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stellen;
d. het toetsingsadvies voor het plan-MER
aan te vragen bij de commissie m.e.r.;
e. Het ontwerp Omgevingsplan Buitengebied
2016 na verwerking van de genoemde
aanpassingen na de jaarwisseling te
publiceren.

4.

Beleidsregels nadeelcompensatie
bij het verleggen van kabels en
leidingen Gemeente Boekel

1. De beleidsregels nadeelcompensatie
verleggen kabels en leidingen
gemeente Boekel in concept
vaststellen.
2. De beleidsregels middels
bijgevoegde brief toezenden aan de
nutsbedrijven ter
informatie/kennisname en met de
mogelijkheid hierbij binnen twee
weken te reageren.

GZ

5.

Beslissing op verzoek om
planschadevergoeding Bergstraat
28, Boekel

Op grond van het uitgebrachte
GZ
deskundigenadvies wordt besloten het verzoek
om een planschadevergoeding af te wijzen.
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