Vastgestelde Besluitenlijst B&W vergadering
Datum

14-01-2020

Tijd

9:00 - 12:00

Locatie

A1.24 B&W kamer

Voorzitter

J.H. Bats

Aanwezig

J.H. Bats, burgemeester
J.C. de Groot, gemeentesecretaris
T. Bijl, wethouder
T. Jongman, wethouder
A.M. Harmsma, wethouder
M. Scheringa, wethouder

1

Beslissing op bezwaar geweigerde omgevingsvergunning Kalenberg-Noord
4 te Kalenberg
Het college besluit:
• bezwaarde in zijn bezwaar ontvankelijk te verklaren;
• het bezwaar ongegrond te verklaren;
• dat het besluit (de geweigerde omgevingsvergunning) in stand kan blijven onder
aanvulling van de motivering zoals die in het advies van de commissie is opgenomen.

2

Aanvraag Omgevingsvergunning voor het bouwen van een tweede
bedrijfswoning en een werktuigenloods
Het college besluit:
1.In te stemmen met het ontwerpbesluit Hogere grenswaarden voor de tweede
agrarische bedrijfswoning op het perceel Oldemarktseweg 187 en de procedure
hogere grenswaarden op te starten.
2.In te stemmen met het voortzetten van de procedure en het ontwerpbesluit
met alle bijbehorende stukken ter inzage te leggen.

3

Informatienota Evaluatie SO+(+) groepen OEC 't Ravelijn
Het college besluit in te stemmen met de informatienota Evaluatie SO+(+)
groepen OEC 't Ravelijn en besluit deze te verzenden aan de gemeenteraad.

4

Informatienota kamerbrief over inspectierapport "Kwetsbare kinderen
onvoldoende beschermd"
Het college besluit in te stemmen met de informatienota Kamerbrief over
inspectierapport "Kwetsbare kinderen onvoldoende beschermd" en door te
zenden naar de gemeenteraad.

5

Bijdrage wielerronde
Het college besluit de organisator van Olympia's tour een bedrag van € 25.000
toe te zeggen voor het organiseren van een etappe in Steenwijkerland in maart
2020, mits de organisator aan de gestelde voorwaarden voldoet.

6

Beantwoording schriftelijke vragen van het CDA inzake bespeelbaarheid
Sportvelden
Het college stemt in met de beantwoording van de schriftelijke vragen van het
CDA inzake bespeelbaarheid Sportvelden en besluit deze te verzenden aan de
gemeenteraad.

7

Sociale Woningbouw Woldmeenthe in Steenwijk
Het college besluit:
1 Kennis te nemen van hetgeen in deze nota staat vermeld.
2. In te stemmen met het starten van een projectafwijkingsprocedure voor de
locatie 'Sluisweg'.
3. De locatie 'Het Bolwerk' niet voor sociale woningbouw aan te wenden en
opdracht te geven om voor 8 woningen een alternatief te zoeken en uit te
werken.
4. Een bedrag van € 412.500 (het aandeel van € 428.500 verminderd met reeds
gemaakte kosten van € 16.000) van het op 11 december 2018 door de raad
beschikbaar gestelde krediet terug te laten vloeien naar de reserve
Volkshuisvesting.

8

Bestemmingsplan Witte Paarden - Herontwikkeling Steenwijkerweg 235
Het college besluit:
1. In te stemmen met de aanmeldnotitie en besluiten geen MER
beoordelingsbesluit op te stellen.
2. In te stemmen met het ontwerpbestemmingsplan Herontwikkeling
Steenwijkerweg 235 te Witte Paarden en het in procedure brengen daarvan.
3. Geen exploitatieplan te (laten) vaststellen en de kosten anderszins te
verhalen via de bijgesloten anterieure overeenkomst.
4. De bijgesloten anterieure overeenkomst aan te gaan.
5. Een hogere grenswaarde voor geluid vast te stellen.

9

Beleidskader "Windenergie uit Steenwijkerland"
Het college besluit haar voorkeur uit te spreken voor scenario 2 en de
gemeenteraad te vragen haar voorkeur uit te spreken voor:
1. scenario 2, zo nee,
2. scenario 1, zo nee,
3. scenario 3.

GESLOTEN MET 9 PUNTEN:
Burgemeester en wethouders van Steenwijkerland,
de secretaris,

de burgemeester,

J. de Groot

J.H. Bats

Pagina 2

Pagina 3

