Nr. e170031358
Casenr. 17e0005204

BESLUITENLIJST van de vergadering van het college van B&W d.d. 5 september 2017
Aanwezig:
De heer A.A.J. Baars, burgemeester
De heer mr. J. van den Bosch, wethouder
De heer A.L. Klappe, wethouder
De heer J. van Eijsden, wethouder
Mevrouw drs. E. Heutink-Wenderich, wethouder
De heer A.M. Weststrate, gemeentesecretaris

Openbaar deel

1.

Afdeling AONT/TRO
Onderwerp
Vaststelling bestemmingsplan De Driesprong (17e000712)
Besluit
1. Op grond van de Wet geluidhinder een hogere grenswaarde vast te stellen voor het
bestemmingsplan “De driesprong” (e170027239);
2. De raad door middel van raadsvoorstel (e170027214) voor te stellen:
a. ten aanzien van de zienswijzen een beslissing te nemen overeenkomstig de beoordeling en
conclusie, zoals beschreven in de bij dit besluit behorende ‘Nota beoordeling zienswijzen
Bestemmingsplan de Driesprong’(e170020854);
b. het ontwerpexploitatieplan, ontwerpbestemmingsplan en ontwerp-beeldkwaliteitsplan de
Driesprong naar aanleiding van de zienswijzen te wijzigen, zoals beschreven in de bij dit
besluit behorende ‘Nota beoordeling zienswijzen Bestemmingsplan de Driesprong’;
c. het bestemmingsplan de Driesprong, als vervat in de bestandenset met identificatienummer
NL.IMRO.0233.BPdedriesprong-0401 en waarin alle voornoemde wijzigingen zijn verwerkt,
langs elektronische weg en in analoge vorm op grond van artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke
ordening vast te stellen;
d. het exploitatieplan Bestemmingsplan de Driesprong, waarin alle voornoemde wijzigingen
zijn verwerkt, op grond van artikel 6.12 van de Wet ruimtelijke ordening vast te stellen;
e. Het beeldkwaliteitsplan ‘De Driesprong’ waarin alle voornoemde wijzigingen zijn verwerkt op
grond van artikel 12a van de Woningwet vast te stellen.
f. de portefeuillehouder te machtigen wijzigingen aan te brengen in de stukken indien er
gewijzigde inzichten zijn t.a.v. de zienswijzen.
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2.

Afdeling AONT/TRO
Onderwe
erp
Vaststelling masterpla
an Dillenburg,, Rehobôth en
n Oranjepark (17e0000998
8)
Besluit
1. Kenn
nis te nemen van
v het door de zorggroep
p opgestelde Masterplan Dillenburg, Reh
hobôth, en
Oran
njepark.
2. De gemeenteraad met het bijge
evoegde voorrstel (e170030
0532) voor te
e stellen het Masterplan
M
als
s
onde
erwerp voor bespreking
b
te agenderen vo
oor de commiissie Ruimte en
e Infrastructuur.
3. Het PID
P Dillenburg
g, Rehobôth en
e Oranjepark
k (e17001814
46) vast te ste
ellen en aan te
e bieden aan
de ra
aad.
4. De Zorggroep Noo
ordwest Veluw
we te informe
eren over dit besluit.
b
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