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Z/21/395111 Het realiseren van een hondenschool en -pension
Besluit:
Conform advies:
1. Geen medewerking te verlenen aan van het realiseren van een hondenschool en pension op het perceel Rosandeweg 3 te Zevenaar;
2. Het ontwerp weigeringsbesluit voor een periode van zes weken ter inzage te
leggen waarbij een ieder de mogelijkheid heeft een zienswijze in te dienen.
Toelichting:
Het college van burgemeester en wethouders heeft een definitieve aanvraag voor een
omgevingsvergunning ontvangen voor het realiseren van een hondenschool en pension. De aanvraag gaat over het perceel Rosandeweg 3 in Zevenaar. Het college
weigert de aanvraag vanwege onderstaande redenen:
•
•
•
•
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De gevraagde bedrijfsfunctie past niet in een woonomgeving;
Een hondenschool en/of -pension bij een woning in het buitengebied is in strijd met
het gemeentelijk beleid;
Het woon- en leefklimaat van de omwonenden wordt negatief beïnvloed;
De buren hebben bezwaren tegen de gevraagde functie.

Z/22/413276 Samenwerkingsconvenant Nu Niet Zwanger Regio Arnhem 20212024
Besluit:
Conform advies:
1. In te stemmen met het Samenwerkingsconvenant Nu Niet Zwanger Regio Arnhem
2021-2024.
Burgemeester:
2. Volmacht verlenen aan wethouder B. Elfrink voor het ondertekenen van het
Convenant.
Toelichting:
Wij adviseren het college van B&W om in te stemmen met het
Samenwerkingsconvenant voor Nu Niet Zwanger in regio Arnhem voor 2021-2024.
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Gemeente Zevenaar heeft eind 2021 besloten deel te blijven nemen aan het regionale
programma Nu Niet Zwanger vanaf 2022 en hiervoor een jaarlijkse subsidie te
verlenen. Met instemming en ondertekening van het Convenant borgen we de
samenwerkingsafspraken met alle ketenpartners van Nu Niet Zwanger.

Besluit Collegevergadering van 1 februari 2022
(uitgesteld openbaar i.v.m. informeren betrokkenen)
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Z/21/407140 Nader onderzoek trillingen woningen Kloosterpad ten behoeve van
maatregelen trillingsreductie
Besluit:
Conform advies:
1. Opdracht te geven voor vervolgonderzoek naar trillingen in de omgeving van het
Kloosterpad in Babberich;
2. De kosten voor dit onderzoek te dekken uit de GREX Middag Oost (fase 3);
3. Resultaten van het onderzoek in voorkomend geval delen met bewoners van het
Kloosterpad;
4. Naar betrokken bewoners uit te spreken geen financiële bijdrage te verstrekken
aan eventuele fysieke maatregelen voor reductie van het de trillingen bij de
woningen aan het Kloosterpad;
5. Bijgevoegde conceptbrief versturen naar bewoners (cc Dorpsraad, ontwikkelaar).
Toelichting:
Voor het reduceren van het risico van trillingshinder in Middag Oost fase 3 is nader
onderzoek noodzakelijk. De kosten bedragen € 21.430 excl. btw. De gemeente zal
opdracht verlenen voor het uitvoeren van nader onderzoek.
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