OPENBARE BESLUITENLIJST
Vergadering van Burgemeester en Wethouders van Gemeente Enschede
van 16 mei 2017

Aanwezig:

G.O. van Veldhuizen, burgemeester
K. Nickolson (H) gemeentesecretaris
E.A. Smit, loco-gemeentesecretaris
E. Eerenberg (B)
J. van Agteren (C)
P.G. Welman (D)
J. Hatenboer (E)
J. van Houdt (F)

Afwezig:

Bespreekstukken

1.B. informerende brief aan de raad over diverse onderwijszaken
Openbaar
Besluit:
De raad door middel van bijgevoegde brief te informeren over diverse onderwijszaken.
Kernboodschap:
Het College had de raad nadere informatie toegezegd over het gebruik van de SMI-regeling, logopedie in de
vroegschool, de aanpak van schoolverzuim en laag-geletterdheid onder 15-jarigen. Met bijgevoegde brief geeft
het college invulling aan die eerdere toezegging en informeert de raad gelijktijdig over het voornemen met
betrekking tot intensivering van de Lokaal Educatieve Agenda en de ontwikkelingen ten aanzien van
rijksmiddelen voor Onderwijsachterstandenbeleid.

4.B. Subsidieverordening Onderwijs- en ontwikkelkansen voor jongeren van 0 tot 18 jaar
Openbaar
Besluit:
De raad voor te stellen de subsidieverordening Onderwijs- en ontwikkelkansen voor jongeren van 0 tot 18 jaar
vast te stellen.
Kernboodschap:
Het College van BYW heeft de bestaande subsidieverordening peuter- en VVE-arrangementen geactualiseerd
en uitgebreid met de thema's "Schakelklassen" en "Opbrengstgericht werken". De nieuwe verordening laat ook
ruimte voor kleine, niet structurele activiteiten die passen binnen de Lokaal Educatieve Agenda. De wijziging
en uitbreiding is vooral bedoeld om de leesbaarheid van de verordening te vergroten en de eenduidigheid en
rechtmatigheid van het subsidieproces te verbeteren.
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Hamerstukken

9.B. Evaluatie p&c-cyclus
Openbaar
Besluit:
In te stemmen met het evalueren van de p&c-cyclus in het najaar van 2017 en de raad middels bijgevoegde
brief hierover te informeren.
Kernboodschap:
Dit najaar zullen wij starten met de voorbereidingen van de nieuwe opzet van de programmabegroting. Op dat
moment willen wij ook de evaluatie van de p&c-cyclus uitvoeren, zodat we de conclusies en aanbevelingen
mee kunnen nemen bij de nieuwe opzet.

10.B. Transacties rentecomité 1e kwartaal 2017
Openbaar
Besluit:
Kennis te nemen van de treasury-transacties in het 1e kwartaal van 2017.
Kernboodschap:
Elk kwartaal legt het rentecomité verantwoording af aan het college over de gedane transacties. In het 1e
kwartaal van 2017 zijn de limieten voor het opnemen van netto-vlottende schuld, het opnemen van vaste
schuld en doen van uitzettingen niet overschreden.

