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Aanwezig

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

Afwezig
Nummer
1

Besluit
Besluitenlijsten 25 februari 2020
Besluit
Vastgesteld.

3

Openbaarmaking eerder genomen besluiten

3.a

Onttrekking aan openbaarheid Stationsweg in Borculo (9969)
Portefeuillehouder G.J. Teselink
Besluit
Voornemen tot het onttrekken aan de openbaarheid van de Stationsweg in Borculo
in procedure brengen.
Samenvatting/kernboodschap
In verband met de bouw van een nieuwe melkpoederfabriek voor
FrieslandCampina (FC) enkele jaren geleden is de Needseweg in Borculo verlegd.
Hiervoor is grond uitgeruild met FC. In de destijds gesloten overeenkomst is onder
andere opgenomen dat een gedeelte van de Stationsweg zal worden
overgedragen aan FC, na onttrekking aan de openbaarheid van de Stationsweg.
FC wil dit gedeelte van de Stationsweg gebruiken voor intern verkeer. Er start nu
een procedure tot onttrekking aan de openbaarheid van de Stationsweg.
Onttrekking kan plaatsvinden omdat er door de aanleg van een nieuwe weg
rondom ALDI een nieuwe ontsluitingsstructuur zal ontstaan, die voorziet in een
keermogelijkheid voor vrachtverkeer.

3.b

Verlenen omgevingsvergunning zonnepark Hoondermaatsweg in Eibergen
(214901)
Portefeuillehouder M.H.H. van Haaren-Koopman
Besluit
1. De aangevraagde tijdelijke omgevingsvergunning (inclusief grote buitenplanse
afwijking) verlenen overeenkomstig het bijgevoegde concept-besluit.
2. Het besluit bekendmaken en meedelen aan de aanvrager en de indieners van
de zienswijzen.
Samenvatting/kernboodschap
Aanvrager heeft een aanvraag om omgevingsvergunning ingediend voor het
realiseren van een zonnepark aan de Hoondermaatsweg in Eibergen. Wij verlenen
deze vergunning voor de duur van 25 jaar. In de voorwaarden is onder andere
opgenomen dat de bouwwerken en leidingen binnen 3 maanden na afloop van de
termijn verwijderd moeten zijn. Een inrichtings- en natuurbeheerplan maken deel
uit van de vergunning.
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3.c

Besluit op bezwaren tegen vergunning Have A Nice Day
(257003/255834/6100/6121)
Portefeuillehouder J.H.A. van Oostrum
Besluit
1. De bezwaren ongegrond te verklaren ten aanzien van de bezwaren over de
Wet natuurbescherming, de bevoegdheid en de alternatieve locatie.
2. Voor het overige de bezwaren gegrond te verklaren.
Samenvatting/kernboodschap
Tegen de verleende evenementenvergunning voor het festival Have A Nice Day
zijn 2 bezwaarschriften ingediend. Een deel van de bezwaren is ongegrond en een
deel gegrond. De bezwaren tegen het verlenen van een vergunning onder
voorbehoud, de onduidelijkheid over het aantal bezoekers en de
standplaatsvergunningen zijn gegrond.

3.d

Toekennen naam mr. J.P. Drostbrug aan brug tussen Veemarkt en
Marktstraat in Borculo (7003)
Portefeuillehouder J.H.A. van Oostrum
Besluit
De brug tussen Veemarkt en Marktstraat in Borculo de naam toekennen: mr. J.P.
Drostbrug.
Samenvatting/kernboodschap
De brug tussen Veemarkt en Marktstraat in Borculo krijgt de naam mr. J.P.
Drostbrug. Dit is voorgesteld door de Historische Vereniging Borculo. De heer
Drost werd in 1941 burgemeester van Borculo. Begin 1943 werd hij ontslagen,
omdat hij medewerking weigerde aan het deporteren van Joden. Drost was één
van de drie burgemeesters in Nederland die dit heeft geweigerd. Hiermee eren we
het standpunt van oud-burgemeester Drost.

