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Beantwoording vragen GroenLinks - bedreiging herders
Het college besluit in te stemmen met de brief- beantwoording vragen
GroenLinks inzake bedreiging herders.
Vonnis Gerechtshof, verbod gebruik bestrijdingsmiddelen op verharding
onwettig
Het college besluit:
1. In afwachting van gewijzigde wetgeving de bestrijding van onkruid op
verharding zonder het gebruik van chemische middelen voort te zetten;
2. De keuze om chemische middelen te blijven uitsluiten kenbaar te
maken aan Stadswerk.
Verzoek om medewerking- verbouw van de bestaande boerderij in 5
woonappartementen en de nieuwbouw van een compensatiewoning op
het perceel Zuidlaarderweg 99 te Annen
Het college besluit:
1. Positief te staan tegenover een wijziging van de huidige agrarische
bestemming naar een woonbestemming;
2. In principe medewerking te verlenen aan verbouw boerderij in 3
woonappartementen;
3. Bereid te zijn voor besluitpunt 2 omgevingsvergunning te verlenen;
4. Bereid te zijn medewerking te verlenen aan afbraak (voormalige)
agrarische bedrijfsgebouwen;
5. Positief te staan tegen de mogelijkheid hier gebruik te maken van de
regels die gebruikt worden bij de Ruimte-voor-Ruimte regeling;
6. In principe medewerking te verlenen aan bouw van een nieuwe woning
ter compensatie van sloop van de bestaande (voormalige) agrarische
bedrijfsgebouwen, op door aanvrager verzochte locatie;
7. Bereid te zijn voor besluitpunt 6 bestemmingsplanprocedure te
doorlopen;
8. De brief vast te stellen en te verzenden.
Beslissing op bezwaar Stationsstraat 19 in Gieten
Het college besluit:
1. Conform het advies van de Commissie van advies voor de
bezwaarschriften, bezwaarmaker 1 niet-ontvankelijk verklaren in zijn
bezwaar en het gezamenlijke bezwaarschrift van bezwaarmaker 2 en
bezwaarmaker 3 ongegrond te verklaren;
2. Conform het advies van de Commissie van advies voor de

bezwaarschriften geen proceskostenvergoeding toe te kennen aan
bezwaarmaker 2 en bezwaarmaker; 3. Bezwaarmakers via brieven op de
hoogte te stellen van het besluit.
Watertappunt nabij Anderen
Het college besluit:
1. Waterleiding Maatschappij Drenthe opdracht te geven om een
watertappunt aan te leggen nabij viaduct Kleuvenveen bij Anderen;
2. Financiële dekking te vinden bij Recreatie en Toerisme (€ 1.500), JOGG
(€ 1.500) en wegen (€ 1.000).
Beslissing op bezwaar inzake schuilstal
Het college besluit:
1. Een besluit te nemen over de ingekomen bezwaarschriften, de
bezwaarschriften ongegrond te verklaren en het besluit in stand te laten;
2. Bezwaarde en vergunninghouder middels een brief te informeren.
Beslissing op bezwaar omgevingsvergunning Kruisakkers Annen
Het college besluit:
1. Het advies van de commissie op te volgen en de verleende
omgevingsvergunning van 6 april 2020, met een aanvulling van de
motivering, in stand te laten;
2. Bezwaarmakers middels een brief op de hoogte te stellen van het
besluit.
Ontwerp wijzigingsplan Hoofdstraat 36 en 36a Schoonloo
Het college besluit om het ontwerp wijzigingsplan ‘Buitengebied,
Hoofdstraat 36 en 36a Schoonloo’ gedurende zes weken voor
belanghebbenden ter inzage te leggen.
Principeverzoek tot woonbestemming Esweg 6a te Gasselte
Het college besluit om bij eerder genomen standpunt te blijven en BvB
advocaten mee te delen dat bij de aangedragen argumenten geen sprake
is van precies gelijke situaties.
Wijziging tekst gemeenschappelijke regeling Recreatieschap Drenthe
Het college besluit het voorstel tot wijziging van de tekst van de
gemeenschappelijke regeling Recreatieschap Drenthe middels een
raadsvoorstel ter instemming voor te leggen aan de gemeenteraad.
Subsidieverzoek Stichting Vier het Leven 2021
Het college besluit om het subsidieverzoek 2021 van Stichting Vier het
Leven af te wijzen.
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