11.BF. Zittingstermijn leden en secretaris Wmo-raad
Openbaar
Besluit:
Voorstel portefeuillehouder om:
1. de heer J. Barelds, mevrouw I. Brinks, mevrouw A. van Dijk, mevrouw D. Grutzmacher, mevrouw I. Habets,
de heer H. Heegen, de heer E. Huwaë, de heer E. Swagerman, de heer J. Verhaak en mevrouw M. Wessels
voor een tweede termijn van vier jaren te benoemen als lid van de Wmo-raad.
2. het termijn van de secretaris te beëindigen omdat mevrouw S. Nienhuis te kennen heeft gegeven te willen
stoppen.
3. de Wmo-raad mandaat te geven om een nieuwe secretaris te werven en aan te stellen.
Kernboodschap:
De Wmo-raad is een adviesorgaan van het college van Burgemeester en Wethouders op het gebied van de
Wmo en Jeugdwet. Leden van de Wmo-raad nemen zitting in de raad voor vier jaren en kunnen eenmaal
herbenoemd worden. Per 1 juli 2017 zal voor tien leden het eerste zittingstermijn aflopen. Al deze leden
hebben aangegeven om voor een periode herbenoemd te worden als Wmo-raadslid. Het college van
Burgemeester en Wethouders heeft besloten om de volgende leden te herbenoemen: de heer J. Barelds,
mevrouw I. Brinks, mevrouw A. van Dijk, mevrouw D. Grutzmacher, mevrouw I. Habets, de heer H. Heegen, de
heer E. Huwaë, de heer E. Swagerman, de heer J. Verhaak en mevrouw M. Wessels.
Mevrouw S. Nienhuis heeft te kennen gegeven te willen stoppen als secretaris van de Wmo-raad. Het college
van burgemeester en wethouders bedankt haar voor de inzet voor de Wmo-raad. De Wmo-raad heeft het
mandaat om in samenwerking met de adviserend beleidsambtenaar een nieuwe secretaris te werven en aan te
stellen.
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13.C. Intentieovereenkomst Mekkelholt
Openbaar, muv alle vertrouwelijke bijlagen!
Besluit:
In te stemmen met:
1. Besluiten tot het aangaan van de intentieovereenkomst met de woningstichtingen Domijn en de Woonplaats;
2. Het afdelingshoofd Gebieds & Projectontwikkeling te machtigen namens het college de intentieovereenkomst
definitief vast te stellen, waarbij hij de bevoegdheid krijgt wijzigingen door te voeren die de essentie van de
overeenkomst niet wijzigen;
3. Als burgemeester wethouder Van Agteren opdragen de gemeente te vertegenwoordigen tot het
ondertekenen de onder 1 bedoelde overeenkomst.
Kernboodschap:
De gemeente, woningcorporatie Domijn en Woningcorporatie De Woonplaats sluiten een intentieovereenkomst
voor het gebied Mekkelholt, teneinde de woningvoorraad en de openbare ruimte in het hart van Mekkelholt te
verbeteren.

15.D. Beantwoording artikel 38 vraag RvO van de heer Van der Velde inzake werkloosheid in Enschede
Openbaar
Besluit:
Voorstel portefeuillehouder om de schriftelijke vragen van de heer Van der Velde over “geen afname
werkloosheid in Enschede” conform het beantwoordingsformulier te beantwoorden.
Kernboodschap:
Raadslid Van der Velde heeft vragen gesteld over de werkloosheid in Enschede: waarom is deze gestegen in
Enschede en wat doet het college om het aantal werklozen te verminderen? In de beantwoording wordt
ingegaan op de cijfers, op de situatie in Enschede en op de acties die worden ondernomen.

17.E. Exploitatieovereenkomst Deurningerstraat 16
Openbaar, muv vertrouwelijke bijlagen!
Besluit:
Besluiten tot het aangaan van de exploitatieovereenkomst Deurningerstraat 16 met exploitant.
Kernboodschap:
De exploitant wil het bestaande gebouw aan de Deurningerstraat 16 transformeren naar 22 appartementen.
Verder worden op het binnenterrein vijf grondgebonden gerealiseerd en aan de dr. Van Benthemstraat drie.
Totaal gaat het om 30 woningen.
Om de realisatie van dit plan mogelijk te maken zijn er afspraken nodig over het wijzigen van de bestemming,
het parkeren, de duurzaamheidseisen, eventuele aanpassingen aan het openbaar gebied en kostenverhaal.
Die afspraken zijn vastgelegd in de exploitatieovereenkomst.
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18.E. Vrijgeven procedure bestemmingsplan Moskee Kuipersdijk en Beeldkwaliteitsplan Moskee
Kuipersdijk
Openbaar
Besluit:
Voorstel van de portefeuillehouder om het ontwerp-bestemmingsplan "Moskee Kuipersdijk" en het
Beeldkwaliteitplan "Moskee Kuipersdijk" vrij te geven voor de procedure.
Kernboodschap:
Op 18 april 2016 heeft de gemeenteraad de Kadernotitie Moskee met verenigingsgebouw Spaansland
vastgesteld. Op basis van deze kadernotitie is het bestemmingsplan "Moskee Kuipersdijk" opgesteld. Het
bestemmingsplan voorziet in de realisatie van een nieuwe moskee met verenigingsgebouw op de locatie
Kuipersdijk, hoek Wethouder Beversstraat (Spaansland). Voor het plangebied is tevens een
beeldkwaliteitsplan opgesteld. Het bestemmingsplan en beeldkwaliteitsplan "Moskee Kuipersdijk" worden
vrijgegeven voor terinzagelegging als ontwerp. In het bestemmingsplan kan de gemeente geen regels
opnemen over de gebedsoproep. Afspraken hierover tussen gemeente, moskeebesturen en wijkraad zijn in
2016 vastgelegd in de noaberschapsovereenkomst en de koopovereenkomst.

