Besluitenlijst BenW (openbaar)
Datum vergadering: 31 mei 2022

Besluitenlijst BenW 24 mei 2022 (openbaar) - ADV/22-16385
Besluit:
1.

De openbare besluitenlijst van 24 mei 2022 vast te stellen.

Innemen standpunt vooroverleg Rijksweg 2 in Staphorst - ADV/22-16404
Besluit:
1.

Een positief standpunt in te nemen over het verzoek om herontwikkeling van de locatie Rijksweg
2 in Staphorst.

Innemen standpunt vooroverleg realiseren van Activiteitenzone te Rouveen - ADV/22-16411
Besluit:
1.

Een positief standpunt in te nemen over het verzoek voor het realiseren van een activiteitenzone
te Rouveen, met inachtneming van de voorwaarden van de Omgevingskamer;

2.

Uw besluit voor EPOS-raadsconsultatie voor te leggen aan de gemeenteraad.

Overeenkomst opvanglocatie Oekraïense vluchtelingen - ADV/22-16427
Besluit:
1.

In te stemmen met de bijgesloten overeenkomst over het gebruik van een tijdelijke locatie aan
de Staphorster Kerkweg, voor de opvang van Oekraïense vluchtelingen.

Innemen standpunt vooroverleg D' Olde Dijk 2 te Staphorst - ADV/22-16428
Besluit:
1.

Een positief standpunt in te nemen over het verzoek om herinrichting van het bedrijfsperceel
aan de D'Olde Dijk 2 te Staphorst.

Verantwoording informatieveiligheid 2021 (ENSIA) - ADV/22-16431
Besluit:
1.

De raadsmemo Verantwoording informatieveiligheid 2021 ENSIA en de Bestuurlijke
verantwoording ENSIA 2021 aan de raad aan te bieden.

Innemen standpunt vooroverleg Oude Rijksweg 717 te Staphorst - ADV/22-16436
Besluit:
1.

Een positief standpunt in te nemen over het verzoek om de open plek achter de Oude Rijksweg
717 te Staphorst in te vullen met een dubbele woning.

Algemene Ledenvergadering VNG Overijssel, mei - juni 2022 (schriftelijk, via de e-mail) - ADV/2216456
Besluit:
1.

Kennis te nemen van de agenda van de Algemene Ledenvergadering VNG Overijssel mei-juni
2022 en de daarbij behorende bijlagen;

2.

In te stemmen met de voorstellen vermeld bij de agendapunten 1 tot en met 4 (besluitvorming).

Gewijzigd Vaststellen BP Levensboomlocatie - ADV/22-16422
Besluit:
1.

In te stemmen met de inhoud van de Realisatieovereenkomst en de overeenkomst aan te gaan
met de betrokken partijen;

2.

de burgemeester voor te stellen aan wethouder ing. L Mulder de bevoegdheid over te dragen om
namens het college van B&W de ‘Realisatieovereenkomst locatie Levensboom, Esdoornlaan te
Rouveen’ te ondertekenen;

3.

De raad voor te stellen:
3.2 Ten aanzien van de ingediende zienswijze te beslissen overeenkomstig de conclusies in
3.1
het ‘Rapport zienswijzen ontwerp bestemmingsplan Staphorst Dorp-Rouveen 2016, ph
Levensboomlocatie Rouveen’;
3.2 Het bestemmingsplan ‘Staphorst Dorp-Rouveen 2016, ph Levensboomlocatie Rouveen’,
3.2
met de identificatiecode NL.IMRO.0180.1132019001-VS01, met in achtneming van de in
het ‘Rapport zienswijzen ontwerp bestemmingsplan Staphorst Dorp-Rouveen 2016, ph
Levensboomlocatie Rouveen’ genoemde aanpassingen, op grond van artikel 3.1 en 3.8
van de Wet ruimtelijke ordening (Wro) juncto artikel 1.2.1 tot en met artikel 1.2.5 van het
Besluit ruimtelijke ordening (Bro) gewijzigd vast te stellen;
3.2 Op grond van artikel 1.2.4 Bro de digitale ondergrond met identificatiecode
3.3
NL.IMRO.0180.1132019001-VS01 vast te stellen;
3.2 In afwijking van artikel 6.12 eerste lid Wro geen exploitatieplan vast te stellen.
3.4

