Van:
Verzonden:
Aan:
Onderwerp:

vrijdag 25 november 2016 11:41
Burensestraat 2 Orgamebo

Hoi
Kun jij mij nog het besluit op het principeverzoek mailen? Besluit van 12 juli 2016 meen ik.
Alvast bedankt.
Groeten van
Van:
Verzonden: dinsdag 26 juli 2016 17:05
Aan:
Onderwerp: FW: gespreksverslag Burensestraat 2 /
Hoi
In januari mailde ik je het onderstaande overzicht.
Naar aanleiding van het collegebesluit van 12 juli 2016 kan het verhuurde gebruik doorgezet worden tot uiterlijk mei 2017. Dan loopt het betreffende huurcontract af. De ontsluitingsweg wil het college legaliseren.
Voor de mestopslag en de mogelijke uitbreiding daarvan zijn met name de milieutechnische mogelijkheden op dit moment bepalend. Volgens mij gaat het daarbij vooral om eventuele geurhinder. Ik zit niet zo in onze geurverordening maar wellicht
biedt die wat handvatten.
Met vriendelijke groet,
In verband met vakantie ben ik afwezig van 11 augustus tot en met 5 september 2016. In die periode kunt u contact opnemen met een van mijn collega’s van de afdeling Ruimte via het algemene telefoonnummer van de gemeente: 14 0344.
Van:
Verzonden: donderdag 28 januari 2016 11:08
Aan: '
CC:
Onderwerp: RE: gespreksverslag Burensestraat 2 /
Geachte heer
19 januari spraken wij elkaar (in aanwezigheid van
) over de Burensestraat 2 in Kapel-Avezaath. In het gesprek kwamen de onderstaande punten en afspraken naar voren.
• Alle partijen richten zich op de gewenste eindsituatie. Andere acties worden daarop afgestemd
• Het ingediende principeverzoek valt binnen de portefeuille
• De beoordeling van het principeverzoek rond ik na dit overleg af
• De te slopen schuur, is voor kerst gesloopt
• De verhuur van ruimte aan andere bedrijven is inmiddels opgezegd. De ruimtes zijn uiterlijk 31 maart 2016 leeg. In de week daarna zal de ODR een controle houden
• De grote schuur is verhuurd tot en met mei 2017. De materialen uit de grote schuur brengt de heer Bos over naar de (uiteindelijk te slopen) varkensschuren
• De gemeente ontvangt afschriften van zowel de huurcontracten als de opzeggingen daarvan
• Initiatiefnemer wil vooruitlopend op het nieuwe bestemmingsplan de volledige schuur in gebruik nemen ten behoeve van mestopslag. Hier zal in ieder geval gecontroleerd moeten worden of dit op een milieutechnisch verantwoorde wijze
plaats vindt
• De toegangsweg maakt onderdeel uit van het principeverzoek. De wethouder is er voorstander van de handhaving van dat onderdeel (begunstigingstermijn loopt tot 4-3-2016) aan te houden tot een collegebesluit over het principeverzoek in
uiterlijk juni 2016
• Initiatiefnemer wenst ook ruimte voor mestvergisting. Dit maakt nu nog geen onderdeel uit van het principeverzoek. Dit moet initiatiefnemer nog wel aangeven.
Mocht u naar aanleiding van deze mail nog vragen hebben dan verneem ik die graag van u.
Met vriendelijke groet,
Van:
Verzonden: donderdag 28 januari 2016 9:54
Aan:
CC:
Onderwerp: gespreksverslag Burensestraat 2 /
Goede morgen
Op 19 januari 2016 hebben wij overleg gehad met
Tevens hebben we gesproken over cliënt

met cliënt Bos van de Burensestraat 2 te Kapel-Avezaath.
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Bij dit overleg was u ook bij aanwezig.
In dit overleg zijn er afspraken gemaakt.
Tot op heden heb ik nog geen gespreksverslag ontvangen van de gemaakte afspraken.
Kunt u ons het gespreksverslagen doen toekomen van bovengenoemde kwesties.
Dank alvast!
Heeft u nog vragen? Neemt u dan gerust contact met mij op!
Met vriendelijke groet,
VanWestreenen BV
Anthonie Fokkerstraat 1a
3772 MP Barneveld
T (0342) 47 42 55
F (0342) 47 42 81
www.vanwestreenen.nl
VanWestreenen BV staat niet in voor de juistheid van de informatie en is in geen geval aansprakelijk voor enige schade als gevolg van de verstuurde informatie. Aan de inhoud van dit bericht kunnen dan ook geen rechten of verplichtingen worden ontleend. Dit e-mailbericht is uitsluitend bedoeld voor de geadresseerde en kan vetrouwelijke informatie bevatten. Indien
u dit ontvangt, terwijl het niet voor u is bedoeld, verzoeken wij ons hiervan per omgegaande te berichten.

******************************************************************************
Elke e-mail die de gemeente Buren ontvangt wordt vertrouwelijk behandeld. Het is echter niet helemaal uit te sluiten dat een e-mail door derden ingezien wordt. De gemeente Buren kan in geen enkel geval hiervoor aansprakelijk worden gesteld.
Informatie over de gebruiksvoorwaarden die van toepassing zijn op het e-mailverkeer van en met de gemeente Buren vindt u op onze website. De gemeente Buren zet zich in voor een schonere wereld en een leefbaar klimaat. Wij vragen u dan ook
aan het milieu te denken, voordat u besluit deze e-mail te printen.
*****************************************************************************
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