19.E. Cultuurhistorie en deregulering Welstandsnota
Openbaar
Besluit:
Voorstel portefeuillehouder om de Raad voor te stellen om:
1. de wijzigingen in de Welstandsnota vast te stellen;
2. kennis nemen van de zienswijze van de commissie Cultuurhistorie;
Voorstel portefeuillehouder om:
3. mandaat te verlenen aan de ambtelijke bouwplantoetsers om in gebieden met “basis beeldregie” kleine
veelvoorkomende bouwwerken te toetsen volgens de gewijzigde welstandsnota;
Kernboodschap:
Het implementeren van het cultuurhistorisch beleid kent de bestemmingsplannen en ook een deel in de
welstandsnota. Hiervoor was het niet alleen noodzakelijk de welstandsnota aan te vullen, maar ook het proces
rond welstandtoetsing onder de loep te nemen. Hierin is meteen een aanleiding gevonden om dit proces te
versimpelen, een aantal overbodige regels te schrappen en een aantal reguliere actualisatie in de
welstandsnota op te pakken.
Door het invoeren van een nieuw processchema voor welstandtoetsing, kan ook het onderscheid tussen hogeen normale beeldregie beter worden benut. Enerzijds is er betere en meer pro-actieve begeleiding van de
stadsbouwmeester mogelijk in de gebieden met hoge beeldregie en anderzijds kunnen meer zaken sneller en
goedkoper worden afgedaan in de gebieden van reguliere beeldregie (90% van de stad). Dit kan worden
bewerkstelligd door een sec ambtelijke toetsing op veelvoorkomende kleine bouwwerken in deze gebieden.
Tenslotte zijn in deze actualisatie een aantal uitgevoerde beeldkwaliteitsplannen opgenomen in de
welstandscategorien.
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Vaste agendapunten
20. Vaststellen (openbare/niet openbare) besluitenlijst
21. Afsprakenlijst en memorandum
22. Representatielijst
23. Rondvraag
24. Collegiale consultatie

Besluiten uit voorgaande vergadering dd 9 mei 2017

2.B. Benoeming Gemeentesecretaris/Algemeen Directeur ad interim
Openbaar
Besluit:
Voorstel portefeuillehouder om de onderstaande besluiten van 9 mei 2017 te herbevestigen :
1. De heer Kars Nickolson met ingang van 11 mei 2017 voor de duur van in beginsel 18 maanden
benoemen als Gemeentesecretaris – Algemeen Directeur;
2. De huidige waarneming door Djoerd de Vos Koelink als Algemeen Directeur per 11 mei 2017
te beëindigen De vervanging door de eerste loco gemeentesecretaris Erdo Smit, zoals in
oktober 2016 besloten en bij consultatie bevestigd, in stand te houden.
3. De OR te informeren over het besluit om, het gegeven advies niet te volgen en daarbij de dank uit te
spreken voor de positieve en constructieve woorden die uit het advies spreken;
4. De gemeenteraad per brief te informeren.
Cf, inclusief aanpassing + dictum, mandaat aan wethouder Eerenberg.
Kernboodschap:
De heer Kars Nickolson is tijdelijk benoemd als gemeentesecretaris ad interim van de gemeente Enschede.
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5.C. Beleidsplan openbare verlichting 2018-2021
Openbaar
Besluit:
Voorstel portefeuillehouder om de raad voor te stellen:
1. Het Beleidsplan openbare verlichting 2018-2021 vast te stellen;
2. Armaturen vervangen na de afschrijvingstermijn van 20 jaar, en niet pas als deze onherstelbaar defect zijn;
3. Voor de periode 2018-2021 in totaal een krediet van 3 mln. toe te kennen voor vervanging van armaturen en
lichtmasten;
4. ‘Reserve kapitaallasten openbare verlichting’ in te stellen om fluctuaties van het vervangingsplan op te
vangen.
Cf, inclusief aanpassing, mandaat aan wethouder Van Agteren.
Kernboodschap:
Het college van B&W stelt aan de gemeenteraad voor om voor de periode 2018-2021 het Beleidsplan
openbare verlichting vast te stellen. In het beleidsplan geven we weer hoe de openbare verlichting bijdraagt
aan de verkeersveiligheid, sociale veiligheid en de leefbaarheid in de openbare ruimte, binnen het beschikbare
budget en met oog voor duurzaamheid. In het raadsvoorstel wordt onder andere de financiële dekking
geregeld voor de vervanging van de lichtmasten en armaturen. Een verandering ten opzichte van het vorige
beleidsplan is dat we de armaturen vervangen na 20 jaar, in plaats van pas als zij onherstelbaar defect of
onveilig zijn. In verband met duurzaamheid, mogelijkheid om te dimmen en minder energieverbruik vervangen
wij de oude types dan voor ledarmaturen.

