Besluitenlijst College
Datum
Tijd
Locatie
Voorzitter
Aanwezigen
Afwezigen

11-08-2020
9:30 - 12:00
B & W kamer
J. Uitslag
J. Uitslag, A. Schuurman en H. van der Woude
E. van Lente, R. van Leeuwen

1

Uitnodigingen

2

Besluitenlijst vorige vergadering
Besluit
Openbare lijst punt 10, derde besluitregel toevoegen:
De raad hierover te informeren door het toezenden van de memo.

3

Voortgang Goed Goan
Besluit
1. Kennis te nemen van de voortgang van traject 'Goed Goan';
2. De raad middels een mededeling van B&W aan de raad te informeren over de
voortgang van traject 'Goed Goan'.
Visie & Strategie - N.S.

4

Ontwerp verklaring van geen bedenkingen, BAM Den Hulst 110A en 114
Besluit
De raad voor te stellen:
1. Een ontwerp-verklaring van geen bedenkingen af te geven voor het uitbreiden van
het opslagterrein en de bouw van een kapschuur op het perceel Den Hulst 114 en
het gebruik van een deel van een perceel met de bestemming ‘wonen’ voor
bedrijfsmatige activiteiten op het perceel Den Hulst 110A.
2. Deze ontwerp-verklaring als definitieve verklaring van geen bedenkingen aan te
merken als hiertegen geen zienswijzen worden ingediend.
Ruimtelijke Ontwikkeling - S.K.

5

Vaststellen 12e herziening bestemmingsplan Buitengebied gemeente Dalfsen,
Schoolweg 2
Besluit
De raad voor te stellen:
1. In te stemmen met de Nota van Zienswijzen en kennisgeving;
2. De 12e herziening bestemmingsplan Buitengebied gemeente Dalfsen, Schoolweg 2
gewijzigd vast te stellen;
3. Geen exploitatieplan vast te stellen;
4. De provincie Overijssel te vragen het besluit eerder bekend te mogen maken dan na
de wettelijk voorgeschreven termijn van zes weken.
Ruimtelijke Ontwikkeling - S.K.

6

Vaststellen 14e herziening Chw bestemmingsplan kernen (woningbouw
noordzijde Wieken)
Besluit
De raad voor te stellen:
1. De 14e herziening Chw bestemmingsplan Kernen gemeente Dalfsen 2016,
woningbouw noordzijde Wieken vast te stellen;
2. Het beeldkwaliteitsplan 14e herziening Chw bestemmingsplan kernen gemeente
Dalfsen vast te stellen;
3. De grondexploitatie voor dit plangebied Oosterbouwlanden vast te stellen;
4. Geen exploitatieplan vast te stellen.
Ruimtelijke Ontwikkeling - H.L.
Vastgesteld in de vergadering van 18 augustus 2020
J. Uitslag
Locoburgemeester

H.J. van der Woude
Adjunct gemeentesecretaris / Directeur
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