Advieslijst van de commissie Grondgebiedzaken d.d. 8 maart 2016 van
20.00 – 21.30 uur in de raadzaal van het gemeentehuis.
Aanwezig:

Mevrouw A.J.P.M. van Eert-van de Ven (voorzitter)
Mevrouw M.R.P. Philipse (griffier)

Commissieleden:

Mevrouw A.A.M. Heunks-van Uden (DOP),
De heer M. Kanters (DOP),
De heer L.A. van den Hoogen (GVB),
De heer A.P.B. van Lieshout (GVB),
De heer P.J. van den Elzen (CDA),
De heer R.J.W. Biemans (CDA),
De heer J.M. van Duijnhoven (BW),
De heer M.R.G. Buijsse (VVD.

Tevens aanwezig:

De heer T.A.M. van de Loo (wethouder),
Mevrouw C.A.J.M. Savelkoul-van Rooij (notuliste).

Agendapunt
1. Opening
2. Vaststelling
agenda.
3. Spreekrecht voor
burgers.
4. Stand van zaken
randweg.

Advies

De agenda wordt volgens concept vastgesteld.
Er is niemand die gebruik maakt van het spreekrecht.
Wethouder Van de Loo geeft aan dat nieuwsbrief nummer 3 inmiddels is verspreid.
Tijdens de informatiebijeenkomst zijn ongeveer 80 burgers geweest die het ontwerp
tracé randweg hebben besproken. Een eerste verwerving van een perceel is
inmiddels afgerond.
De commissie heeft nog diverse vragen gesteld.

5. Raadsvoorstel
inzake voortgang en
kosten
* Wethouder Van de Loo zegt toe de tekst te vergelijken met de tabel om verschillen
Omgevingsplan
in cijfers in voorkomen.
Buitengebied 2016. Toezegging is afgedaan middels mail 14 maart 2016.
6. Raadsvoorstel tot De commissie adviseert unaniem positief naar de raad conform het voorstel van
gewijzigde
Burgemeester en Wethouders.
vaststelling van het
bestemmingsplan
Statenweg 36,
Venhorst.
7. Raadsvoorstel tot De commissie adviseert unaniem positief naar de raad conform het voorstel van
gewijzigde
Burgemeester en Wethouders.
vaststelling van het
bestemmingsplan
De Aa 5.
8. Raadsvoorstel tot De commissie adviseert unaniem positief naar de raad conform het voorstel van
vaststelling van de Burgemeester en Wethouders.
2e wijziging van de
Verordening
Startersleningen.
9. Mededelingen,
Er zijn geen mededelingen.
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ingekomen stukken
en memo’s.
10. Vaststelling
advieslijst
vergadering 16
februari 2016

De advieslijst wordt volgens concept vastgesteld. Griffier zegt toe de criteria, die de
GGD samen met de gemeente Oss heeft opgesteld voor het aanwijzen van
gebieden die door veehouderijen overbelast zijn aan raads en burgerleden toe te
zenden.

11. Rondvraag.

Mevrouw Heunks refereert aan het raadsvoorstel inzake de concept kadernota van
de GGD die geagendeerd is voor de commissie Bewonerszaken. De
gemeente Oss heeft de GGD gevraagd de criteria op te stellen voor het
aanwijzen van gebieden die veehouderijen overbelast zijn. Zij vraagt of de
wethouder op de hoogte is en zij vraagt of de wethouder hen hierover kan
informeren.
Wethouder Van de Loo zegt toe het rapport op te vragen en aan de commissie te
verspreiden.
De heer Van den Elzen vraagt waarom BoekelNet niet geagendeerd is en zij vraagt
of het VNG magazine ook bedoeld is voor commissieleden.
Vz
antwoordt dat men zich via internet kan abonneren op het VNG magazine.
Wethouder Van de Loo reageert dat het raadsvoorstel inzake BoekelNet voor de
volgende commissie Algemene Zaken wordt geagendeerd.

Toezegging
1.
2.

Voortgang

Wethouder van de Loo zegt toe, in de commissie GZ van 11 maart
Op 14 maart 2016 is er
2014, het gemeentelijk archeologiebeleid aan het eind van de volgende een mail verstuurd.
regeerperiode te evalueren.
Wethouder Van de Loo zegt toe, in de commissie GZ van 8 maart 2016
m.b.t. het raadsvoorstel inzake voortgang en kosten Omgevingsplan
Buitengebied 2016, de tekst te vergelijken met de tabel om verschillen in
cijfers te voorkomen.
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