Openbare besluiten
Burgemeester en Wethouders van de Gemeente Hengelo
dinsdag 28 augustus 2018
Aanwezig:

Schelberg (burgemeester), Van Wakeren, Ten Heuw, Bruggink (wethouders), Lange, (locogemeentesecretaris), De Boer (ambtelijke ondersteuning)

Afwezig:

Wethouder Gerrits en Eshuis (gemeentesecretaris)

Datum
28-8-2018

Nr.
A01

Onderwerp
2262131 Huiswerkbegeleiding als
extra middel ter bestrijding
van kinderarmoede

28-8-2018

B01

2268718 - Deelname
Hengelo aan MaaS-pilot
samen met aantal
regiogemeenten

Besluit
Het college besluit:
- éénmalig voor het schooljaar 2018- 2019 een bedrag van
€ 46.000,- beschikbaar te stellen voor de pilot
huiswerkbegeleiding en deze toe te kennen als incidentele
subsidie;
- de raad te informeren over de uitvoering
huiswerkbegeleiding via bijgevoegde brief;
- de clientenraad Minima te informeren over de uitvoering
huiswerkbegeleiding via bijgevoegde brief.
1. Deelnemen aan de landelijke MaaS pilot, samen met
een aantal regiogemeenten;
2. De voorzitter van de bestuurscommissie OZJT
machtigen om namens de deelnemende gemeenten de
Bestuursovereenkomst MaaS te ondertekenen, met in
achtneming van de aanpassingen die wenselijk zijn;
2. Vanuit ‘Voorliggende voorziening Wmo’ een bedrag van
€ 47.105 beschikbaar stellen gedurende de pilot periode
van 3 jaren.

Publieksvriendelijke samenvatting
Als extra middel om kinderarmoede tegen te gaan wordt gestart met
huiswerkbegeleiding voor kinderen uit gezinnen die onder de armoedegrens
leven. Hiervoor is een totaalbedrag van € 46.000,- beschikbaar. In het
schooljaar 2018-2019 wordt met een pilot gestart bij het C.T. Storkcollege.
De stichting Onderwijsbegeleiding Oost Nederland gaat op de scholen zelf
huiswerkbegeleiding geven. In de loop van het schooljaar kunnen ook
leerlingen van andere scholen deelnemen. Voor deze pilot ontvangt de
stichting Onderwijsbegeleiding Oost Nederland een subsidie van € 46.000,-.

Portef.h.
Mariska ten
Heuw

Het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (I&W) start met een aantal
landelijke pilots om Mobility as a Service (MaaS) te stimuleren. MaaS staat
vooral voor het plannen, boeken, reizen, betalen van een reis die uit
meerdere vervoerscomponenten kan bestaan. Het op maat bedienen van de
reiziger staat centraal. Voor reizigers betekent dit dat zij met één app hun
volledige reis kunnen plannen, boeken en betalen.
Het college van Hengelo heeft besloten om samen met een aantal Twentse
gemeenten mee te doen aan een MaaS pilot. MaaS sluit als concept
namelijk heel goed aan bij de ontwikkelingen die voortvloeien uit de
Twentse visie op vervoer.

Sander Schelberg

Centraal in de uitwerking van de visie is te zorgen voor passende mobiliteit
voor alle (geïndiceerde) inwoners van de gemeenten. Het idee is ook dat wij
door goede herkenbaar- en beschikbaarheid van algemeen toegankelijke
mobiliteitsvoorzieningen voorkomen dat onnodig gebruik wordt gemaakt
van de nieuwe maatwerkvoorziening vervoer. Het callcenter (ook wel
Reisbureau genoemd) en de MaaS pilot kunnen daarbij helpen.

28-8-2018

B02

28-8-2018

B04

2251652 - Raadsvragen over
Glasvezel Woolde en
Weusthag
2262833 - Renovatie
rioolgemalen.

