VASTGESTELDE BESLUITENLIJST WEEK 25
VAN DE VERGADERING VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN HATTEM
GEHOUDEN OP 18 juni 2019
AANWEZIG:

de burgemeester
de wethouder
de wethouder
de wethouder
de secretaris

: J.W. Wiggers
: F.M. Hospers
: C. Broekhuis-Bonte
: M.A. Schipper
: D.N.T. van der Weerd

AFWEZIG:
Nr.

Eenheid Portef.houder Onderwerp

1. O Secr.

B&W

Concept-besluitenlijst B&Wvergadering d.d.
11 juni 2019

Beoogd effect

Het college besluit om:
Besluitenlijst vaststellen conform ontwerp.

2. O O&A

Schipper

Ontwerp-bestemmingsplan Het maken van een planologische afweging voor
“'t Veen-Noord Hattem”
het mogelijk maken van de nieuwbouw van maximaal 130 grotendeels grondgebonden woningen.
Hiervoor moet de bestemmingsplanprocedure worden doorlopen. De voorliggende stap is het ter inzage leggen van het ontwerpbestemmingsplan.

1. in te stemmen met het ontwerpbestemmingsplan
“’t Veen-Noord Hattem” en het ontwerpstedenbouwkundigplan en beeldkwaliteitsplan “’t
Veen Noord, Hattem” en deze vrijgeven voor
terinzagelegging.
2. in te stemmen met:
a. een afwijking van de ‘Nota
parkeernormen Hattem’ (vastgesteld 8
december 2013);
b. het monitoren van de parkeerdruk in het
plangebied en de directe omgeving;
c. bij gebleken structurele toename van de
parkeerdruk en een structureel toekort
aan parkeerplaatsen: het aanleggen van
extra parkeerplaatsen op de locatie op
kosten van initiatiefnemer.
3. de raad voor te stellen geen exploitatieplan vast
te stellen omdat het kostenverhaal van de
gemeente anderszins verzekerd is.
4. Geen milieueffectrapportage uit te (laten) voeren
voor het bestemmingsplan ’t Veen Noord
Hattem, op basis van de opgestelde vormvrije
m.e.r.-beoordeling.
5. de raad te informeren via de bijgevoegde
raadsinformatie.

3. O Secreta- Wiggers
ris

Toekomst Samenwerking
Noord-Veluwe

De Samenwerking Noord-Veluwe een stap verder 1. de colleges van B&W van de gemeenten in de Samenbrengen om tot een passende vorm voor de sawerking Noord-Veluwe te informeren over de zienswijze
menwerking te komen.
van het college van B&W van de gemeente Hattem ten
aanzien van de vorm waarin de samenwerking voortgezet kan worden;
2. de raad hierover te informeren.

Deze notulen zijn vastgesteld in de vergadering van 25 juni 2019.
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