Documentnr. 144848
OPENBARE BESLUITEN
van het college van burgemeester en wethouders,
vastgesteld 1 juli 2008
Besluitenlijst van de vergadering van 17 juni 2008
NR. ONDERWERP/ADVIES
1. Advies nr. OW/2008/8009
Inzake: Wegen, N303/N798
Verkorte inhoud:
Projecplan N303/N798 Putten.
Geadviseerd wordt:
In te stemmen met het projectplan
N303/N798.
2. Advies nr. ROG/2008/7660
Inzake: Bestemmingsplanwijziging,
Voorthuizerstraat 37-a
Verkorte inhoud:
Verzoek om mee te werken aan de
planologische legalisering van de
aanleunwoning Voorthuizerstraat 37-a.
Geadviseerd wordt:
Geen medewerking verlenen aan het
verzoek.
3. Advies nr. BM/2008/7403
Inzake: Principeverzoek, Cleen
horsterweg
Verkorte inhoud:
Op 30 november 2006 is een prin
cipeverzoek ingediend om in te
stemmen met de realisatie van een
co-vergistingsinstallatie aan de
Cleenhorsterweg. Gehoord hebbende
de discussie in de commissie
Ruimtelijk Zaken kan besluitvorming
plaatsvinden.
Geadviseerd wordt:
Vooruitlopend op (regionaal) ge
biedsgericht beleid over de inpassing
van vergistingsinstallaties in te
stemmen met het principeverzoek
van de initiatiefnemers voor het
realiseren van een co-vergistings
installatie aan de Cleenhorsterweg.
Bij de verdere uitwerking van de
plannen dient er -overeenkomstig de
wens van de commissie Ruimtelijke
Zaken - aandacht te zijn voor ruim
telijke aspecten en de haalbaarheid.

BESLUIT B. EN W.
Het college besluit overeenkomstig het advies.
Het college vraagt aandacht voor de gevolgen van
uitvoering van het projectplan voor de wegen
binnen de kom. Wethouder Kleijer meldt dat er
een inventarisatie wordt gemaakt van knelpunten
binnen de kom.
Het college besluit overeenkomstig het advies.

Het college handhaaft zijn eerdere opvatting dat
de voorgestelde lokatie Cleenhorsterweg niet
aanvaardbaar is en dat een eventuele vestiging
op de toentertijd aangegeven alternatieve
lokaties meer voor de hand ligt. Wethouder
Siksma is van mening dat ook de lokatie
Cleenhorsterweg acceptabel is.
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4. Raadsvoorstel programmabegroting
2009 GGD Gelre-IJssel

BESLUIT B. EN W.
Het college besluit naar aanleiding van het
besprokene in de commissie Samenleving het
voorstel aan te passen in die zin, dat onder
verwijzing naar en met overneming van de
argumentatie daarvoor van de commissie, de
raad wordt voorgesteld niet in te stemmen met
de voorgelegde begroting.

Parafenlijst van 1 juli 2008
NR. ONDERWERP/ADVIES
Advies nr. 56905
1.
Inzake: Bestemmingsplanwijziging
Omschrijving:
Verzoek tot bestemmingswijziging
voor het perceel Hellerweg 14 van de
bestemming "Wonen" naar "Wonen
met agrarische nevenactiviteiten".
Advies nr. 50610
2.
Inzake: Waterhuishouding
Omschrijving:
Toekomstige stijging Veluwerand
meer.
Advies nr. 50880
3.
Inzake: Leegstandvergunning
Omschrijving:
Vergunning om woningen op grond
van de leegstandwet te kunnen
verhuren aan de Brinkstraat.

4.

5.

BESLUIT B. EN W.
De bestemmingsplanwijziging opstarten om de
bestemming te wijzigen van "Wonen" naar
"Wonen met agrarische nevenactiviteiten" met de
daarbij behorende voorwaarden.

Kennisnemen van de rapportage en het advies.

De vergunning voor de Brinkstraat nr. 16 en
nr. 20 voor tijdelijke bewoning op grond van de
Leegstandwet af te geven.
De vergunning zal twee jaar geldig zijn na datum
van afgifte met de mogelijkheid tot verlenging
van ten hoogste telkens één jaar, met dien ver
stande dat de gehele duur van de vergunning ten
hoogste vijf jaren kan bedragen.
Advies nr. 50257
Medewerking verlenen aan de vrijstelling ex
Inzake: Vrijstelling bestemmingsplan artikel 15 WRO (binnenplanse vrijstelling) om een
Omschrijving:
bouwbedrijf te vestigen in een bedrijfspand aan
Verzoek om vrijstelling van het be
het Broeksteegje 2 en het gezamenlijk gebruik
stemmingsplan ex artikel 15 WRO om van de wasplaats inrichting toestaan. Hierbij
een bouwbedrijf te kunnen vestingen moet uiteraard wel worden voldaan aan de
in een bedrijfspand aan het Broek
maximale oppervlakte van 350 m² (opslag +
steegje 2.
wasplaatsinrichting = 345,6 m²) die voor deze
Tevens verzoek om vrijstelling voor
vrijstelling geldt en de overige eisen van het
het gezamenlijk gebruik (agrarisch
bestemmingsplan.
bedrijf en bouwbedrijf) van de
Voorwaarde voor het verlenen van de vrijstelling
wasplaats inrichting welke naast de
is dat er geen buitenopslag bij het agrarisch
veldschuur is gelegen.
bedrijf mag plaatsvinden. Dit is op dit moment
nog wel het geval. Geadviseerd wordt om hand
havend op te treden tegen de buitenopslag op
het als ‘agrarisch’ bestemd gebied.
Advies nr. 50773
Kapvergunning verlenen voor 2 zomereiken op
Inzake: Kapvergunning
het perceel Beekweg 16.
Omschrijving:
Aanvraag kapvergunning Beek
weg 16.