Het college besluit om de raadsvragen over glasvezel in
Woolde en Weusthag door de bijgevoegde brief te
beantwoorden.
Het college besluit:
1. Een krediet van € 200.000,-- beschikbaar te stellen voor
de vervanging van drie tunnel/rioolgemalen en de R.T.C.
besturing van de bergbezinkbassins Stationsplein en
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Inwoners en professionals kunnen (straks) met al hun vragen over
vervoersoplossingen terecht bij het Reisbureau, waar kennis is van alle
(lokale) mobiliteitsvoorzieningen. Door mee te doen met de MaaS-pilot
worden krachten gebundeld (i.e. regio en gemeenten, provincie, I&W,
marktpartijen). Daar waar het gecontracteerde Reisbureau inwoners
persoonlijk adviseert en de ritten boekt voor de geïndiceerde reizigers, geeft
MaaS mensen de mogelijkheid om zelf een reis te plannen, te boeken en te
betalen. De combinatie maakt het extra sterk.
De fractie van het CDA heeft raadsvragen gesteld over glasvezel in Woolde
en Weusthag. Het college heeft deze raadsvragen door de bijgevoegde brief
beantwoord.
De pompen, besturingskasten en het leidingwerk van een drietal
tunnel/rioolgemalen is dringend aan vervanging toe. Het betreft de
tunnelgemalen van de Beethoventunnel en Wooldermeentunnel en het
rioolgemaal aan de Platinastraat. Ook dient de R.T.C. besturing van de
bergbezinkbassins Stationsplein en Anninksweg te worden vervangen.

Gerard Gerrits
Mariska ten
Heuw

Datum

Nr.

Onderwerp

Besluit
Anninksweg, e.e.a. zoals in het Gemeentelijk Riolerinsplan
2018-2022 geraamd;
2. De vervangingsinvestering te activeren en dit bedrag te
onttrekken uit de voorziening als bijdrage op dit actief.

28-8-2018

B05

2255100 - Vragen over
innen leges Hengelo Noord

Het college besluit in te stemmen met de beantwoording
van de raadsvragen middels bijgevoegde brief.

17-7-2018
1 week
niet
openbaar

A02

2255080 - Uitbreiding
tijdelijke voorziening
basisschool 't Schöppert

17-7-2018
1 week
niet
openbaar

B02

2251328 - Zienswijze
bewoners van een
tweetal woningen aan de
Enschedesestraat over
het ontwerp actieplan
Omgevingslawaa

- besluit 2246549 in te trekken.
- in te stemmen met het verzoek tot uitbreiding
van de locatie 't Schöppert met drie noodlokalen.
- De raad voorstellen om een krediet van €
228.000 te voteren voor de aanschaf van 2
noodlokalen bij ‘t Schöppert. De hieruit
voortvloeiende structurele lasten van € 46.500
voor een periode van 5 jaar te onttrekken aan de
reserve onderwijshuisvesting. En de eenmalige
lasten voor het verplaatsen van 1 noodlokaal en de
bijkomende lasten van in totaal € 54.000 eveneens
te onttrekken aan de reserve onderwijshuisvesting.
- De raad bij de eerstvolgende wijziging van de
beleidsbegroting 2018 te laten besluiten tot het
verwerken van bovengenoemde financiële
consequenties.
Iin het Actieplan Omgevingslawaai 2018 - 2023 het
volgende op te nemen:
- Naast het in de gaten houden van de
verkeersintensiteit op de Oldenzaalsestraat zullen
alle belangrijke wegen die te maken hebben met
de genoemde Hotspots met enige regelmaat in de
gaten worden gehouden.
- In de actieplanperiode zal worden bekeken of er
alternatieve wegmarkeringen toepasbaar zijn die
minder geluid veroorzaken.

