Besluitenlijst: College (openbaar)
Datum
Aanvang
Locatie
Voorzitter
Secretaris

28-08-2018
09:00
Kamer 1.06
L.J.E.M. van Riswijk
A.J.E.M. Buise-Jansen

Aanwezigen

G.C.M. van Elk, M.H.T. Lepoutre , A. Springveld

1

Opening

2

Verslag van de vergadering d.d. 21 augustus 2018
Besluit

3

Herinrichting Scharenburg Druten
Besluit

4

Vastgesteld.

1. Ingestemd met het voorlopig ontwerp herinrichting
Scharenburg;
2. In afwijking van het voorlopig ontwerp rekening houden met
het beperkt in stand houden van de hagen;
3. a. Ingestemd met het aanvullend omvormen van het groen
langs de Scharenburg; b. Ingestemd met de optimalisering
van het aanwezige rioolstelsel;
4. De raad voorstellen in te stemmen met het voorlopig
ontwerp;
5. De raad voorstellen een aanvullend krediet van € 477.500,-ter beschikking te stellen;
6. In het raadsvoorstel en raadsbesluit opnemen dat van Albert
Heijn minimaal een bijdrage van € 100.000 wordt verkregen.

Principeverzoek Schriksestraat/Koningstraat Afferden
Besluit

1. In principe medewerking verlenen aan een
bestemmingsplanherziening ten behoeve van het slopen van
agrarische bedrijfsbebouwing aan Schriksestraat 26 en het
realiseren van een nieuwe woning aan de Koningstraat tussen 85a
en 85 b te Afferden;
2. Als voorwaarden stellen dat een exploitatie- en
planschadeverhaalsovereenkomst wordt gesloten en er een garantie
komt dat de panden aan de Schriksestraat en de veldschuur aan de
Kon ingstraat daadwerkelijk worden gesloopt, voordat het
wijzigingsplan in procedure gaat;
3. De verzoeker hiervan schriftelijk in kennis stellen.

1

5

Startbesluit gemeentelijke coördinatieregeling ex artikel 3.30, lid 1, onder b van de Wet
ruimtelijke ordening voor de uitbreiding en modernisering van scheepswerf Ravestein in
Deest
Besluit

6

Ingestemd met het concept raadsvoorstel met bijbehorend
ontwerpraadsbesluit, waarin voorgesteld wordt om de gemeentelijke
coördinatieregeling ex. artikel 3.30, lid 1, onder b. van de Wet
ruimtelijke ordening van toepassing te verklaren op de uitbreidingsen moderniseringsplannen van Ravestein Beheer B.V.

Sluiting

Vastgesteld in het College van burgemeester en wethouders d.d. 04 september 2018

A.J.E.M. Buise-Jansen, secretaris

L.J.E.M. van Riswijk, burgemeester
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