8.F. Voortgang actieplan Mantelzorg
Openbaar
Besluit:
Voorstel portefeuillehouder om
1. Kennis te nemen van de voortgang actieplan Mantelzorg;
2. De raad per brief te informeren.
Cf, inclusief aanpassing + dictum, mandaat aan wethouder Van Houdt.
Kernboodschap:
We hebben een overzicht gemaakt van de stand van zaken aangaande het actieplan Mantelzorg. De uitvoering
verloopt volgens schema. We hechten veel waarde aan de ervaringen van mantelzorgers. Dit blijkt bijvoorbeeld
uit de aanpassing van de invulling van de mantelzorgwaardering met een extra keuzemogelijkheid in de vorm
van de uitbetaling van het bedrag op de bankrekening.
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9.G. Aanpassing Nadere regels terrassen bij horecabedrijven
Openbaar
Besluit:
Voorstel portefeuillehouder om:
I. als college:
kennis te nemen van de door de burgemeester gewijzigd vast te stellen Nadere regels voor terrassen bij
horecabedrijven.
II. als burgemeester:
1. de Nadere regels voor terrassen bij horecabedrijven vast te stellen;
2. de Nadere regels als beleidsregel vast te stellen en op de daarvoor bestemde wijze bekend te maken;
3. de VHSE, SHOE en Horeca Nederland, afdeling Enschede van dit besluit in kennis te stellen.
Cf, inclusief aanpassing, mandaat aan burgemeester Van Veldhuizen.
Kernboodschap:
In september 2015 zijn door de burgemeester ‘Nadere regels terrassen bij horecabedrijven’ vastgesteld. Op
basis van deze nadere regels kan – zonder vergunning – een terras in gebruik worden genomen als wordt
voldaan aan de algemene regels. Vanaf 1 maart 2016, het in werking treden van deze regels, zijn een aantal
onduidelijkheden en onvolkomenheden geconstateerd, wat heeft geleid tot vragen en discussie. De
geconstateerde onduidelijkheden zijn besproken in de werkgroep Leefbaarheid &Veiligheid, waarin naast
binnenstadbewoners ook de 2 horecaverenigingen, brandweer, politie en stadsdeelmanagement en –beheer
zijn vertegenwoordigd. Op basis van deze besprekingen heeft de burgemeester besloten tot aanpassing van
de Nadere regels.

19.G. Beantwoording artikel 38 vragen B.J.Sanders (BBE)
Openbaar
Besluit:
Voorstel portefeuillehouder om de schriftelijke vragen van de heer B.J. Sanders BBE middels bijgevoegd
document te beantwoorden.
Cf, inclusief aanpassing.
Kernboodschap:
BBE heeft vragen gesteld over de gang van zaken rond de inval van de politie in het home Vak P FC Twente.
Deze vragen worden schriftelijk beantwoord door het college.
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Besluiten uit voorgaande vergadering dd 9 mei besloten tijdens Heisessie dd 11 mei 2017

10.B. Manifest Maatschappelijk Verantwoord Inkopen
Openbaar
Voorstel:
1) In te stemmen met het Manifest Maatschappelijk Verantwoord Inkopen 2016-2020;
2) Als burgemeester wethouder Eerenberg opdragen de gemeente te vertegenwoordigen tot het ondertekenen
van het onder 1 bedoelde manifest.
Kernboodschap:
Het Manifest Maatschappelijk Verantwoord Inkopen 2016-2020 geeft in hoofdlijnen aan wat de gedeelde
ambities van Nederlandse overheden zijn met betrekking tot Maatschappelijk Verantwoord Inkopen. Het
manifest is bedoeld om de bijdrage van Maatschappelijk Verantwoord Inkopen op de realisatie van
beleidsdoelen te vergroten. Dit manifest bouwt voort op eerdere afspraken, zoals het Manifest Professioneel
Duurzaam Inkopen in 2012 dat ook door gemeente Enschede is ondertekend. In het Manifest MVI zijn ambities
vastgelegd die verder gaan dan het toepassen van minimumeisen en daarmee vervangt het manifest eerdere
afspraken zoals het 100% duurzaam inkopen op basis van minimumeisen.

