BESLUITENLIJST COLLEGEVERGADERING

Datum

26 februari 2019, week 9

Aanwezig

J.H.A. van Oostrum, burgemeester
G.J. Teselink, wethouder
H.J. Bosman, wethouder
M.H.H. van Haaren-Koopman, wethouder
R.P. Hoytink-Roubos, wethouder
M.N.J. Broers, gemeentesecretaris

Nummer
1

Besluit
Besluitenlijst 19 februari 2019
Besluit
Vastgesteld.

3

Openbaarmaking eerder genomen besluiten

3.a

Werven projectleider ondermijning Achterhoek (231209)
Portefeuillehouder J.H.A. van Oostrum
Besluit
1. Instemmen met het openstellen en vervullen van de vacature projectleider
ondermijning Achterhoek op basis van de bijgevoegde vacaturetekst.
2. De projectleider ondermijning Achterhoek inzetten voor de functie bij de
gemeente Oost Gelre.
Samenvatting/kernboodschap
De colleges van de acht Achterhoekse gemeenten hebben besloten om samen op
te trekken in de aanpak van ondermijning. Ze hebben uitgesproken dat
ondermijning geen voet aan de grond mag krijgen in de Achterhoek. De
gemeenten hebben ook besloten een projectleider aan te stellen. Die neemt de
komende twee jaar de coördinatie van alle activiteiten rond de aanpak van
ondermijning op zich.

3.b

Aanvullend toetsingskader RODE beleid voor participatie, landschappelijke
inpassing en ecologische verbetering (162353)
Portefeuillehouder G.J. Teselink
Besluit
1. Vaststellen van het ‘Aanvullend toetsingskader RODE beleid voor participatie,
landschappelijke inpassing en ecologische verbetering bij grootschalige
opwekinitiatieven’.
2. De gemeenteraad per raadsbrief informeren.
Samenvatting/kernboodschap
Het aanvullend toetsingskader geldt voor grootschalige initiatieven voor het
opwekken van duurzame energie. Het moet ervoor zorgen dat de participatie
soepeler verloopt voor omwonenden en de initiatiefnemer. En dat duidelijker is aan
welke eisen de initiatiefnemer moet voldoen, hoe de omwonenden worden
betrokken en hoe zij kunnen deelnemen aan het project. Daarvoor sluiten de
initiatiefnemer en de gemeente vooraf een intentieovereenkomst.
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3.c

Zienswijze wijziging Luchthavenbesluit Lelystad (237360)
Portefeuillehouder H.J. Bosman
Besluit
1. De Gelderse zienswijze herziening Luchthavenbesluit Lelystad Airport mede
ondertekenen.
2. De gemeenteraad hierover per raadsbrief informeren.
Samenvatting/kernboodschap
Gelderse partijen die betrokken zijn bij de luchtvaart boven Gelderland hebben een
gezamenlijke zienswijze opgesteld als reactie op de herziening van het
luchthavenbesluit Lelystad Airport. Ook de Achterhoekse gemeenten zijn betrokken
en geven met de ondertekening het signaal af geen extra hinder te willen
ondervinden als gevolg van (laag)vliegen door de opening van Lelystad Airport.
Boven Lochem is er een wachtgebied op 2700 meter hoogte. Bij onvoorziene
omstandigheden kunnen binnenkomende vliegtuigen op een veilige manier in de
lucht wachten totdat ze kunnen landen. De verwachting van de
Luchtverkeersleiding Nederland is dat dit wachtgebied maximaal één keer per
kwartaal gebruikt gaat worden.

4

Afwijzen subsidie aanvraag voor het opzetten van een digitale nieuwsbrief
van het Gehandicapten Platform Berkelland (237745)
Portefeuillehouder M.H.H. van Haaren-Koopman
Besluit
De subsidieaanvraag voor het opzetten van een digitale nieuwsbrief van het
Gehandicapten Platform Berkelland afwijzen.
Samenvatting/kernboodschap
Het college van de gemeente Berkelland wijst de subsidie aanvraag voor het
opzetten van een nieuwsbrief van het Gehandicapten Platform Berkelland af op
grond van artikel 11, lid 3 onder b en onder a van de Algemene
subsidieverordening Berkelland 2018.

7

Brugbogen op locatie voormalige spoorbrug Graaf Wichmanstraat (58498)
Portefeuillehouder H.J. Bosman
Besluit
1. Instemmen met het plan tot aanleg van brugbogen op de locatie van de
voormalige spoorbrug over de Berkel in de Graaf Wichmanstraat.
2. Middelen hiervoor aanwenden binnen beschikbare budgetten.
Samenvatting/kernboodschap
Project herinrichting Graaf Wichmanstraat wordt afgesloten met het plaatsen van
brugbogen op de locatie van de voormalige spoorbrug over de Berkel. De wens om
contouren van de voormalige spoorbrug in het herinrichtingsontwerp van de Graaf
Wichmanstraat mee te nemen leeft al jaren in de samenleving. Tijdens een
inloopbijeenkomst is een 1e verbeelding van de brugbogen al gepresenteerd. De
reacties waren zeer positief.
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8

Ontwerpbestemmingsplan "Buitengebied, Diepenheimseweg 29 Neede 2019
(236492)
Portefeuillehouder R.P. Hoytink-Roubos
Besluit
1. Het ontwerpbestemmingsplan "Buitengebied, Diepenheimseweg 29 Neede
2019" ter inzage leggen.
2. De gemeenteraad informeren via bijgevoegde raadsbrief.
3. De belanghebbenden (eigenaren, omwonenden) en de Gemeenschapsraad
Neede informeren via bijgevoegde brief.
Samenvatting/kernboodschap
Het college heeft besloten om voor de percelen bij Diepenheimseweg 29 in Neede
een ontwerpbestemmingsplan ter inzage te leggen. Dit ontwerpbestemmingsplan
biedt mogelijkheden om 15 paarden en 30 stuks rundvee (10 zoogkoeien en 20
stuks jongvee) te houden en verbiedt varkenshouderij en het gebruik als manege.
Het laat geen verdere agrarische ontwikkeling toe en beperkt de gebruiks- en
bouwmogelijkheden uit het nu geldende bestemmingsplan. Daarmee houdt het
ontwerpbestemmingsplan rekening met de belangen van de omwonenden, de
belangen van de eigenaar en de beginselen van een goede ruimtelijke ordening.

