BESLUITENLIJST van de vergadering van burgemeester en wethouders d.d. 22 januari 2019.
Aanwezig:

J. Heijkoop
A.J. Flach
S. van Die
R.J. Lafleur
A.J.M. Martens
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Onderwerp

Besluit

1.

Vaststellen besluitenlijst d.d. 15 januari 2019.

Conform vastgesteld.

2.

Vaststellen conformbesluitenlijst d.d. 22 januari 2019.

Conform vastgesteld.

3.

Project De Volgerlanden.

Wethouder Flach koppelt terug uit de stuurgroep De Volgerlanden.
Stemar gaat een levensloopbestendig appartementencomplex met
22 appartementen bouwen in De Volgerlanden-Oost.

4.

Voorbespreken commissievergaderingen.

De commissievergaderingen worden besproken.

Best.Zkn.

B&O/RZ/
DeVo/raad

1.

PORTEFEUILLE BURGEMEESTER

2.

PORTEFEUILLE WETHOUDER FLACH

2.1

Zienswijze Toekomst Regionale Samenwerking
Drechtstedengemeenten (2230051).

3.

PORTEFEUILLE WETHOUDER VAN DIE

4.

PORTEFEUILLE WETHOUDER LAFLEUR

4.1

Besloten wordt:
Gecoördineerd besluit bestemmingsplan
1. in te stemmen met het vast te stellen bestemmingsplan
'Achterambachtseweg 49' (inclusief aanvraag hogere
'Achterambachtseweg 49';
grenswaarde geluidhinder) en omgevingsvergunning 'bouw'
2. de gemeenteraad voor te stellen het bestemmingsplan
(2227534).
'Achterambachtseweg 49' ongewijzigd vast stellen;
3. de hogere grenswaarde van 52 dB vast te stellen conform
bijgevoegd besluit hogere grenswaarden
'Achterambachtseweg 49' en deze te registreren bij het
kadaster;
4. de gecoördineerde omgevingsvergunning voor de
uitvoering van de woningbouwontwikkeling te verlenen na
vaststelling van het bestemmingsplan door de
gemeenteraad;

Besloten wordt:
1. de zienswijze op de concept eindnotitie Voorbereidingscommissie Toekomst Regionale Samenwerking
Drechtstedengemeenten vast te stellen;
2. de zienswijze te verzenden aan de
Voorbereidingscommissie;
3. de zienswijze ter informatie aan te bieden aan de raad.

5. de initatiefnemers schriftelijk in kennis te stellen van de
besluitvorming.

INFORMATIE-UITWISSELING EN RONDVRAAG
1.

Wethouder Flach deelt mede dat de provincie positief staat ten opzichte van het Waterbusplein. Hij wil graag nog dit jaar het
bestemmingsplan in de gemeenteraad behandelen.

2.

Wethouder Flach heeft een bezoek gebracht aan Holland Marine Lifts, een bedrijf wat gespecialiseerd is in het maken van
liften voor de maritieme sector.

Aldus vastgesteld in de vergadering van 29 januari 2019,

de secretaris,

de burgemeester,

