BESLUITENLIJST COLLEGEVERGADERING
Datum
Aanwezig

10 april 2018, week 15
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 3 april 2018

3

Openbaarmaking eerder genomen besluiten

3.a

Aanvraag omgevingsvergunning ophogen van een gedeelte van het dak op
het perceel Borculoseweg 159a in Neede (208845)
Portefeuillehouder M.H.H. van Haaren-Koopman
Besluit
1. Meewerken aan een grote buitenplanse afwijking en het plan voor de inspraak
ter inzage leggen.
2. Bij geen inspraakreacties het plan in ontwerp ter inzage leggen.
Samenvatting/kernboodschap
De eigenaren van Borculoseweg 159a in Neede (Loon- en grondverzetbedrijf
Olminkhof) hebben een aanvraag omgevingsvergunning ingediend voor het
ophogen van een gedeelte van het dak van de middelste bedrijfshal. Deze
aanvraag is in strijd met het bestemmingsplan omdat de bouwhoogte maximaal 8
meter mag bedragen. De bouwhoogte wordt 10,5 meter. Deze bouwhoogte past
binnen het voorontwerp- bestemmingsplan ‘Buitengebied Berkelland 2016’.
Daarnaast is de dakophoging op deze locatie stedenbouwkundig acceptabel en is
het plan door de welstand goedgekeurd. De eerste stap in het proces is het plan
voor de inspraak ter inzage leggen.

3.b

Buitenplanse afwijking voor Ezels en Co (Kempersdijk 53A Neede) (214067)
Portefeuillehouder M.H.H. van Haaren-Koopman
Besluit
1. De procedure vervolgen voor het verlenen van een grote buitenplanse afwijking
(art. 2.12, eerste lid, onder a, onder 3o Wabo) door terinzagelegging van het
ontwerpbesluit;
2. Na afronding van de procedure de aangevraagde omgevingsvergunning
verlenen met afwijking van het bestemmingsplan, mits er tijdens de
terinzagelegging van het ontwerpbesluit geen zienswijzen worden ingediend.
Samenvatting/kernboodschap
Met een aanvraag om omgevingsvergunning is gevraagd om de gronden aan de
Kempersdijk 53A te Neede te mogen gebruiken voor Ezels en Co. Hiervoor zijn
binnen het gemeentelijk beleid mogelijkheden aanwezig. Daarom wordt
voorgesteld om de afwijkingsprocedure te starten en, op voorwaarde dat geen
zienswijzen worden ingediend, de aangevraagde omgevingsvergunning te
verlenen met een grote buitenplanse afwijking van het bestemmingsplan. Voor
deze aanvraag is geen ‘verklaring van geen bedenkingen’ van de gemeenteraad
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nodig.
4

Aanwijzing toezichthouders groen (214356)
Portefeuillehouder J.H.A. van Oostrum
Besluit
Mevrouw S. Reinderink en de heer J. Dieperink aanwijzen als toezichthouder (als
bedoeld in de Algemene wet bestuursrecht) op de Wet algemene bepalingen
omgevingsrecht, de Omgevingsverordening bijzondere bomen en -groene
structuren 2010 en de Wet ruimtelijke ordening.
Samenvatting/kernboodschap
Het college wijst extra toezichthouders/handhavers aan voor de groene
handhaving. We blijven intensief bezig met de groene handhaving.

5

GGD NOG vergadering AB 12 april 2018 (214332)
Portefeuillehouder M.H.H. van Haaren-Koopman
Besluit
Instemmen met het advies over de stukken van de vergadering van het algemeen
bestuur van de Gemeenschappelijke Gezondheid Dienst Noord Oost Gelderland
op 12 april 2018.

