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2

Onderwerp
De openbare besluitenlijst van
14 april 2020

Voorstel
De openbare besluitenlijst van 14 april
2020 vast te stellen.

Besluit
Conform

5

Overeenkomst meervoudig
lokale uitvoering Groeiagenda

1. In te stemmen met de
Samenwerkingsovereenkomst op het
gebied van ruimtelijke-economie in de
Drechtsteden en deze te
ondertekenen.
2. De raad te informeren middels
bijgaande CIB.
3. Kennis te nemen van de
organisatiestructuur van de uitvoering
van de Groeiagenda.

Conform, mandaat
portefeuillehouder voor
aanpassing in de CIB

6

Omgevingsvergunning
wegrestaurant aan de
Sopraanweg 1

1. In te stemmen met het plan voor de
bouw van een wegrestaurant aan de
Sopraanweg.
2. Af te wijken van het advies van de
welstandscommissie
3. De procedure aan te vangen voor het
afwijken van het bestemmingsplan.
4. De raad hiervan in kennis stellen met
bijgevoegde raadsaanbiedingsbrief en
bouwtekeningen
5. Voorafgaande aan de verlening van de
omgevingsvergunning de bijgevoegde
planschade-verhaalsovereenkomst met
initiatiefnemer af te sluiten.

Conform

7

Oprichting van een tankstation
met ondergeschikte horeca en
een autowasinrichting aan de
Sopraanweg 3 – 7 te Sliedrecht

1. In te stemmen met het plan voor de
bouw van een tankstation met
ondergeschikte detailhandel en een
autowasinrichting aan de Sopraanweg.
2. Af te wijken van het advies van de
welstandscommissie.
3. De procedure aan te vangen voor het
afwijken van het bestemmingsplan
nadat de ontwerp
omgevingsvergunning gereed is.
4. De raad hiervan in kennis te stellen
met bijgevoegde
raadsaanbiedingsbrief en
bouwtekeningen.

Conform

No

Onderwerp

Voorstel
5. Voorafgaande aan de verlening van de
omgevingsvergunning de bijgevoegde
planschade-verhaalsovereenkomst
tussen de gemeente en initiatiefnemer
af te sluiten.

Burgemeester en wethouders van Sliedrecht,
De secretaris,

De burgemeester,

N.H. Kuiper mca mcm

D.R. van der Borg

Besluit

