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Beslissing op bezwaar
Tegen een brief met motivering van het college is
een bezwaarschrift ingediend. Dat bezwaarschrift is
voor advies voorgelegd aan de commissie
bezwaarschriften. De commissie bezwaarschriften
heeft geadviseerd bezwaarmaker niet-ontvankelijk
te verklaren in zijn bezwaren.
Beslissing op bezwaar
Tegen een verlenging van de beslistermijn op een
verzoek om handhaving is een bezwaarschrift
ingediend. Dat bezwaarschrift is voor advies aan de
commissie bezwaarschriften voorgelegd. De
commissie bezwaarschriften heeft geadviseerd
bezwaarmaker niet-ontvankelijk te verklaren in zijn
bezwaren.
Handboek Ruimtelijke plannen
In 2010 heeft de gemeente een Handboek
Ruimtelijke Plannen vastgesteld. Dit is een
document waarin de gemeente vastlegt aan welke
eisen een bestemmingsplan moet voldoen. Dit
handboek zegt niks over de beleidskeuzes die
gemaakt worden. Het handboek is verouderd en de
ABG-organisatie heeft gevraagd om één handboek
om mee te werken voor de gemeente AlphenChaam, de gemeente Baarle-Nassau en de
gemeente Gilze en Rijen.
Bestemmingsplan Buitengebied 2008, 2e
correctieve herziening
Het raadvoorstel bestemmingsplan Buitengebied
Baarle-Nassau 2008, 2e correctieve herziening is
eind februari aangeboden aan de gemeenteraad
voor gewijzigde vaststelling. In deze herziening is
ook het perceel Eindegoorweg ongenummerd in
Baarle-Nassau opgenomen. Hierover is onjuiste
oppervlakte-maatvoering aangehouden. Dit
voorstel is bedoeld om dat te herstellen.
Gemeentelijke duurzaamheidsvisie
Het college heeft een gemeentelijk duurzaamheidsvisie en een uitvoeringsagenda voor de jaren 20192021 op laten stellen. Deze visie is gebaseerd op
vier pijlers: energietransitie, klimaatadaptatie &
biodiversiteit, circulaire economie en de gemeente
geeft het goede voorbeeld. In deze visie staan de
ambities voor 2030 en 2050 en hoe we deze
doelstellingen in de komende jaren vorm gaan
geven.

Het college besluit
Het advies van de commissie bezwaarschriften over
te nemen en de bezwaarmaker niet-ontvankelijk te
verklaren.

Het college besluit
Het advies van de commissie bezwaarschriften over
te nemen en de bezwaarmaker niet-ontvankelijk te
verklaren.

Het college besluit
1. Het Handboek Digitale Ruimtelijke Plannen voor
de gemeente Alphen-Chaam, de gemeente
Baarle-Nassau en de gemeente Gilze en Rijen vast
te stellen en alle nieuwe ruimtelijke plannen op
basis van dit handboek op te (laten)stellen.
2. De domeinmanager Fysiek Domein te
mandateren om kleine wijzigingen in het
handboek vast te stellen.
Het college besluit
• In te stemmen met de voorgestelde wijziging
maatvoering voor het perceel Eindegoorweg
ongenummerd te Baarle-Nassau;
• De gemeenteraad te vragen het
bestemmingsplan Buitengebied 2008, 2e
correctieve herziening vast te stellen.

Het college besluit
• De duurzaamheidsvisie in concept vast te stellen
• De concept duurzaamheidsvisie ter inzage te
leggen.
• De gemeenteraad hierover te informeren.