13.B. Evaluatie Inkoop- en Aanbestedingsbeleid
Openbaar
Voorstel:
Voorstel portefeuillehouder om :
1. het college kennis te laten nemen van de evaluatie van het Inkoop- en Aanbestedingsbeleid 2014-2016 en;
2. de Raad deze evaluatie ter beschikking te stellen en te informeren met bijgaande brief.
Kernboodschap:
De Raad heeft begin 2014 het huidige Inkoop- en Aanbestedingsbeleid vastgesteld. De gemeente Enschede
hecht aan professioneel inkopen. Het uitvoeren van een evaluatie van het Inkoop- en aanbestedingsbeleid
eenmaal in de 3 jaar om verbeteringen te kunnen doorvoeren in beleid en aanpak is onderdeel van deze
professionele aanpak. De behoefte om het beleid te evalueren sluit aan bij hetgeen is opgenomen in artikel 24
van de financiële verordening en is ook bekrachtigd door een aangenomen motie bij de zomernota 2016.
Daarnaast is op 1 juli 2016 de gewijzigde Aanbestedingswet 2012 geïmplementeerd, dat leidt tot de noodzaak
het Inkoop- en aanbestedingsbeleid aan te passen en opnieuw vast te stellen. In december 2016 is de Raad
reeds geïnformeerd over de status van de evaluatie. De aanbevelingen uit bijgaande evaluatie worden daar,
indien noodzakelijk, in verwerkt. Het gewijzigde Inkoop- en aanbestedingsbeleid wordt naar verwachting in de
tweede helft van 2017 ter vaststelling aangeboden aan het College en de Raad.
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14.C. Beslissing op bezwaarschrift gericht tegen het besluit van 2 december 2015 waarbij een last
onder dwangsom is opgelegd om de overtreding van de regelgeving uit het bestemmingsplan te
beëindigen.
Openbaar
Voorstel:
Voorstel portefeuillehouder om het bezwaar gericht tegen het besluit van 2 december 2015, waarbij een last
onder dwangsom is opgelegd om de strijdigheid met de voorschriften van het bestemmingsplan te beëindigen,
gegrond te verklaren en de last conform het advies van de commissie te concretiseren.
Kernboodschap:
Naar aanleiding van geluidsklachten van omwonenden zijn ter plaatse controles uitgevoerd. Tijdens deze
controles is gebleken dat de regelgeving uit het bestemmingsplan wordt overtreden. De overtreding van het
bestemmingsplan heeft er uiteindelijk toe geleid dat een aanschrijving last onder dwangsom is opgelegd. Naar
aanleiding van het bezwaar heeft de commissie bezwaarschriften geadviseerd om het bezwaar gegrond te
verklaren omdat de last onvoldoende concreet is verwoord. De beslissing op bezwaar wordt conform het
advies gegrond verklaard en daarbij wordt tevens de last geconcretiseerd.

