
 

 

B&W-besluitenlijst van 12 juli 2016, nr.   OPENBAAR  
  
Leden  
Burg. : A.J. van Hedel 
Secr. : M. Klos 
Weth. I: E.M. van Ooijen 
Weth. II: J.B. Paauw (afw.) 
Weth. III: L. Tuiten 
  

 
Vlgnr Reg.nr.   Onderwerp/voorstel Beslissing  
1.  BW16.0518 

 
NIET OPENBAAR  
B&W-besluitenlijst van 5 juli 2016 

Voorstel: 

 
 

Conform vastgesteld 

2.  BW16.0492 
 

Bezwaar omgevingsvergunning hekwerk Cruijff-court Conform besloten 

Voorstel: 
1. de bezwaren gericht tegen de omgevingsvergunning voor het plaatsen van een hekwerk rond het Cruijff-

court te Eerbeek, ontvankelijk en ongegrond te verklaren en het bestreden besluit in stand te laten, met dien 
verstande dat in de motivering de conclusie dat het bestemmingsplan geen afwijkingsmogelijkheid kent, 
wordt verwijderd (dit voorstel is overeenkomstig het advies van de commissie voor de bezwaarschriften). 

 
3.  BW16.0488 

 
Bezwaar omgevingsvergunning kappen eik locatie Metelerkampweg 25 en 27 Conform besloten 

Voorstel: 
1. De bezwaren tegen de geweigerde omgevingsvergunning voor het kappen van een eik op de erfgrens op 

de locatie Metelerkampweg 25 en 27 te Leuvenheim ontvankelijk en ongegrond te verklaren, conform het 
advies van de commissie voor de bezwaarschriften 

 

 
4.  BW16.0476 

 
Bestemmingsplan Vosstraat 20 Conform besloten 

Voorstel: 
1. De raad voor te stellen het bestemmingsplan NL.IMRO.0213.BPBG700044-va01 Vosstraat 20 zowel 

digitaal als analoog vast te stellen; 
2. De raad voor te stellen om op grond van artikel 6.12 Wro geen exploitatieplan vast te stellen. 

Vervolgprocedure: 

- Raad t.b. 
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5.  BW16.0425 
 

Principeverzoek Windheuvelstraat 11 Brummen Conform besloten 

Voorstel: 
1. Geen medewerking te verlenen aan het ingediende principeverzoek met betrekking tot sloop en herbouw 

van een bedrijfswoning, realisatie van een opslagloods en vestiging van een dierenartsenpraktijk op het 
perceel Windheuvelstraat 11 te Brummen. 

Vervolgprocedure: 

- Raad t.k.n. 

 
6.  BW16.0426 

 
Principeverzoek wijziging bestemmingsplan Weg door de Plas 14, 14A en 16 te Brummen Conform besloten 

Voorstel: 
1. in principe mee te werken aan de gevraagde en voorgestelde herziening van het bestemmingsplan 

Buitengebied; 
2. de in 1998 verleende bouwvergunning te zien als een vergunning voor de gehele situatie. 

Vervolgprocedure: 

- Raad t.k.n. 

 
 


