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Aanwezig: Burgemeester Van Hemmen, wethouder Vat, wethouder Spek, wethouder Van der Plas en
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Afwezig: wethouder Visser-Schlieker
No
2a

Onderwerp
Openbare besluitenlijst
9 april 2019

Voorstel
De openbare besluitenlijst
9 april 2019 vast te stellen.

Besluit
Conform

4a

Aanvraag
omgevingsvergunning van Van
Bakel Beheer B.V. voor het
oprichten van een medisch
centrum ter plaatse van
Rembrandtlaan 45 – 51

1. In te stemmen met het plan voor de
bouw van een medisch centrum ter
plaatse van Rembrandtlaan 45 - 51.
2. Hiervoor de procedure aan te vangen
voor het afwijken van het
bestemmingsplan nadat de nog in te
dienen ruimtelijke onderbouwing is
goedgekeurd.
3. De raad hiervan in kennis te stellen
met bijgevoegde
raadsaanbiedingsbrief en
bouwtekeningen.
4. In te stemmen met de bijgevoegde
planschadeovereenkomst tussen de
gemeente en Van Bakel beheer B.V.
en tot ondertekening van deze
overeenkomst over te gaan.

Conform

4b

Aanvraag
omgevingsvergunning van J.
Vink jr. Holding B.V. voor het
vergroten van een
bedrijfsgebouw op het perceel
Parallelweg 3.

1. In te stemmen met het plan voor het
vergroten van een bedrijfsgebouw op
het perceel Parallelweg 3.
2. Hiervoor de procedure aan te vangen
voor het afwijken van het
bestemmingsplan.
3. De raad hiervan in kennis te stellen
met bijgevoegde
raadsaanbiedingsbrief en
bouwtekeningen.
4. In te stemmen met de bijgevoegde
planschadeovereenkomst tussen de
gemeente en J. Vink jr. Holding B.V.
en tot ondertekening van deze
overeenkomst over te gaan.

Conform

4c

Ontwerpbestemmingsplan
Parallelweg 8 Sliedrecht

1. Het ontwerpbestemmingsplan
Parallelweg 8 Sliedrecht bestaande uit
de geometrisch bepaalde planobjecten
als vervat in GML-bestand
NL.IMRO.0610.bp36Parallelweg80001, waarbij gebruik is gemaakt van

Conform

No

Onderwerp

Voorstel
een ondergrond ontleend aan
topografische en kadastrale gegeven,
BGT en BRK, versie juli 2017, en de
bijbehorende verbeelding daarvan op
papier, vast te stellen.
2. Het ontwerpbesluit hogere
grenswaarden op grond van artikel
110a van de Wet geluidhinder, voor de
ten hoogst toelaatbare
geluidsbelasting in het kader van het
ontwerpbestemmingsplan Parallelweg
8 Sliedrecht vast te stellen.
3. In te stemmen met de conceptanterieure overeenkomst "Parallelweg
8 Sliedrecht".
4. Het ontwerpbestemmingsplan, het
ontwerpbesluit hogere grenswaarden
Wet geluidhinder en alle bijbehorende
bijlagen voor de wettelijke termijn van
zes weken ter inzage te leggen om
een ieder resp. belanghebbenden in
de gelegenheid te stellen een
zienswijze in te dienen.
5. Het ontwerpbestemmingsplan, het
ontwerpbesluit hogere grenswaarden
Wet geluidhinder en alle bijbehorende
bijlagen ter kennisname aan te bieden
aan de raad.

Hoogachtend,
Burgemeester en wethouders van Sliedrecht,
De secretaris,
De burgemeester,

H.F. van Breugel

drs. A.P.J. van Hemmen

Besluit