15.D. gewijzigd vaststellen bestemmingsplan "Havengebied-West 2016"
Openbaar
Voorstel:
Voorstel portefeuillehouder om de gemeenteraad voor te stellen te besluiten:
1. de Nota “Samenvatting en beantwoording zienswijzen bestemmingsplan Havengebied-West 2016” vast te
stellen en de indieners van een zienswijze hiervan in kennis te stellen en mede te delen dat de ingediende
zienswijzen aanleiding geven tot enkele kleine, hoofdzakelijk technische, aanpassingen van het
bestemmingsplan;
2. het bestemmingsplan “Havengebied-West 2016” gewijzigd vast te stellen, overeenkomstig de bij dit plan
behorende verbeelding, regels, toelichting en ondergrond conform NL.IMRO.0153.BP00092-0003;
3. geen exploitatieplan vast te stellen als bedoeld in artikel 6.12 van de Wet ruimtelijke ordening ten behoeve
van het onder 2 genoemde bestemmingsplan.
Kernboodschap:
Burgemeester en wethouders hebben besloten de gemeenteraad voor te stellen het bestemmingsplan
Havengebied-West 2016" gewijzigd vast te stellen. Het plangebied van dit bestemmingsplan bestaat uit de
rioolwaterzuiveringsinstallatie Enschede-West, het bedrijventerrein Transportcentrum Twente en het
Twentekanaal tussen de gemeentegrens met Hengelo en de Auke Vleerstraat. Het bestemmingsplan is
hoofdzakelijk conserverend en maakt twee nieuwe ontwikkelingen mogelijk: een kleine functieverruiming ter
plaatse van het voormalige dienstencentrum op het Transportcentrum en een verruiming van de
bouwmogelijkheden op het meest westelijke perceel op het Transportcentrum, ten behoeve van de nieuwbouw
van een opslag- en distributiecentrum. Tegen het ontwerpbestemmingsplan zijn 8 zienswijzen ingediend. De
ingediende zienswijzen hebben geleid tot een voorstel aan de gemeenteraad tot enkele kleine aanpassingen
van het plan. De gemeenteraad wordt tevens voorgesteld het bestemmingsplan ambtshalve op enkele
onderdelen gewijzigd vast te stellen om daarmee enkele technische omissies te herstellen.
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16.E. Rechtshandeling Gebieds- & Projectontwikkeling
Openbaar, muv financiële en persoonlijke gegevens
Voorstel:
te besluiten tot het verkopen van een perceel grond aan de Zuiderspoorstraat - Getfertweg
Kernboodschap:
Verkoop van gronden is ingegeven door de ontwikkeling door de koper van woningen aan de Zuiderspoorstraat
/ Getfertweg.

17.E. Exploitatieovereenkomst Haaksbergerstraat 169
Openbaar, muv financiële en persoonlijke gegevens
Voorstel:
Besluiten tot het aangaan van de exploitatieovereenkomst Haaksbergerstraat 169 met exploitant.
Kernboodschap:
De exploitant wil op de locatie Haaksbergerstraat 169 twee woningen onder kap plaatsen. Om de realisatie
mogelijk te maken zijn er afspraken nodig over het toekennen van een bouwvlak voor de twee woningen onder
één kap in de procedure betreffende de herziening van het Bestemmingsplan Getfert-Perik- Hogeland. Tevens
zijn afspraken nodig over het inrichten van het kavel en aansluiting op de openbare weg conform de
situatietekening. Tevens zijn afspraken nodig over het aanpassen van de openbare ruimte. Deze afspraken zijn
vastgelegd in de exploitatieovereenkomst. De situatietekening is een bijlage bij de overeenkomst.

18.EF. Het vrijgeven van de wijziging 90 van de welstandsnota Enschede- "Beeldkwaliteitplan Brunink
velden 3, 3A & 4" en het bestemmingsplan "Het Brunink, Veld 3, 3A en 4" voor vooroverleg en het als
ontwerp ter visie leggen.
Openbaar
Voorstel:
Voorstel portefeuillehouder de wijziging 90 van de welstandsnota Enschede, bouwen aan identiteitbeeldkwaliteitplan “Brunink, velden 3, 3A & 4” en het bestemmingsplan "Het Brunink, Veld 3, 3A en 4" vrij te
geven voor vooroverleg en het als ontwerp ter visie leggen.
Kernboodschap:
Het gebied waarop de wijziging van de welstandsnota en het bestemmingsplan betrekking hebben, is gelegen
in de nieuwbouwwijk “Het Brunink”, aan weerszijden van de Bruninkslaan. Het gaat hierbij om de nog
nagenoeg onbebouwde delen in deze wijk. Gebleken is dat de hier geldende welstandseisen mede oorzaak
zijn dat deze gebieden nog niet zijn ontwikkeld. Om de verkoop van kavels hier te stimuleren is besloten de
geldende welstandseisen meer marktconform te maken. Dit heeft geresulteerd in de vervaardiging van het
"Beeldkwaliteitplan Brunink velden 3, 3A en 4”. In navolging hiervan is het noodzakelijk gebleken dat ook het
bestemmingsplan “Het Brunink 2011” voor betreffende gebieden moet worden herzien. Het bestemmingsplan
“Het Brunink, Veld 3, 3A en 4” is daarvan het resultaat.

***
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