BESLUITENLIJST COLLEGE
VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS

OPENBAAR

Nr. 6
Vergadering van het College van Burgemeester en
Wethouders, gehouden op 7 februari 2017

Aanwezig zijn:

Afwezig is:

Vastgesteld in de vergadering van
Burgemeester en Wethouders van:

H.C.P. Noten, burgemeester
M.R.H.M. von Martels, wethouder
N.L. Agricola, wethouder
J.H.J. Berends,
gemeentesecretaris/alg.directeur

Paraaf:
Burgemeester
Weth. Von Martels
Weth. Agricola
J.H.J.
Berends,Gem.secretaris/alg.directeur

R.W.J. van Leeuwen, wethouder

Nr. Besluitenlijst vergadering van:
1.

Besluitenlijst van de vorige vergadering

2.

Voorbereiding commissie en
raadsvergadering

Besluit

Opsteller

akkoord

Onderwerp/inhoud

Besluit

3.

Advies huursom evenemententerreinen
nr. 2293

BV-B

De huidige werkwijze voor te zetten en
geen huursom te vragen voor het
gebruik van de gemeentelijke
evenemententerreinen door
commerciële gebruikers.

Bedrijfsvoering

4.

Experimenteren met bestemmingsplannen
met verbrede reikwijdte nr. 2292

RO-A

1. In te stemmen met het verwerken
van de voorgestelde experimenten
(duurzaamheid en integratie Kap)
in de Chw bestemmingsplannen
Kernen Dalfsen en 3e
Verzamelplan Buitengebied;
2. In te stemmen met de werkwijze
om jaarlijks één of meerdere
(kleinere) experimenten mee te
nemen bijvoorbeeld in de
Verzamelplannen Buitengebied en
Kernen;
3. De raad via het Ris te informeren.

Omgevingswet

5.

Vaststellen Nota Reikwijdte en Detailniveau
Lemelerveldseweg 65 nr. 2298

RO-A

De raad voor te stellen:
1. De Nota Reikwijdte en
Detailniveau (NRD) vast te stellen;
2. De initiatiefnemer de NRD na

Ruimtelijke
Ontwikkeling
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vaststelling toe te zenden als basis
voor het opstellen van de
gecombineerde plan- en besluit
MER voor de bestemmingsplanherziening en de omgevingsvergunning voor bouwen.
6.

Ontwerp-verklaring van geen bedenkingen
nr. 2300

Representatie/
uitnodigingen
Onderwerp/inhoud

RO-B

De raad voor te stellen:
1. Een ontwerp-verklaring van geen
bedenkingen af te geven voor het
realiseren van een woongebouw
voor 57 woonzorgappartementen
en 8 halfvrijstaande woningen in
het plangebied Oosterdalfsen,
locatie 'woon-werklocatie';
2. Deze ontwerp-verklaring als
definitieve verklaring van geen
bedenkingen aan te merken als
hiertegen geen zienswijze wordt
ingediend.

Besluit

n.v.t.
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Ruimtelijke
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