Besluitenlijst Collegevergadering – openbaar –
Datum

30-03-2021

Toelichting

Aanwezig: J. Seton, burgemeester; F.A.J. Buijtelaar, wethouder;
T. Houwing, wethouder; A. Trip, wethouder; H.G. Wind, wethouder;
D. Rensen, secretaris.

1

Opening (o)

2

Besluitvormende stukken.

2.1

Woningbouw Ranonkel te Nieuw-Buinen (o)
Het college stelt de grondprijs vast en vraagt aan de gemeenteraad in te
stemmen met de grondexploitatie van het plan aan de Ranonkel te NieuwBuinen zodat deze bouwrijp gemaakt kan worden.

Besluit
1. Akkoord gaan met de uitgifteprijs van € 100,- per m2.
2. De exploitatie van woningbouw aan de Ranonkel te Nieuw-Buinen ter
vaststelling aan de gemeenteraad aanbieden.
2.2

Ontwerpbestemmingsplan Parapluplan geluidzone Avebe (o)
Het ontwerpbestemmingsplan Parapluplan geluidzone Avebe wordt voor een
periode van zes weken ter inzage gelegd. Het plan voorziet in een juridischplanologische regeling voor de bestaande geluidzone van Avebe in
Gasselternijveen. Deze zone is nu versnipperd over meerdere
bestemmingsplannen in de gemeenten Borger-Odoorn en Aa en Hunze en sluit
niet goed op elkaar aan. Er is geen sprake van een wijziging van de zone. Met
het bestemmingsplan wordt enkel de bestaande zone voorzien van een
eenduidige regeling.

Besluit
1. Het ontwerpbestemmingsplan Parapluplan geluidzone Avebe voor een
ieder voor zes weken ter inzage leggen conform artikel 3.8 Wet
ruimtelijke ordening (Wro).
2. Geen m.e.r.-procedure doorlopen, met betrekking tot het planologisch
vastleggen van de bestaande geluidzone van het industrieterrein ‘Avebe
– Oostermoer’.

2.3

Evaluatie pilot verbod op motorvoertuigen Valtherdijk (o)
Het college besluit de gemeenteraad voor te stellen de pilot Valtherdijk te
beëindigen door de verbodsborden voor motorvoertuigen te verwijderen en de
uitbreiding van de 60 km/u-zone te formaliseren met een verkeersbesluit.

Besluit
1. De gemeenteraad voorstellen de pilot op de Valtherdijk te beëindigen.
2. De gemeenteraad voorstellen de borden verboden voor motorvoertuigen te
verwijderen.
3. De gemeenteraad voorstellen de uitbreiding van de 60 km/u-zone te
formaliseren met een verkeersbesluit.
2.4

Schriftelijke vraag ex art. 40 fractie Leefbaar Borger-Odoorn - aangenomen
2e Kamermotie 30 km/uur bebouwde kom (o)
Het college is akkoord met bijgevoegde beantwoording van de schriftelijke
vragen van de fractie van Leefbaar Borger-Odoorn over de consequentie van de
motie van de Tweede Kamer m.b.t. 30 km/u in de bebouwde kommen.

Besluit
1. Akkoord met de inhoud van de beantwoording van de vragen van de fractie
van Leefbaar Borger-Odoorn.
2. De vragen van de fractie Leefbaar Borger-Odoorn beantwoorden middels
formulier.
2.5

Beantwoording brief Dorpsraad Exloo (o)
Het college gaat niet in op het verzoek van Stichting Dorpsraad Exloo. Dit
besluit licht zij per brief, met bijgevoegde memo, toe aan Stichting Dorpsraad
Exloo.

Besluit
1. Niet ingaan op het verzoek van Stichting Dorpsraad Exloo.
2. Brief en memo verzenden naar Stichting Dorpsraad Exloo.
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2.6

Ontwerpbestemmingsplan Buitengebied, reparatieplan zonnepark
Drouwenerzon (o)
In 2019 is het bestemmingsplan Buitengebied, Zonnepark Drouwenerzon
vastgesteld. Naderhand is gebleken dat het plangebied van het
bestemmingsplan per abuis verkeerd is geprojecteerd. Met het
ontwerpbestemmingsplan Buitengebied, Reparatieplan zonnepark
Drouwenerzon wordt dit gecorrigeerd. Het ontwerpbestemmingsplan wordt
voor een periode van zes weken ter inzage gelegd.

Besluit
1. Het ontwerpbestemmingsplan Buitengebied, Reparatieplan zonnepark
Drouwenerzon voor een ieder voor zes weken ter inzage leggen
conform artikel 3.8 Wet ruimtelijke ordening (Wro).
2. Geen m.e.r.-procedure doorlopen, op basis van de vormvrije m.e.r.beoordeling met betrekking tot het nieuwe planologische regime voor
de realisatie van het zonnepark.
3

Hamerstukken.
Ter kennisgeving.

3.1

Besluitenlijst collegevergadering 23-03-2021, nr.12, openbaar gedeelte (o)

Besluit
De besluitenlijst is conform vastgesteld.
10

Sluiting (o)
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