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Aanwezig:

Burgemeester I. van Gent
Wethouder W. Meerdink
Wethouder G. Heeringa
Secretaris P. Küppers

Afwezig

Nummer
B&W verg. d.d.
Advies
Medewerker

14
10 april 2018
Vast te stellen
secretaris
Akkoord

Bespreken

Burgemeester
Wethouder WM

:

Wethouder GH

Nr.
1.

Ambt
Voorstel/Advies
Secr. Besluitenlijst B&W nr. 13 d.d. 27 maart 2018

Besluit
Besluitenlijst nr. 13 wordt vastgesteld.

2.

CH

Zendmasten
Geadviseerd wordt om:
1. Kennis te nemen van de geschetste scenario's in de bijlage;
2. Voorkeur uit te spreken voor het niet verder uitbreiden van het aantal masten op het
eiland en te kiezen voor scenario 1;
3. Alle providers uit te nodigen voor een gesprek over de zendmasten.

3.

LV

Beslispunt 1; conform advies.
Wat betreft beslispunt 2 en 3 besluit college om te
onderzoeken of één zendmast voorzien van alle
toekomstgerichte techniek op een nader te bepalen plaats op
ons eiland tot de mogelijkheden behoort. Hiervoor de
betrokken partijen/providers uitnodigen om deze optie te
bespreken.
Conform advies

4.

LV

5.

CJB

Omgevingsaanvraag 2018.009, zonnepanelen op bijgebouw, Langestreek om de Noord 26
- de vergunning te weigeren
Omgevingsaanvraag 2018.0004, uitbreiden viswinkel, Noorderstreek 38
Conform advies
- de vergunning te verlenen,
- voorwaarde te verbinden omtrent uitgestelde gegevens verstrekking
- voorwaarde te verbinden aan het afwijkingsbesluit die strekken tot het onbebouwd blijven
van de resterende ruimte tussen het gebouw en de bebouwing aan de linkerzijde.
Aanvraag kapvergunning Reddingsweg 1
Conform advies
Omgevingsvergunning te verlenen voor de kap van 3 dennenbomen in de tuin van het
perceel Reddingsweg 1. De bomen zijn volledig uitgegroeid en er is gevaar van takbreuk
en omwaaien bij harde wind.

6.
7.
8.

CJB

9.
10.

Aanvraag kapvergunning Colijnholte 8 en 10.
Omgevingsvergunning te verlenen voor de kap van 4 dennenbomen op de percelen
Colijnholte 8 en 10.

Conform advies

Rondvraag

Vastgesteld in de vergadering van burgemeester en wethouders, d.d. 10 april 2018.
De secretaris,
De burgemeester,
(P.G. Küppers)

(I. van Gent)
1