3
NR. ONDERWERP/ADVIES
BESLUIT B. EN W.
Advies nr. 49840
- Uitspreken, dat de vestiging en bouw van een
6.
Inzake: Principeverzoek
medische praktijkruimte/tandheelkundig
Omschrijving:
laboratorium aan de Nijkerkerstraat 4 (inclusief
Beoordeling aangepast schetsplan ten
de gewijzigde nog nader uit te werken
behoeve van de vestiging van een
parkeeroplossing) uit planologisch oogpunt
tandartsenparaktijk op het perceel
aanvaardbaar is.
Nijkerkerstraat 4.
- Het voorliggende schetsplan voor een eerste
beoordeling voorleggen aan welstand.
Advies nr. 57590
Floriaan BV opdracht verstrekken voor het
7.
Inzake: Volkshuisvesting
uitbrengen van een politiekeurmerkadvies
Omschrijving:
openbare ruimte Bijsteren, zes woningen
Politiekeurmerk veilig wonen, zes
verkoopfase 1.
woningen Bijsteren (verkoopfase 1)
Advies nr. 50890
- Kapvergunning verlenen voor 39 bomen op een
8.
Inzake: Kapvergunning
gemeentelijk perceel aan de Korenbloemstraat/
Omschrijving:
Nijkerkerstraat in verband met de sanering van
Aanvraag kapvergunning
het voormalige gasterrein.
Korenbloemstraat/Nijkerkerstraat.
- De vervangende bomen met een omvang van
20-25 cm op de oorspronkelijke locaties terug
te planten en de andere begroeiing volledig te
compenseren.
9. Advies nr. 57559
- De vrijstellingsprocedure ex artikel 19, lid 2
Inzake: Vrijstelling bestemmingsplan
WRO opstarten;
Omschrijving:
- Gelijktijdig de procedure voor het vaststellen
Opstarten vrijstellingsprocedure ex
van een hogere grenswaarde Wgh tot maximaal
artikel 19, lid 2 WRO voor de bouw
Lden=64dB starten.
van 19 appartementen en/of een
ruimte voor (commerciële) dienst
verlening aan de Harderwijkerstraat 3-5-7.
10. Advies nr. 51152
Kennis te nemen van bijgevoegde brief.
Inzake: Handhaving milieu
Omschrijving:
Definitieve last onder dwangsom
(Storteboom, Voorthuizerstraat 148).
11. Advies nr. 50763
De stichting toestemming te verlenen om een
Inzake: Afvalbeleid
jaar lang:
Omschrijving:
- op de op tekening aangegeven locaties
Aanwijzen wegen en lokaties voor het
zwerfafval op te ruimen;
vrijhouden van zwerfafval door de
- hiervoor middelen tot een maximum van
Stichting Grensverleggende Talenten
€ 2.000,00 beschikbaar stellen;
zoals op tekening is aangegeven
- uit deze middelen de containerhuur, de
ledigingen en de hulpmiddelen voor het
inzamelen van zwerfafval te betalen.
Na 9 maanden een evaluatie houden en bekijken
of de toestemming voor nog een jaar gaat
gelden.
12. Advies nr. 50380
Het verzoek afwijzen conform de antwoordbrief.
Inzake: Bestemmingsplanwijziging
Omschrijving:
Verzoek om de bestemming van het
perceel Hellerweg 18-a, “agrarisch
middelgroot” te wijzigen in de
bestemming “wonen”.
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13. Advies nr. 51153
Inzake: Verkeersmaatregel
Omschrijving:
Stofoverlast Husselsesteeg/
Putterbrink.
14. Advies nr. 51243
Inzake: Openbaar bestuur en
administratie
Omschrijving:
Subsidie voor het herstellen van een
drietal oude kerkpaden
15. Advies nr. 50705
Inzake: Weigering kapvergunning
Omschrijving:
Aanvraag kapvergunning Sprielder
weg 20-7.
16. Advies nr. 57568
Inzake: Bouwvergunning
Omschrijving:
Bouwvergunningaanvraag voor het
legaliseren van een bestaande
woning Veenhuizerveldweg 23-b.

BESLUIT B. EN W.
Geen maximumsnelheid van 30 km/u in te stellen
op de zandwegen Husselsesteeg en Putterbrink.

Inhoudelijke uitwerking van het project
uitbesteden aan de Afdeling Openbare Werken.

Geen kapvergunning te verlenen voor 1 op het
perceel Sprielderweg 20-7 gesitueerde grove den.

De gevraagde vergunning weigeren wegens strijd
met de vigerende bestemmingsplanvoorschriften.