17-7-2018
1 week
niet
openbaar

B03

2253485 - Vaststellen
Actieplan
Omgevingslawaai 2018 2023

- Voor het overige de zienswijze en de andere
vragen en opmerkingen beantwoorden middels de
bijgevoegde brief en de raad hiervan op de hoogte
stellen.
-Het college wordt voorgesteld de plandrempel van
63 dB ongewijzigd en het Actieplan
Omgevingslawaai 2018 - 2023 gewijzigd vast te
stellen en voor een ieder openbaar te maken;
-De raad hierover doormiddel van de bijgevoegde
brief te informeren.
-Het actieplan in een samengevatte vorm zo
spoedig mogelijk in te dienen bij het Ministerie van
I&W.
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Publieksvriendelijke samenvatting
De huidige pompen en R.T.C. besturing zijn 20 jaar oud.
De nieuwe pompen die worden toegepast kunnen het energiegebruik met
50-70% verminderen door toepassing van geavanceerde soft- en
hardwarefuncties.
In het Gemeentelijk Rioleringsplan 2018-2022 is met deze vervanging
rekening gehouden.
Door de fractie van Lokaal Hengelo zijn raadsvragen gesteld over het innen
van leges in gebieden waarvan het bestemmingsplan ouder is dan 10 jaar.
Het college heeft ingestemd met de beantwoording van de vragen middels
bijgevoegd brief.
Stichting Scholengroep Primato heeft een actieplan opgesteld
vanwege de daling van het leerlingenaantal in Hengelo. Een van
de acties bestaat uit het per 1 augustus 2018 herschikken van
twee scholen van Primato, De Timp en ’t Schöppert. Deze scholen
zullen worden samengevoegd en op de locatie van ’t Schöppert
worden ondergebracht. Door de samenvoeging van De Timp bij ’t
Schöppert ontstaat ruimtebehoefte op de locatie van ’t Schöppert.
Op dit moment huurt ’t Schöppert al één lokaal bij basisschool De
Schothorst. Stichting Scholengroep Primato heeft een aanvraag
ingediend voor het plaatsen van drie noodlokalen bij het
Schöppert. Op basis van het leerlingenaantal en de verwachting
dat de voorziening minimaal 4 jaar noodzakelijk is, wordt de
aanvraag toegekend.

Portef.h.

Gerard Gerrits

Claudio
Bruggink

Door de bewoners van twee woningen aan de Enschedesestraat is
een zienswijze op het Ontwerp Actieplan Omgevingslawaai 2018 2023 naar voren gebracht. De zienswijze bevat naast
opmerkingen die gaan over het actieplan ook vragen en
opmerkingen van geluidstechnische en verkeerskundige aard.
Daarnaast is het een verzoek tot het frequenter handhaven op de
snelheid.

Claudio
Bruggink

Het college van de gemeente Hengelo heeft het actieplan
Omgevingslawaai voor de periode 2018-2023 vastgesteld. Met dit
actieplan geeft het college invulling aan de Europese Richtlijn
Omgevingslawaai en de Wet Milieubeheer die zich richten op de
evaluatie en beheersing van geluidbelasting waaraan woningen,
en dus mensen, worden blootgesteld. Het Actieplan benoemt de
mogelijkheden voor geluidsreducties bij een vijftal “hotspots”
(geluidsbelaste locaties) waarvan er twee in de nu voorliggende
planperiode, 2018 – 2023, bij groot onderhoud aan de beurt zijn.

Claudio
Bruggink

Datum
17-7-2018
1 week
niet
openbaar

Nr.
B10

Onderwerp
2203759 - Beëindiging
gebruik schoolgebouw
VMBO de Spindel

Besluit
1. Kennis te nemen van het beëindigen van het
gebruik van de schoolgebouwen van VMBO de
Spindel aan de Bataafse Kamp 6 en Paul
Krugerstraat 49 met ingang van schooljaar 20182019;
2. De bijbehorende verklaring te ondertekenen
zodat de eigendomsoverdracht in het Kadaster kan
worden verwerkt.

17-7-2018
1 week
niet
openbaar

B11

2213299 - Beëindiging
gebruik locatie Gilde
College Bandoengstraat
7

17-7-2018
1 week
niet
openbaar

---

2225228 - Bezwaar
tegen afwijzing
subsidieaanvraag tbv
website

1. Kennis te nemen van het beëindigen van het
gebruik van het schoolgebouw van het Gildecollege
aan de Bandoengstraat 7 met ingang van
schooljaar 2018-2019;
2. De bijbehorende verklaring met betrekking tot
het gebouw aan de Bandoengstraat te
ondertekenen zodat de eigendomsoverdracht in het
Kadaster kan worden verwerkt.
Het bezwaarschrift in overeenstemming met het
advies van de commissie voor de bezwaarschriften
ongegrond te verklaren en het bestreden besluit te
handhaven.

