LIJST VAN BESLUITEN GEMEENTERAAD OEGSTGEEST
genomen in de vergadering van de raad van 23 april 2015
nb: Stemverhoudingen worden alleen aangegeven indien de besluitvorming niet unaniem was
Agenda
nr.

Voorstel
nr.

ONDERWERP

BESLUIT

9

Z-15-07065

Lijst van ingekomen stukken.

11 a

Z-15-05970

Vaststelling bestemmingsplan Oude Vaartweg – 
bestuurlijke lus.

het raadsbesluit van 27 juni 2013 waarbij het bestemmingsplan Oude Vaartweg
(NL.IMRO.0579.BPOUDEVAART-VA02) is vastgesteld, als volgt te wijzigen, met
inachtneming en onder vermelding van de tussenuitspraak van de Afdeling
bestuursrechtspraak van de Raad van State d.d. 10 december 2014:
- aan de bijlagen is het rapport van Companen B.V. d.d. 11 maart 2015 toegevoegd;
- aan de toelichting is een paragraaf 1.2 toegevoegd m.b.t. de tussenuitspraak;
- aan de toelichting is in paragraaf 1.5 (voorheen a.4) t.b.v. de leesbaarheid toegevoegd
op welke manier de toelichting is aangepast n.a.v. de tussenuitspraak;
- aan de toelichting is in paragraaf 2.1 de conclusie uit het rapport van Companen B.V.
toegevoegd dat in de behoefte voor de beoogde kantoren en bedrijven niet binnen het
bestaande stedelijk gebied kan worden voorzien door herstructurering, transformatie
of anderszins;
- aan de toelichting is in paragraaf 2.2 de conclusie uit het rapport van Companen B.V.
toegevoegd dat er mogelijkheden zijn voor compensatie van de beoogde ontwikkeling
van 1.200 m2 zelfstandige kantoren;
- aan de toelichting is in paragraaf 5.4 bij de bestemming “Bedrijf – Uit te werken”
(artikel 7) dat een planregeling een dempverbod is toegevoegd;
- aan artikel 7 van regels van het bestemmingsplan is een nieuw sublid toegevoegd, te
weten:
“7.3.2 Dempverbod:
Op deze gronden mogen oppervlaktewateren alleen worden gedempt in overeenstemming met een in werking getreden uitwerkingsplan en met inachtneming van de
in dat plan opgenomen regels.”

12

Z-15-07236

Benoeming lid Werkgeverscommissie.



de heer M.A. Rolloos te benoemen tot lid van de Werkgeverscommissie.

13

Z-15-07383

Benoeming lid Vertrouwenscommissie.



de heer S.C. Vogel te benoemen tot lid van de Vertrouwenscommissie.



de lijst van ingekomen stukken vast te stellen.

Met 16 stemmen voor, 0 stemmen tegen en 1 blanco stem benoemd
1
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ONDERWERP

BESLUIT

14

Z-15-07387

LAB071.

Voorstel ingetrokken.

15

Z-15-06408

Afdoening Wob-verzoek.



het stuk openbaar te maken met onleesbaar maken van die delen van het verslag die
betrekking hebben op bedrijfsgegevens.
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