
 

BESLUITENLIJST COLLEGEVERGADERING 

 

Datum 19 maart 2019, week 12 
 

Aanwezig 
 
 
 
 

J.H.A. van Oostrum, burgemeester 
G.J. Teselink, wethouder 
H.J. Bosman, wethouder 
M.H.H. van Haaren-Koopman, wethouder 
R.P. Hoytink-Roubos, wethouder 
M.N.J. Broers, gemeentesecretaris 

  
Nummer Besluit 
1 Besluitenlijst 12 maart 2019 
  

Besluit 
Vastgesteld. 

  
3 Openbaarmaking eerder genomen besluiten 

 
3.a 
 

Aanvraag omgevingsvergunning Zonnepark Brokersweg Geesteren (225013) 
Portefeuillehouder M.H.H. van Haaren-Koopman 
 
Besluit 

1. De overeenkomst voor het verhalen van eventuele tegemoetkomingen in 
schade sluiten. 

2. De overeenkomst voor de landschappelijke inpassing sluiten. 
3. De overeenkomst voor de participatie sluiten. 
4. De aangevraagde omgevingsvergunning (incl. grote buitenplanse afwijking) 

verlenen overeenkomstig het bijgevoegde concept-besluit. 
5. Uw besluit bekendmaken en meedelen aan de indiener van de zienswijzen. 

 
Samenvatting/kernboodschap 
Zonnig Berkelland BV heeft een aanvraag om omgevingsvergunning ingediend 
voor het realiseren van een zonnepark aan de Brokersweg in Geesteren. 
Het park wordt landschappelijke ingericht. 
 

3.b Besluiten op bezwaar antennemast Haarlo (224118, 224119, 224434, 224376, 
224444, 224583 en 224447) 
Portefeuillehouder R.P. Hoytink-Roubos 
 
Besluit 
1. De bezwaren van W.J. de Jong, H. Leever, A.C. Bakker, W. Abbas en (W. 

Abbas namens) M. van Donselaar tegen de verleende omgevingsvergunning 
van 17 juli 2018 niet-ontvankelijk verklaren. 

2. Het bezwaar van de Gelderse Natuur en Milieufederatie (mede namens de 
Stichting Het Geldersch Landschap) tegen de verleende omgevingsvergunning 
van 17 juli 2018 ontvankelijk, deels gegrond en deels ongegrond verklaren. 

3. Het bezwaar van E. van Leeuwen (van Erve Veldink) tegen de verleende 
omgevingsvergunning van 17 juli 2018 ontvankelijk en ongegrond verklaren. 

4. Het primaire besluit van 17 juli 2018, onder aanvulling van de motivering, in 
stand laten. 

 
Samenvatting/kernboodschap 
Op 17 juli 2018 is een omgevingsvergunning verleend voor het plaatsen van een 
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mast voor telecommunicatie (antennemast), het plaatsen van een erf-
/perceelsafscheiding en het kappen van 1 eik en 1 berk (inclusief 
aanlegvergunning). Vijf ingediende bezwaren worden niet-ontvankelijk verklaard 
omdat de indieners niet als belanghebbenden kunnen worden aangemerkt. Twee 
bezwaren worden ontvankelijk verklaard en deels gegrond. Dit leidt echter niet tot 
vernietiging van het besluit van 17 juli 2018. 
 

3.c 
 

Aankoop aandelen Twence (237960) 
Portefeuillehouder G.J. Teselink 
 
Besluit 
Onder voorbehoud van de wensen en bedenkingen van de raad 30.969 aandelen 
Twence Holding kopen van Vuilverwerkingsbedrijf Noord Groningen voor een prijs 
van € 142,50 per aandeel waarbij de aandelen vrij zijn van leveringsplicht. 
 
Samenvatting/kernboodschap 
Om de rendements- en duurzaamheidsdoelstellingen te realiseren wil de gemeente 
extra aandelen Twence kopen. Bovendien houdt de gemeente zo de mogelijkheid 
om de verwerking van (GFT) afval in te besteden. 
 

4 
 

Calamiteitenplan archiefruimte Gemeente Berkelland (226049) 
Portefeuillehouder J.H.A. van Oostrum 
 
Besluit 
Vaststellen van het calamiteitenplan voor de archiefruimte van Gemeente 
Berkelland. 
 
Samenvatting/kernboodschap 
De Gemeente Berkelland neemt haar verantwoordelijkheid voor de gemeentelijke 
archieven serieus. Om goed voorbereid te zijn op eventuele noodsituatie is het 
calamiteitenplan vastgesteld. 
 

5 
 

Platform vrijwilligers Berkelland (242485) 
Portefeuillehouder M.H.H. van Haaren-Koopman 
 
Besluit 
1. Spectrum partner met elan opdracht verlenen voor de procesbegeleiding om te 

komen tot een Platform vrijwilligers Berkelland. 
2. De eenmalige kosten voor de procesbegeleiding van € 20.000,00 inclusief 

reiskosten beschikbaar stellen uit het uitvoeringsprogramma van het 
beleidskader ‘Samen Denken, Samen Doen’. 

 
Samenvatting/kernboodschap 
In Berkelland zijn veel inwoners actief als vrijwilliger. Deze betrokkenheid willen we 
koesteren en versterken. Vanuit het beleidskader ‘Samen denken, Samen doen’ 
werken we aan de totstandkoming van een speciaal platform voor vrijwilligers in 
Berkelland. Hoe dit platform er precies uit komt te zien, wordt op dit moment verder 
uitgewerkt. Tegelijkertijd zijn we bezig met de voorbereidingen om te komen tot 
een Knooppunt Mantelzorg. Er zijn verschillende raakvlakken tussen deze 
processen. We kiezen er daarom voor om te kijken waar we in gezamenlijkheid 
kunnen optrekken om zo slimme combinaties tussen deze projecten in de 
uitvoering te realiseren. Adviesorganisatie ‘Spectrum partner met elan’ begeleidt 
het traject om te komen tot het Knooppunt Mantelzorg. Zij zijn al goed bekend met 
wat er speelt in Berkelland en welke verbindingen er te maken zijn. We kiezen er 
voor om dit adviesbureau ook de procesbegeleiding te laten oppakken voor het 
Platform Vrijwilligers Berkelland. 
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6 
 

Vergadering AB Omgevingsdienst Achterhoek 25 maart 2019 (242440) 
Portefeuillehouder J.H.A. van Oostrum 
 
Besluit 

− Instemmen met de concepten: jaarverslag 2018, 1ste begrotingswijziging 2019 
en de begroting 2020. 

− Opdracht verlenen voor een aansluitend voorstel over de resultaten van de 
samenwerking over 2018 tussen ODA en Gemeente Berkeland en het beter 
voorspelbaar maken van de resultaten. 

 
  

  

 