24-7-2018
1 week
niet
openbaar

--

2257655 - Bezwaar
tegen afwijzen zienswijze
aanvraag
omgevingsvergunning
Brusselstraat nabij 121

het bezwaar, overeenkomstig het advies van de
commissie, kennelijk niet-ontvankelijk te
verklaren.

24-7-2018
1 week
niet
openbaar

---

2256876 - Bezwaar
tegen uitblijven
beargumenteerd
antwoord op brief 19
april jl mbt
parkeergarage
ambtenaren

Het bezwaar niet ontvankelijk te verklaren

24-7-2018
1 week
niet
openbaar

---

2240465 - Bezwaar
tegen besluit afwijzing
aansprakelijkstelling
schade aan autoband

de bezwaren, overeenkomstig het advies van de
commissie voor de bezwaarschriften, kennelijk
niet-ontvankelijk te verklaren.
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Publieksvriendelijke samenvatting
De Scholengroep Carmel sluit met ingang van het schooljaar
2018-2019 de locatie aan de Paul Krugerstraat 49 en de locatie de
Bataafse Kamp. De leerlingen verhuizen met ingang van die
datum naar de nieuwbouwlocatie vmbo aan de Fre Cohenstraat.
Bij beëindiging van het gebruik van een schoolgebouw vervalt het
eigendom aan de gemeente. De eigendomsoverdracht moet in het
Kadaster worden ingeschreven. Hiervoor moet een verklaring
worden ondertekend door het schoolbestuur en het College van
B&W.
Het Gildecollege verhuist met ingang van het schooljaar 20182019 naar de nieuwbouwlocatie nabij het Medaillon. De huidige
locatie aan de Bandoengstraat wordt opgeheven. Bij beëindiging
van het gebruik van een schoolgebouw vervalt het eigendom aan
de gemeente. De eigendomsoverdracht moet in het Kadaster
worden ingeschreven. Hiervoor moet een verklaring worden
ondertekend door het schoolbestuur en het College van B&W
Bezwaarmaker is het niet eens met het weigeren van een
subsidieaanvraag voor de bouw van een website. De website
wordt gebouwd om te voorzien in een informatiebehoefte van
gehandicapten. Naar het oordeel van het college wordt er al op
andere manieren voorzien in de informatiebehoefte. De commissie
is van oordeel dat het college daarom de gevraagde subsidie
mocht weigeren. De commissie heeft geadviseerd het
bezwaarschrift ongegrond te verklaren. Er is in overeenstemming
met dit advies besloten.
Bezwaarmaker heeft een zienswijze ingediend tegen een aanvraag
om een omgevingsvergunning voor het oprichten van een woning.
Zijn zienswijze is afgewezen en de omgevingsvergunning is
verleend. Bezwaarmaker heeft bezwaar gemaakt tegen het
afwijzen van zijn zienswijze en niet tegen het verlenen van de
omgevingsvergunning. De commissie is van oordeel dat een
zienswijze geen besluit is en dat daarom daartegen geen bezwaar
kan worden gemaakt. Mocht het bezwaarschrift toch zijn bedoeld
als bezwaar tegen de omgevingsvergunning, dan is het
bezwaarschrift niet tijdig ingediend. De commissie adviseert het
bezwaar kennelijk niet-ontvankelijk te verklaren. Er is
overeenkomstig het advies besloten.
Bezwaarde heeft vragen gesteld over een parkeergarage voor
ambtenaren. Deze vragen zijn beantwoord. Bezwaarde is het niet
eens met het antwoord dat hem is gegeven. Hij is van mening dat
een antwoord op zijn vraag is uitgebleven. De commissie voor de
bezwaarschriften heeft geadviseerd het bezwaarschrift nietontvankelijk te verklaren, omdat het antwoord op de brief van
bezwaarde of het uitblijven daarvan niet op rechtsgevolg is
gericht. Er is besloten in overeenstemming met dit advies.
Bezwaarmaker is het niet eens met de afwijzing van zijn
aansprakelijkstelling. De commissie voor de bezwaarschriften stelt
vast dat de afwijzing van een aansprakelijkstelling niet is aan te
merken als een besluit waartegen bezwaar en beroep openstaat.

