BESLUITENLIJST COLLEGEVERGADERING

Datum

3 juni 2019, week 23

Aanwezig

J.H.A. van Oostrum, burgemeester
G.J. Teselink, wethouder
H.J. Bosman, wethouder
M.H.H. van Haaren-Koopman, wethouder
M. van der Neut, wethouder
M.N.J. Broers, gemeentesecretaris

Nummer
1

Besluit
Besluitenlijst 28 mei 2019
Besluit
Vastgesteld.

3

Openbaarmaking eerder genomen besluiten

3.a

Ontwerpbesluit uitbreiden woning en realiseren bijgebouw op perceel
Barchemseweg 73 in Ruurlo ter inzage leggen (242770)
Portefeuillehouder M. van der Neut
Uitgesteld openbaar
Besluit
1. Ontwerp omgevingsvergunning met bijlagen voor een periode van 6 weken ter
inzage leggen.
2. Na afronding van de ontwerpprocedure de aangevraagde
omgevingsvergunning verlenen, tenzij er tijdens de terinzagelegging
zienswijzen worden ingediend.
Samenvatting/kernboodschap
De eigenaar van Barchemseweg 73 in Ruurlo heeft een omgevingsvergunning
aangevraagd voor de uitbreiding van de woning en het realiseren van een
bijgebouw. Het bouwplan is in strijd met de geldende
bestemmingsplanvoorschriften, maar past binnen de uitgangspunten voor het
bestemmingsplan Buitengebied. Het plan heeft voor inspraak ter inzage gelegen,
maar er zijn geen reacties ingediend. Daarom kan nu de procedure voor de
ontwerp omgevingsvergunning voor de aanvraag worden gestart. Als er tijdens de
inzagetermijn geen zienswijzen worden ingediend, wordt de omgevingsvergunning
verleend.

3.b

Starten uitgebreide planologische procedures voor uitbreiding van een
stal/werktuigenberging en weigering van een vrijstaande werktuigenberging
(207650)
Portefeuillehouder M. van der Neut
Uitgesteld openbaar
Besluit
1. Starten van de uitgebreide procedure met het ter inzage leggen van het
concept-weigeringsbesluit voor een vrijstaande werktuigenberging.
2. Starten van de uitgebreide procedure met het ter inzage leggen van de
concept-vergunning voor een aangebouwde werktuigenberging.
Samenvatting/kernboodschap
Wij hebben vergunningen verleend voor de bouw van twee werktuigenbergingen.
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Volgens de Rechtbank hebben wij ten onrechte geconcludeerd dat de bouw binnen
het bouwvlak viel. Ze heeft daarom de vergunningen in beroep vernietigd en ons
opgedragen een nieuw besluit op bezwaar te nemen. Om dat te kunnen doen,
moeten wij de uitgebreide procedure volgen. We starten nu deze procedures.
Daarbij is geen ‘verklaring van geen bedenkingen’ van de gemeenteraad nodig.
3.c

Ter inzagelegging ontwerpbestemmingsplan “Buitengebied, Camping de
Meibeek 2019” (237492)
Portefeuillehouder M. van der Neut
Uitgesteld openbaar
Besluit
1. Instemmen met het Verslag van de ter inzage legging van het
voorontwerpbestemmings-plan "Buitengebied, Camping de Meibeek 2019".
2. Het ontwerpbestemmingsplan ter inzage leggen.
3. Indiener van de reactie op de hoogte brengen van de procedure.
Samenvatting/kernboodschap
De bestaande camping wordt uitgebreid en er treedt verbreding op binnen de
recreatiefunctie door de zorgfunctie. De zorgfunctie wordt gecombineerd met
activiteiten en werkzaamheden op de camping. Om deze uitbreiding en verbreding
te kunnen faciliteren is het nodig om het bestemmingsplan te herzien. De
ingediende reactie heeft niet geleid tot aanpassing van het plan. Daarom is
besloten om de procedure voor de herziening van het bestemmingsplan te
vervolgen met de terinzagelegging van het ontwerpbestemmingsplan. Uiteindelijke
is het aan de gemeenteraad om het bestemmingsplan wel of niet vast te stellen.

3.d

Besluit op bezwaar opleggen last onder dwangsom (207650)
Portefeuillehouder J.H.A. van Oostrum
Uitgesteld openbaar
Besluit
In stand laten primair besluit onder aanvulling van de motivering.
Samenvatting/kernboodschap
Aan de Batsdijk zijn zonder vergunning een zeecontainer en een voerhek geplaatst
en zijn goederen, werktuigen en machines opgeslagen. Legalisatie is niet mogelijk.
Het handhaaftraject is gestart en een last onder dwangsom is opgelegd.
Betrokkene heeft bezwaar gemaakt. De commissie bezwaarschriften heeft
vervolgens advies uitgebracht. Zij adviseert het besluit in stand te laten, met
aanvulling van de motivering. Wij besluiten conform dit advies.

3.e

Update ontwikkelagenda (158397)
Portefeuillehouder M. van der Neut

Uitgesteld openbaar

Besluit
De aangevulde Ontwikkelagenda ruimtelijke leefomgeving ter kennisname
aanbieden aan de gemeenteraad.
Samenvatting/kernboodschap
De gemeente Berkelland heeft een Ontwikkelagenda voor de Ruimtelijke
leefomgeving. Daarin is de stand van zaken opgenomen van diverse
ontwikkelingen en projecten in alle kernen en het buitengebied. De
Ontwikkelagenda is eerder opgesteld in 2017 en 2018 en nu aangevuld. De
aangevulde Ontwikkelagenda wordt ter kennisneming aan de raad aangeboden.
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Algemene Ledenvergadering van de Vereniging van Nederlandse
Gemeenten (ALV-VNG) op 5 juni 2019 (247356)
Portefeuillehouder J.H.A. van Oostrum
Besluit
1. Burgemeester Van Oostrum machtigen om de gemeente Berkelland te
vertegenwoordigen op de Algemene Ledenvergadering van de VNG op 5 juni
2019.
2. Instemmen met de door het dagelijks bestuur gedane voorstellen.
3. De moties ondersteunen van:
- De gemeente Veldhoven e.a. over “daken voor zonne-energie”.
- De gemeente Utrechtse Heuvelrug e.a. over “politiekorps op sterkte”.
- De gemeente Barneveld, motie over “verhuurderheffing”.
4. Gemeenteraad informeren via een raadsbrief.

6

Vergadering Algemeen Bestuur Regio Achterhoek 7 juni 2019 (248962)
Portefeuillehouder J.H.A. van Oostrum
Besluit
- Ten aanzien van agendapunt 2 Kennisnemen van de brief van de provincie
over Toezichtvorm 2019 en aandachtspunten 2020.
- Ten aanzien van agendapunt 3 Instemmen met het verslag.
- Ten aanzien van agendapunt 4 Kennis nemen van de weergave en
vervolgafspraken van het Lentediner en instemmen met het voorstel om het
nieuwe college van Gedeputeerde Staten uit te nodigen voor een werkbezoek
aan de Achterhoek na de zomer.
- Ten aanzien van agendapunt 5 Kennis nemen van de Regio Deal.
- Ten aanzien van agendapunt 6 Instemmen met het voorstel om de
Verantwoordingsrapportage gebiedsopgave 2018 vast te stellen en in te dienen
bij de provincie.

