
 

 

Openbare besluitenlijst  
Door burgemeester en wethouders genomen besluiten 
in week 7 maart t/m 13 maart 2018 

 
Datum aanmaak: 13 maart 2018 

 

 

Directie 

ZAAKNUMMER: ONDERWERP: 

2018013800 Vaststellen besluitenlijsten en besluitenlijsten van in mandaat 

genomen besluiten van het college van 28 februari t/m 6 maart 

2018. 

 

 BESLUIT: 

 Het college van burgemeester en wethouders besluit: 

1. de openbare, interne en vertrouwelijke besluitenlijsten van het 

college van B&W 28 februari t/m 6 maart 2018 vast te stellen; 

2. de openbare, interne en vertrouwelijke besluitenlijsten van in 

mandaat genomen besluiten van het college van B&W van  

28 februari t/m 6 maart 2018 vast te stellen. 

 

 

 

Vergunningen 

ZAAKNUMMER: ONDERWERP: 

2018011903 Bezwaarschrift. 

 

 BESLUIT: 

 Het college van burgemeester en wethouders besluit het ingediende 

bezwaarschrift inzake Florapark kavel 2/3 kennelijk niet-ontvankelijk 

te verklaren wegens een niet verschoonbare termijnoverschrijding. 

 

 

Ruimtelijke Ontwikkeling 

ZAAKNUMMER: ONDERWERP: 

2018013786 Principeverzoek Gezandebaan 45. 

 

 BESLUIT: 

 Het college van burgemeester en wethouders besluit niet in te 

stemmen met het principeverzoek en het gesprek aan te gaan met 

de initiatiefnemer. 

 

 

 

  



 

 

 

 

Ruimtelijke Ontwikkeling 

ZAAKNUMMER: ONDERWERP: 

2018013012 Evaluatie bestemmingsplannensystematiek werken met 

veegplannen. 

 

 BESLUIT: 

 Het college van burgemeester en wethouders besluit: 

1. kennis te nemen van de evaluatie van de 

bestemmingsplansystematiek 'veegplannen' en in te stemmen 

met de voorgestelde gewijzigde werkwijze; 

2. het presidium te verzoeken het stuk te plaatsen op de agenda 

van de commissie Ruimte d.d. 22 mei 2018. 

 

 

Ruimtelijke Ontwikkeling 

ZAAKNUMMER: ONDERWERP: 

2018012567 Beslissing op bezwaar bewoners Driehoekstraat 6 tegen besluit 

afwijzing planschade. 

 

 BESLUIT: 

 Het college van burgemeester en wethouders besluit: 

1. onder verwijzing naar en met overneming van het advies van de 

Bezwaarschriftencommissie van 8 februari 2018 het 

bezwaarschrift met zaaknummer 2017049799 ontvankelijk en 

ongegrond te verklaren en het bestreden besluit van 8 

november 2017 ongewijzigd in stand te laten; 

2. het verzoek om een vergoeding van de proceskosten in bezwaar 

op grond van artikel 7:15 lid 2 van de Awb, af te wijzen. 

 

 

 

 

 