Portef.h.
Claudio
Bruggink

Claudio
Bruggink

Datum

Nr.

Onderwerp

Besluit

24-7-2018
1 week
niet
openbaar

---

2237982 - Bezwaar
tegen verkeersbesluit
blauwe zone ROC
omgeving
Schouwinksweg

De bezwaren, overeenkomstig het advies van de
commissie voor de bezwaarschriften, gedeeltelijk
niet-ontvankelijk en gedeeltelijk ongegrond te
verklaren en het bestreden besluit te handhaven.

24-7-2018
1 week
niet
openbaar

---

2237551 - Bezwaar
tegen verkeersbesluit
instellen blauwe zone
ROC omgeving

De bezwaren, overeenkomstig het advies van de
commissie voor de bezwaarschriften, gedeeltelijk
niet-ontvankelijk en gedeeltelijk ongegrond te
verklaren en het bestreden besluit te handhaven.
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Publieksvriendelijke samenvatting
De afwijzing van een aansprakelijkstelling is immers een
privaatrechtelijke rechtshandeling en geen publiekrechtelijke
rechtshandeling. Om die reden adviseert de commissie om de
bezwaren kennelijk niet-ontvankelijk te verklaren. Het college
heeft conform dit advies besloten.
Bezwaarden zijn het niet eens met het aanwijzen van (een deel
van) de Schouwinksweg en de Industriestraat als
parkeerschijfzone (blauwe zone). Volgens vaste jurisprudentie
komt het college bij het nemen van een verkeersbesluit een ruime
beoordelingsmarge toe. Het is aan college om alle verschillende bij
het nemen van een dergelijk besluit betrokken belangen tegen
elkaar af te wegen. In november 2010 is het Evaluatierapport
Parkeerbeleid verschenen. Naar aanleiding van deze evaluatie is
besloten dat bij het invoeren van een parkeerschijfzone wordt
gewerkt met vraagvolgend beleid. Dit betekent dat het initiatief
voor het invoeren van een blauwe zone moet komen van de
bewoners zelf. Is een duidelijk aantoonbare meerderheid voor een
blauwe zone, dan zet het college de benodigde procedure in gang.
De commissie kan het college volgen in de redenering dat de mate
van parkeerdruk in hoge mate afhankelijk is van subjectieve
beleving. De commissie acht het dan ook gerechtvaardigd dat het
college de vraag of er zodanige parkeerdruk is dat een blauwe
zone moet worden ingevoerd afhankelijk heeft gemaakt van een
draagvlakonderzoek. De commissie stelt vast dat er een duidelijke
meerderheid voor het invoeren van de maatregel is. De commissie
leidt daaruit af dat er derhalve in het gebied draagvlak is voor de
betrokken maatregel. Dat rechtvaardigt naar het oordeel van de
commissie de conclusie dat er in ieder geval sprake is van
voldoende parkeerdruk om de maatregel in te voeren. De
commissie heeft dan ook geadviseerd het bestreden besluit te
handhaven. Er is in overeenstemming met dit advies besloten.
Bezwaarden zijn het niet eens met het aanwijzen van (een deel
van) de Schouwinksweg en de Industriestraat als
parkeerschijfzone. Volgens vaste jurisprudentie komt het college
bij het nemen van een verkeersbesluit een ruime
beoordelingsmarge toe. Het is aan college om alle verschillende bij
het nemen van een dergelijk besluit betrokken belangen tegen
elkaar af te wegen. In november 2010 is het Evaluatierapport
Parkeerbeleid verschenen. Naar aanleiding van deze evaluatie is
besloten dat bij het invoeren van een parkeerschijfzone wordt
gewerkt met vraagvolgend beleid. Dit betekent dat het initiatief
voor het invoeren van een blauwe zone moet komen van de
bewoners zelf. Is een duidelijk aantoonbare meerderheid voor een
blauwe zone, dan zet het college de benodigde procedure in gang.
De commissie kan het college volgen in de redenering dat de mate
van parkeerdruk in hoge mate afhankelijk is van subjectieve
beleving. De commissie acht het dan ook gerechtvaardigd dat het
college de vraag of er zodanige parkeerdruk is dat een blauwe
zone moet worden ingevoerd afhankelijk heeft gemaakt van een
draagvlakonderzoek. De commissie stelt vast dat er derhalve een

Portef.h.

