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B-lijst

Bestuurs- en Directieondersteuning
B 1. Openbare besluitenlijst. De openbare besluitenlijst d.d. 8 januari 2019 vastgesteld.

Ruimte
B 3. Buitenuitloop voor legkippen Kilderseweg

41/41a Tomesen.

Services
B 4. Europese aanbesteding vervanging ICT

datacenter infra.

1. In principe medewerking to verlenen aan planologische
medewerking voor een buitenuitloop voor legkippen aan
de Kilderseweg 41/41a onder voorwaarden dat aanvrager
in een ruimtelijke onderbouwing in ieder geval moet
aantonen dat:
a. er geen belemmeringen zijn voor dit plan met de

daarbij behorende onderzoeken, op onder meer de
milieuaspecten;

b. er sprake is van een zorgvuldige belangenafweging,
een goede inpassing in de omgeving, een toets aan
het vigerende beleid en dat het voldoet aan een
goede ruimtelijke ordening;

c. wat betreft het aspect verspreiding dierziekten er
duidelijkheid komt dat er geen onaanvaardbare
risico's gaan ontstaan voor de omliggende bedrijven;

d. aangetoond is dat de derden-eigenaren van de
betrokken gronden medewerking willen verlenen;

e. aangetoond is op basis van een GGD-advies dater
geen onaanvaardbare risico's ontstaan voor de
volksgezondheid;

f. een anterieure overeenkomst wordt afgesloten
waarin ten minste planschadeverhaal en de
uitvoering van een landschappelijk inrichtingsplan is
opgenomen;

g. een kwalitatieve verplichting in het bestemmingsplan
wordt opgenomen voor de uitvoering van een
landschappelijk inrichtingsplan van voldoende
kwaliteit.

Z. Na toetsing van de ruimtelijke onderbouwing wordt
beoordeeld door de gemeente of het proces tot een
partiele herziening van het bestemmingsplan wordt
voortgezet.

Toestemming verleend om een Europese aanbesteding to
starten voor de vervanging van de ICT datacenter
apparatuur ten behoeve van de ICT samenwerking.
De directie het mandaat gegeven voor het verstrekken
van de opdracht. _. __
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