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Samenvatting

Conceptbesluit

Besluit

Motie VNG-congres 2015 gemeente Boxtel iz. De gemeentes Boxtel en Noordoostpolder hebben een
Schaliegas
brief gestuurd, waarin zij aankondigen tijdens het
VNG-congres 2015 een motie in te dienen tegen het
winnen van schaliegas in Nederland. Het VNG-bestuur
ontraadt deze motie. In lijn met het standpunt van
Voerendaal over schaliegaswinning wordt de motie van
de gemeentes Boxtel en Noordoostpolder ondersteund.

1. de motie van gemeentes Boxtel en Noordoostpolder
tegen het winnen van schaliegas te ondersteunen
tijdens het VNG-congres 2015.

akkoord

planschade-aanvraag P.E.P. Huijts,
Clermontstraat 13 inzake woningbouw
Kapelhof door Brixx Vastgoed

1. SAOZ verzoeken om een memo op te stellen met
betrekking tot de opsomming en beschrijving van
geluidsbronnen in oude en nieuwe situatie, een
opsomming en beschrijving van andere vormen van
hinder alsmede een motivering van de
waardevermindering van de woning.
2. Betrokken partijen -aanvrager en derde
belanghebbende- van dit besluit in kennis stellen.
3. Niet ingaan op het verzoek van de heer Huijts om in
ruil voor het intrekken van het verzoek om
tegemoetkoming in de planschade een strook grond te
verkopen.
4. De betreffende strook grond te koop aanbieden door
een separaat voorstel te doen aan de heer Huijts.

akkoord

Bij besluit van 21 september 2010 hebben wij € 8.400,planschadevergoeding toegekend aan de heer P.E.P.
Huijts, Clermontstraat 13 Voerendaal vanwege
vaststelling van het bestemmingsplan Kapelhof. In dit
plan worden 17 woningen gerealiseerd aansluitend aan
de woningen gelegen aan de Tenelenweg en de
Clermontstraat. Het besluit om planschade toe te
kennen, is gebaseerd op onafhankelijk en deskundig
onderzoek door SAOZ. De ontwikkelende partij, Brixx
Vastgoed, heeft als derde-belanghebbende hiertegen
bezwaar ingediend. Dit bezwaarschrift is bij besluit van 6
juni 2011 ongegrond verklaard. Het ingestelde beroep is
door de bestuursrechter bij uitspraak van 28 december
2012 gegrond verklaard. Hierbij zijn wij opgedragen een
nieuw besluit te nemen met inachtneming van de
uitspraak. SAOZ heeft vervolgens opnieuw advies
uitgebracht, waarbij de tegemoetkoming in de
planschade naar beneden is bijgesteld tot € 4.400,-. Dit
advies is ten grondslag gelegd aan een nieuwe
beslissing op bezwaar. Het daartegen door Brixx
ingestelde beroep is wederom gegrond verklaard.

SAOZ verzoeken om een memo op te stellen met
betrekking tot de opsomming en beschrijving van
geluidsbronnen in oude en nieuwe situatie, een
opsomming en beschrijving van andere vormen van
hinder alsmede een motivering van de
waardevermindering van de woning.
Betrokken partijen -aanvrager en derde
belanghebbende- van dit besluit in kennis stellen.
Niet ingaan op het verzoek van de heer Huijts om in ruil
voor het intrekken van het verzoek om tegemoetkoming
in de planschade een strook grond te verkopen.
De betreffende strook grond te koop aanbieden door

1. de motie van gemeentes Boxtel en
Noordoostpolder tegen het winnen van
schaliegas te ondersteunen tijdens het
VNG-congres 2015.

1. SAOZ verzoeken om een memo op
testellen met betrekking tot de opsomming
en beschrijving vangeluidsbronnen in oude
en nieuwe situatie, een opsomming
enbeschrijving van andere vormen van
hinder alsmede een motivering vande
waardevermindering van de woning.
2. Betrokken partijen -aanvrager enderde
belanghebbende- van dit besluit in kennis
stellen.
3. Niet ingaan op het verzoek van de heer
Huijts om in ruil voor het intrekken van het
verzoek om tegemoetkoming in de
planschade een strook grond te verkopen.
4. De betreffende strook grond te koop
aanbieden door een separaat voorstel te
doen aan de heer Huijts.
SAOZ verzoeken om een memo op testellen
met betrekking tot de opsomming en
beschrijving vangeluidsbronnen in oude en
nieuwe situatie, een opsomming
enbeschrijving van andere vormen van
hinder alsmede een motivering vande
waardevermindering van de woning.
Betrokken partijen -aanvrager enderde
belanghebbende- van dit besluit in kennis
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een separaat voorstel te doen aan de heer Huijts.

stellen.
Niet ingaan op het verzoek van de heer
Huijts om in ruil voor het intrekken van het
verzoek om tegemoetkoming in de
planschade een strook grond te verkopen.
De betreffende strook grond te koop
aanbieden door een separaat voorstel te
doen aan de heer Huijts.
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Voorjaarsrapportage 2015

Actualisatie STRIP en Wegbeheerplan
2015-2019

Wijziging aanwijzing collectieve festiviteit
t.b.v. Laurentiuskermis 2015

In het kader van de budgetcyclus en de Financiële
verordening ex artikel 212 Gemeentewet wordt de raad
tussentijds geïnformeerd middels de voorjaarsrapportage
2015.

1. Instemmen met de financiële bijstelling
voorjaarsrapportage 2015 en deze aanbieden aan de
raad voor de vergadering van 2 juli a.s. om de
(noodzakelijke) begrotingswijzigingen te autoriseren.

akkoord

Zie bijgevoegd raadsvoorstel 18263.

• In te stemmen met de inhoud en de financiële
paragraaf van bijgevoegd raadsvoorstel, waarna dit
wordt doorgeleid naar de Raad ter behandeling op 2 juli
2015.

akkoord

- De aanwijzing van zondag 9 augustus 2015 als
collectieve festiviteit voor horeca-inrichtingen in de kern
Voerendaal, als bedoeld in artikel 4.2 van de Apv, in te
trekken.

akkoord

De organisator van de Laurentiuskermis heeft verzocht
om de Laurentiuskermis van 8 t/m 11 augustus 2015 te
verschuiven naar 4 t/m 7 juli 2015. Na overleg met
ondernemers en portefeuillehouder bestaat hiertegen
geen bezwaar. Als gevolg van deze verschuiving dient
ook de voor de kern Voerendaal aangewezen
kermiszondag 9 augustus 2015, waarop
horeca-ondernemers de wettelijke geluidsnormen mogen
overschrijden, te worden aangepast.

1. Instemmen met de financiële bijstelling
voorjaarsrapportage 2015 en deze
aanbieden aan de raad voor de vergadering
van 2 juli a.s. om de (noodzakelijke)
begrotingswijzigingen te autoriseren.

• In te stemmen met de inhoud en de
financiële paragraaf van bijgevoegd
raadsvoorstel, waarna dit wordt doorgeleid
naar de Raad ter behandeling op 2 juli
2015.
• Aandacht voor het redigeren van het
raadsvoorstel inclusief financiële paragraaf

- De aanwijzing van zondag 9 augustus
2015 als collectieve festiviteit voor
horeca-inrichtingen in de kern Voerendaal,
als bedoeld in artikel 4.2 van de Apv, in te
trekken.

Aldus vastgesteld in de vergadering van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Voerendaal, gehouden op 2-6-2015.
Burgemeester en Wethouders van Voerendaal,
de secretaris,
de burgemeester,
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