BESLUITENLIJST COLLEGEVERGADERING
Datum
Aanwezig

Afwezig

27 maart 2018, week 13
J.H.A. van Oostrum, burgemeester
J.B. Boer, wethouder
J.A. Pot-Klumper, wethouder
R.P. Hoytink-Roubos, wethouder
M.N.J. Broers, gemeentesecretaris
M.H.H. van Haaren-Koopman, wethouder

Nummer
1

Besluit
Besluitenlijst 20 maart 2018

3

Openbaarmaking eerder genomen besluiten

3.a

Tweede bedrijfswoning aan de Klapperdijk 2 in Borculo
Portefeuillehouder R.P. Hoytink-Roubos
Besluit
Instemmen met het starten van de procedure om af te wijken van het geldende
bestemmingsplan voor een extra bedrijfswoning aan de Klapperdijk 2 tegen
inlevering van twee woningcontingenten aan de Lochemseweg 3, beide in Borculo.
Samenvatting/kernboodschap
Aan de Klapperdijk 2 is een tweede bedrijfswoning gewenst. Op het
bedrijventerrein van Borculo mag geen bedrijfswoning meer worden toegevoegd.
Met het inleveren van 2 woningcontingenten van de Lochemseweg 3 wordt een
bijdrage geleverd aan het terugdringen van de woningvoorraad. De gewenste
bedrijfswoning belemmert geen omliggende bedrijven in de bedrijfsvoering. Mede
hierom kunnen wij afwijken van het bestemmingsplan voor de bouw van deze
woning.

3.b

Veldermansdijk 6a Ruurlo plaatsen dakkapel
Portefeuillehouder R.P. Hoytink-Roubos
Besluit
1. De gevraagde omgevingsvergunning voor het plaatsen van een dakkapel op
het bijgebouw bij de woning Veldermansdijk 6 a in Ruurlo weigeren wegens
strijd met de redelijke eisen van welstand;
2. Opdracht geven tot het uitwerken van afwegingskader om goed
beargumenteerd in speciale situaties (bijvoorbeeld vanuit sociale indicatie) af te
kunnen wijken van welstandsnormen;
3. In afwachting van dit afwegingskader niet overgaan tot handhaving op
genoemd adres.
Samenvatting/kernboodschap
De gevraagde omgevingsvergunning voor een dakkapel op het bijgebouw op het
perceel Veldermansdijk 6 a in Ruurlo wordt geweigerd. Daarnaast geeft het college
opdracht tot het uitwerken van een nieuw afwegingskader om goed
beargumenteerd indien nodig af te kunnen wijken van een welstandsadvies. In
afwachting van dit afwegingskader wordt op genoemd adres (nog) niet
gehandhaafd.
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3.c

Restauratie muurschilderingen kerk Beltrum
Portefeuillehouder J.A. Pot-Klumper
Besluit
Een incidentele subsidie verlenen van € 20.000,-- uit het budget ‘Monumenten –
subsidies’ als bijdrage in de restauratie van de unieke en kunsthistorische
muurschilderingen in de kerk van Beltrum.
Samenvatting/kernboodschap
De gemeente onderkent de kunsthistorische waarde van het werk en begrijpt dat
dit een uniek en zeldzaam voorbeeld is van een historisch interieurensemble in
onze gemeente. We beschouwen de bijdrage dus ook als een eenmalige bijdrage
in de restauratie- en reconstructiekosten van de unieke interieurschilderingen in de
Beltrumse kerk. De bijdrage sluit aan op eventuele bijdragen van de provincie en
andere ‘sponsoren’.

4

Zwerfafval in Berkelland (155867)
Portefeuillehouder J.A. Pot-Klumper
Besluit
Kennis nemen van de onderzoeken naar zwerfafval bij deelnemers aan de pilot
Schoon Belonen en locaties waar afvalbakken zijn verwijderd uit de openbare
ruimte.
Samenvatting/kernboodschap
In het kader van het Plan van Aanpak Zwerfafval is een onderzoek uitgevoerd naar
de aanwezigheid van zwerfafval bij deelnemers aan de pilot Schoon Belonen en
locaties waar afvalbakken zijn verwijderd uit de openbare ruimte. Het onderzoek
toont aan dat er weinig tot geen zwerfafval ligt in de openbare ruimte. Het
verwijderen van 66 afvalbakken uit de openbare ruimte heeft niet voor meer
zwerfafval gezorgd.