Datum

Nr.

Onderwerp

Besluit

24-7-2018
1 week
niet
openbaar

---

2236366 Bezwaarschrift tegen
verleende
omgevingsvergunning
Hegemansweg 51

Het besluit, conform het advies van de commissie
voor de bezwaarschriften, ongegrond te verklaren
en het bestreden besluit te handhaven.

24-7-2018
1 week
niet
openbaar

---

2233900 - Bezwaar
tegen oprichten
woonhuis Dalmedenweg
nabij 6C

Het bezwaarschrift, in overeenstemming met het
advies van de commissie voor de bezwaarschriften,
ongegrond te verklaren en het bestreden besluit te
handhaven.

21-8-2018
1 week
niet
openbaar

---

2235669 - Bezwaar
tegen verleende
kapvergunning van een
Es aan de Aardbei nabij
nr. 14

het bezwaar, overeenkomstig het advies van de
commissie bezwaarschriften, ongegrond te
verklaren, het bestreden besluit in stand te laten
onder verbetering van de motivering zoals
verwoord in het advies en de voorwaarde aan de
vergunning te verbinden dat niet eerder tot het
kappen van de boom mag worden overgegaan dan
dat de gemeenteraad het bestemmingsplan voor
het betreffende gebied heeft vastgesteld.
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Publieksvriendelijke samenvatting
duidelijke meerderheid voor het invoeren van de maatregel is. De
commissie leidt daaruit af dat er derhalve in het gebied draagvlak
is voor de betrokken maatregel. Dat rechtvaardigt naar het
oordeel van de commissie de conclusie dat er in ieder geval
sprake is van voldoende parkeerdruk om de maatregel in te
voeren. De commissie heeft dan ook geadviseerd het bestreden
besluit te handhaven. Er is in overeenstemming met dit advies
besloten.
Bezwaarde is het niet eens met het verlenen van een vergunning
voor een schutting met poort aan de Hegemansweg. De Wet
algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) geeft een
uitputtende opsomming van dwingende weigeringsgronden van
een omgevingsvergunning voor de activiteit bouwen. Dit betekent
dat indien een aanvraag voldoet aan de toetsingskaders genoemd
in Wabo, de omgevingsvergunning moet worden verleend. De
commissie voor de bezwaarschriften heeft vastgesteld dat het
onderhavige bouwplan past binnen de genoemde kaders. De
commissie is daarom van mening dat het college gehouden was
de gevraagde vergunning te verlenen. De commissie heeft
geadviseerd het bezwaarschrift ongegrond te verklaren en het
bestreden besluit te handhaven.
Bezwaarde is het niet eens met het verlenen van een vergunning
voor het oprichten van een woning aan de Dalmedenweg. De Wet
algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) geeft een
uitputtende opsomming van dwingende weigeringsgronden van
een omgevingsvergunning voor de activiteit bouwen. Dit betekent
dat indien een aanvraag voldoet aan de toetsingskaders genoemd
in Wabo, de omgevingsvergunning moet worden verleend. De
commissie voor de bezwaarschriften heeft vastgesteld dat het
onderhavige bouwplan past binnen de genoemde kaders. De
commissie is daarom van mening dat het college gehouden was
de gevraagde vergunning te verlenen. De commissie heeft
geadviseerd het bezwaarschrift ongegrond te verklaren en het
bestreden besluit te handhaven. Er is overeenkomstig dit advies
besloten.
In het gebied voor de realisatie van het CPO Kamers in Dalmeden
staan twee bomen, waarvan de gezonde solitaire eik kan worden
ingepast in de plannen. De meerstammige es met een matige
kwaliteit moet echter worden gekapt. Daarvoor is een
omgevingsvergunning verleend. Bezwaarmakers hebben
daartegen bezwaar omdat de kap het groene karakter en het
buitengebied aan zou tasten. De commissie voor de
bezwaarschriften is echter van oordeel dat de vergunning terecht
en op goede gronden is verleend, maar adviseert wel om de
motivering van de vergunning aan te passen en om een extra
voorwaarde aan de vergunning te verbinden. De extra voorwaarde
houdt in dat de boom niet eerder mag worden gekapt dan dat het
bestemmingsplan door de gemeenteraad is vastgesteld. Het
college heeft overeenkomstig het advies besloten.

