Openbare besluitenlijst van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Zuidhorn van 6 december 2011
ONDERWERP

BESLUIT

Ontwerpbestemmingsplan Oostergast fase 1 en

Kennisnemen van het ontwerp-bestemmingsplan. Instemmen met de

fasen 2a, 2b en 2c

gemeentelijke reactie op de vooroverlegreacties van de vooroverlegpartners
als verwoord in hoofdstuk 8 van de toelichting van het bestemmingsplan.
Het ontwerp-bestemmingsplan voor een duur van zes weken ter inzage
leggen.

Openbare inschrijving terrein Fieten Pieterzijl

Het perceel Fieten te Pieterzijl bij openbare inschrijving te koop aanbieden
en de bijbehorende verkoopvoorwaarden vaststellen.

Regionale Uitvoerings Dienst

Instemmen met de intentieverklaring “Takenpakket en organisatievorm
RUD Groningen” en ondertekening door de portefeuillehouder namens uw
college.

Ontwerp-besluit ‘Hogere waarde wegverkeerslawaai

Kennis nemen van bijgevoegd ontwerp-besluit hogere waarde.

Oostergast Fase 1 en plandelen 2A, 2B en 2C’

Het ontwerp-besluit hogere waarde, gelijktijdig met het ontwerpbestemmingsplan ‘Oostergast Fase 1 en plandelen 2A, 2B en 2C’ gedurende
zes weken ter inzage leggen.

Beroep van de heer en mevrouw Enemark inzake

Instemmen met bijgaand conceptverweerschrift.

bestemmingsplan Zuidhorn – Zuiderzon

Bijgaand conceptverweerschrift versturen naar de Raad van State.

De gemeenteraad verzoeken tot de afgifte van een

De gemeenteraad verzoeken tot de afgifte van een ontwerpverklaring van

ontwerpverklaring van geen bedenkingen voor het

geen bedenkingen in het proces om te komen tot de afgifte van een

verhogen van een afblaasstack op het terrein van de

omgevingsvergunning op basis van artikel 2.12, lid 1,

Gasunie aan de Waardweg te Grijpskerk

sub a, onder 3 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo)
voor het verhogen van de afblaasstack.
De raad voorstellen om de bevoegdheid tot het afgevenvan de definitieve
verklaring in handen te stellen van het college.

Convenant Alcohol en Jongeren

Instemmen met de ondertekening van het convenant Alcohol & Jongeren
2012-2016. De heer P. Smit, burgemeester van de gemeente Oldambt en
mevrouw T. van der Veen, wethouder van de gemeente Delfzijl, machtigen
het convenant namens de gemeente te ondertekenen.
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De GGD op de hoogte stellen van dit besluit middels bijgevoegde
(concept)e-mail.

