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 Vergadering van het College van Burgemeester en Wethouders, 
gehouden op 3 september 2019 

 

 Aanwezig: 
E.J. Bilder burgemeester 

G. Knol, wethouder 
M. Slingerland, wethouder 

A. Coster, wethouder 

D.S. Ruddijs, secretaris-directeur 

 
 

 
 

Openbaar   
 

Weeknummer : 36 

JOIN-nummer : 8563 

 
Besluitenlijst vorige vergadering d.d. 27 augustus 2019 

Advies eenheid : Akkoord 
Besluit BenW : Akkoord 

Nr. Onderwerp/Voorstel/Besluit Opsteller 

 
GK1  Vaststellen bestemmingsplan herziening geluidzone bedrijventerrein 

Zwartewater, Hasselt  
JOIN-nr. 8515  

Het bestemmingsplan herziening geluidzone bedrijventerrein Zwartewater, Hasselt 
voor vaststelling aan te bieden aan de gemeenteraad.  

Besluit: Conform advies, wel redactionele aanpassing in overleg met de 

portefeuillehouder. 

Externe 
Dienstverlening 
/Douwe van 
der Zwaag  

 
GK2  Procesvoorstel mandatering asbest  

JOIN-nr. 8476  

1. Het Algemeen Bestuur van de Omgevingsdienst IJsselland te verzoeken een 

overeenkomst voor te bereiden, waarin de Omgevingsdienst wordt opgedragen: 
a. toezicht te houden bij calamiteiten waarbij sprake is van asbestverspreiding bij 

particulieren (op grond van Woningwet en Bouwbesluit 2012);  
b. indien nodig bestuursrechtelijke handhaving toe te passen bij branden als 

genoemd onder a. 

Besluit: Conform advies. 

Beheer /Martin 
Grouve  

 
MS1  Verzoek ontheffing anti-speculatiebeding verkoop industrieterrein 

Genemuiden  

JOIN-nr. 8528  

Ontheffing verlenen van het anti-speculatiebeding voor verkoop van een perceel 
industrieterrein in Genemuiden. 

Besluit: Conform advies. 

Strategie en 
Control 
/Johannes 
Koffeman  

 
MS2  Verlenging gemeentelijk rioleringsplan (GRP)  

JOIN-nr. 8511  
1. In te stemmen met het verlengen van het gemeentelijk rioleringsplan (GRP) 

voor de periode 2020 en 2021 en de bijgevoegde notitie ‘Verlengen GRP’ te zien 
als inlegvel bij het vigerende GRP; 

2. In te stemmen met de programmering van het gemeentelijk rioleringsplan voor 

de periode 2020 en 2021; 
3. De notitie ‘Verlenging GRP’ ter vaststelling aan de raad aan te bieden middels 

bijgevoegde raadsvoorstel. 
Besluit: Conform advies. 

Beheer 
/Raymond 
Kroes  

 
 
 



Nr. Onderwerp/Voorstel/Besluit Opsteller 
 

Blad 2/2 

AC1  Reactie provincie zienswijze Zwartewaterland Ontwerp- Omgevingsvisie 

en -verordening 2018/2019  
JOIN-nr. 8541  

1. Kennis nemen van de reactie van de provincie op onze zienswijze t.a.v. de 

actualisatie van de Provinciale Omgevingsvisie en –Verordening 2018/2019 
 

Geen gebruik maken van de gelegenheid onze zienswijze mondeling toe te lichten 
bij Provinciale Staten 

Besluit: Conform advies. 

Externe 
Dienstverlening 
/Karin Jager  

 
AC2 Ontwerp wijzigingsplan Topweg 5 Genemuiden  

JOIN-nr. 8523  
Het ontwerp wijzigingsplan Topweg 5 Genemuiden zes weken voor zienswijzen ter 

inzage te leggen. 

Besluit: Conform advies. 

Externe 
Dienstverlening 
/Douwe van 
der Zwaag  

 