Portef.h.

Gerard Gerrits

Datum
21-8-2018
1 week
niet
openbaar

Nr.
---

Onderwerp
2234743 - Bezwaar
tegen verleende
kapvergunning Aardbei
nabij 14

Besluit
het bezwaar, overeenkomstig het advies van de
commissie, ongegrond te verklaren, het bestreden
besluit in stand te laten onder verbetering van de
motivering zoals verwoord in het advies en de
voorwaarde aan de vergunning te verbinden dat
niet eerder tot het kappen van de boom mag
worden overgegaan dan dat de gemeenteraad het
bestemmingsplan voor het betreffende gebied
heeft vastgesteld.

21-8-2018
1 week
niet
openbaar

---

2232899 - Bezwaar
tegen verleende
kapvergunning van een
es aan de Aardbei nabij
nr. 14

het bezwaar, overeenkomstig het advies van de
commissie bezwaarschriften, ongegrond te
verklaren, het bestreden besluit in stand te laten
onder verbetering van de motivering zoals
verwoord in het advies en de voorwaarde aan de
vergunning te verbinden dat niet eerder tot het
kappen van de boom mag worden overgegaan dan
dat de gemeenteraad het bestemmingsplan voor
het betreffende gebied heeft vastgesteld.

21-8-2018
1 week
niet
openbaar

---

2231889 - Bezwaar
tegen kap Es nabij
Aardbei 14

het bezwaar, overeenkomstig het advies van de
commissie bezwaarschriften, ongegrond te
verklaren, het bestreden besluit in stand te laten
onder verbetering van de motivering zoals
verwoord in het advies en de voorwaarde aan de
vergunning te verbinden dat niet eerder tot het
kappen van de boom mag worden overgegaan dan
dat de gemeenteraad het bestemmingsplan voor
het betreffende gebied heeft vastgesteld.

Aldus vastgesteld,
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Publieksvriendelijke samenvatting
In het gebied voor de realisatie van het CPO Kamers in Dalmeden
staan twee bomen, waarvan de gezonde solitaire eik kan worden
ingepast in de plannen. De meerstammige es met een matige
kwaliteit moet echter worden gekapt. Daarvoor is een
omgevingsvergunning verleend. Bezwaarmakers hebben
daartegen bezwaar omdat de kap het groene karakter en het
buitengebied aan zou tasten. De commissie voor de
bezwaarschriften is echter van oordeel dat de vergunning terecht
en op goede gronden is verleend, maar adviseert wel om de
motivering van de vergunning aan te passen en om een extra
voorwaarde aan de vergunning te verbinden. De extra voorwaarde
houdt in dat de boom niet eerder mag worden gekapt dan dat het
bestemmingsplan door de gemeenteraad is vastgesteld. Het
college heeft overeenkomstig het advies besloten.
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daartegen bezwaar omdat de kap het groene karakter en het
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In het gebied voor de realisatie van het CPO Kamers in Dalmeden
staan twee bomen, waarvan de gezonde solitaire eik kan worden
ingepast in de plannen. De meerstammige es met een matige
kwaliteit moet echter worden gekapt. Daarvoor is een
omgevingsvergunning verleend. Bezwaarmakers hebben
daartegen bezwaar omdat de kap het groene karakter en het
buitengebied aan zou tasten. De commissie voor de
bezwaarschriften is echter van oordeel dat de vergunning terecht
en op goede gronden is verleend, maar adviseert wel om de
motivering van de vergunning aan te passen en om een extra
voorwaarde aan de vergunning te verbinden. De extra voorwaarde
houdt in dat de boom niet eerder mag worden gekapt dan dat het
bestemmingsplan door de gemeenteraad is vastgesteld. Het
college heeft overeenkomstig het advies besloten.
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