5

Overeenkomsten en subsidiebeschikking Natuurpark Kronenkamp (58469)
Portefeuillehouder J.A. Pot-Klumper en J.B. Boer
Besluit
1. Een realiseringsovereenkomst met Stichting Natuurpark Kronenkamp sluiten.
2. Een erfpachtovereenkomst met Stichting Natuurpark Kronenkamp sluiten.
3. Via een subsidiebeschikking € 165.000,- beschikbaar stellen aan Stichting
Natuurpark Kronenkamp te dekken uit een beschikbare voorziening die
oorspronkelijk voor de sloop van het complex is gevormd.
Samenvatting/kernboodschap
Er is door de Stichting Natuurpark Kronenkamp een plan ontwikkeld om de locatie
van de voormalige rioolwaterzuivering in Neede te herontwikkelen tot een
duurzaam natuurpark. De gemeente draagt hier in totaal € 240.000,- aan bij in de
vorm van een subsidie. De gemeente draagt het terrein en de gebouwen over door
een erfpachtconstructie. Door het vaststellen van de overeenkomsten en de
subsidiebeschikking kan Stichting Natuurpark Kronenkamp het duurzaam
natuurpark fasegewijs realiseren. Vorig jaar is al 50.000 euro verstrekt om het
terrein op te schonen en veiligheidsmaatregelen te treffen.
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Erfgoedcentrum Achterhoek en Liemers, vergadering AB 28 maart 2018
(213683)
Portefeuillehouder J.H.A. van Oostrum
Besluit
Instemmen met bijgevoegde adviezen in de toelichting.

7

Bestemmingsplan Borculo, Bedrijventerrein 2011, herziening 2017-2,
Hesselinks Es 16 (206370)
Portefeuillehouder R.P. Hoytink-Roubos
Besluit
De raad voorstellen het bestemmingsplan "Borculo, Bedrijventerrein 2011,
herziening 2017-2 (Hesselinks Es 16)" ongewijzigd vast te stellen.
Samenvatting/kernboodschap
Het onderstation met transformatoren aan de Hesselinks Es 16 in Borculo wordt
aangepast. Hiermee kan de netbeheerder ook in de toekomst voldoen. Voor deze
aanpassing moet het geldende bestemmingsplan worden herzien. Onder andere
moet hiervoor het bouwvlak beperkt worden vergroot. Het college stelt nu voor om
het bestemmingsplan “Borculo, Bedrijventerrein 2011, herziening 2017-2
(Hesselinks Es 16)" ongewijzigd vast te stellen.

8

Beleidsregel Aanpak geluidshinder door dieren 2018 (213590)
Portefeuillehouder J.H.A van Oostrum
Besluit
Vaststellen Beleidsregel Aanpak geluidshinder door dieren 2018.
Samenvatting/kernboodschap
In deze beleidsregel hebben we vastgelegd hoe we omgaan met klachten over
geluidshinder door dieren. De aanpak kent een eerste actie, die bij de burger ligt.
Door middel van verschillende stappen bereiken we uiteindelijk de
overheid/gemeente. Daarbij houden we er rekening mee dat het in ons land
gebruikelijk is om huisdieren te houden, dat enige hinder geduld moet worden.

9

Activering krediet Herijking Geurbeleid (213595)
Portefeuillehouder M.H.H. van Haaren-Koopman
Besluit
Activeren krediet ter hoogte van 50.000 euro voor uitvoeren van Herijking
Geurbeleid.
Samenvatting/kernboodschap
Er is inmiddels gestart met de werkzaamheden in het kader van de uitvoering van
de motie ‘Herijking Geurbeleid’. Dit betekent ook dat er kosten worden gemaakt en
hiervoor facturen moeten worden betaald. Om de facturen te kunnen betalen is het
noodzakelijk dat het beschikbare krediet van 50.000 euro ook formeel wordt
geactiveerd.

10

AB-VNOG stukken 27 maart (213875)
Portefeuillehouder J.H.A. van Oostrum
Besluit
In te stemmen met het bijgevoegde advies over de stukken AB- VNOG
(Veiligheidsregio Noord- en Oost Gelderland).

