
B&W besluitenlijst definitief van 5 februari 2019 

 
Aanwezig: A.J. van Hedel (voorzitter), P.P. Steinweg, M. Wartena, J. Pierik, E. van Ooijen en M. Klos 

(secretaris) 

 
 
 
 
Z027609/D288303 Principeverzoek verplaatsing tankstation van de G.K. van Hogendorpstraat 7 naar nabij 

rotonde N348/Kwazenboschweg 
  

Voorstel Besluiten om: 
1 in principe in te stemmen met het aangepaste plan voor het verplaatsen van het tankstation van 
de G.K. van Hogendorpstraat 7 naar nabij de rotonde N348/Kwazenboschweg en wegbestemmen 
van het tankstation op de huidige locatie; 
2 in principe in te stemmen met een woonbestemming op de locatie van het huidige tankstation 
gelegen aan de G.K. van Hogendorpstraat; 
3 in principe in te stemmen met de stedenbouwkundige analyse voor de locatie van het huidige 
tankstation gelegen aan de G.K. van Hogendorpstraat; 
4 dat door initiatiefnemer voor beide locaties ook een beeldkwaliteitsplan moet worden 
aangeleverd; 
5 dat de reeds gesloten anterieure overeenkomst komt te vervallen en dat er een 
nieuwe anterieure overeenkomst en planschadeovereenkomst wordt gesloten die toe zien op het 
huidige plan; 
6 dat de initiatiefnemer met de omwonenden  in overleg dient te gaan aangaande zijn initiatief. 
  

Besluit Akkoord (Gewijzigd besloten) 

Het besluit Besluiten om: 
1 in principe in te stemmen met een woonbestemming op de locatie van het huidige tankstation 
gelegen aan de G.K. van Hogendorpstraat; 
2 in principe in te stemmen met de stedenbouwkundige analyse en randvoorwaarden voor de 
locatie van het huidige tankstation gelegen aan de G.K. van Hogendorpstraat; 
3 in principe in te stemmen met het aangepaste plan voor het verplaatsen van het tankstation van 
de G.K. van Hogendorpstraat 7 naar de locatie nabij de rotonde N348/Kwazenboschweg onder 
voorwaarde dat amovering van het huidige tankstation en wegbestemmen van het tankstation op 
de huidige locatie is gerealiseerd dan wel bindend is overeengekomen, met dien verstande dat er 
in ieder geval ook duurzame brandstoffen geleverd gaan worden. 
4 dat door initiatiefnemer voor beide locaties ook een beeldkwaliteitsplan moet worden 
aangeleverd; 
5 dat de reeds gesloten anterieure overeenkomst komt te vervallen en dat er nieuwe anterieure 
overeenkomsten en planschadeovereenkomsten worden gesloten die toezien op beide 
plangebieden; 
6 dat de initiatiefnemer met de omwonenden in overleg dient te gaan aangaande zijn beide 
initiatieven. 
 
Met dien verstande dat wethouder van Ooijen tegen beslispunt 3 stemt voor wat betreft het 
toestaan van een bemand tankstation in plaats van een onbemand tankstation 
  

Vertrouwelijkheid Openbaar 

Raadsprocedure Ja, ter kennisname 

OR procedure Niet van toepassing 

 
 
Z027783/D289078 Uitvoeringsprogramma VTH 2019 
  

Voorstel 1. Besluiten om het Uitvoeringsprogramma Vergunningen, Toezicht en Handhaving (VTH) 2019 
vast te stellen. 
2. Kennisnemen van de Tussenevaluatie VTH-beleid Fysieke Leefomgeving 2015/2019 en het 
Jaarverslag VTH 2016/2017. 
3. Het Uitvoeringsprogramma VTH 2019, met daarin opgenomen de Tussenevaluatie VTH-beleid 
Fysieke Leefomgeving 2015/2019 en het Jaarverslag 2016/2017, ter kennisname aanbieden aan 
de gemeenteraad van Brummen en aan Gedeputeerde Staten van de provincie Gelderland. 

Besluit Aangehouden 

Het besluit 1. Besluiten om het Uitvoeringsprogramma VTH 2019 vast te stellen. 
2. Kennisnemen van de Tussenevaluatie VTH-beleid Fysieke Leefomgeving 2015/2019 en het 
Jaarverslag VTH 2016/2017. 
3. Het Uitvoeringsprogramma VTH 2019, met daarin opgenomen de Tussenevaluatie VTH-beleid 
Fysieke Leefomgeving 2015/2019 en het Jaarverslag 2016/2017, ter kennisname aanbieden aan 
de gemeenteraad van Brummen en aan Gedeputeerde Staten van de provincie Gelderland. 



Vertrouwelijkheid Openbaar 

Raadsprocedure Ja, ter kennisname 

OR procedure Niet van toepassing 

 
 
Z030065/D293330 Grondprijzenbrief 2019 
  

Voorstel 1. Als onderdeel van de Nota Grondprijzenbeleid 2016-2020 de Grondprijzenbrief 2019 
vast te stellen. 

2. De Grondprijzenbrief 2018 te vervangen door de Grondprijzenbrief 2019. 

Besluit Akkoord (Ongewijzigd besloten) 

Het besluit 1. Als onderdeel van de Nota Grondprijzenbeleid 2016-2020 de Grondprijzenbrief 2019 
vast te stellen. 

2. De Grondprijzenbrief 2018 te vervangen door de Grondprijzenbrief 2019. 

Vertrouwelijkheid Openbaar 

Raadsprocedure Ja, ter kennisname 

OR procedure Niet van toepassing 


