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1. Het college van B&W heeft besloten om éénmalig een financiële bijdrage te leveren aan 
het vooronderzoek in het kader van de eerste woning die omgebouwd wordt tot Nul-Op-
de-Meter woning in Loon op Zand (en de regio). Deze financiële bijdrage wordt via de 
lokale energiecorporatie Ecloz, doorgegeven aan de bewoner. De bewoner zal zijn woning 
(binnen het redelijke) openstellen voor belangstellenden en het onderzoek ter beschikking 
stellen aan geïnteresseerden. 
 

2. Het college van B&W heeft besloten om in te stemmen met de projectopdracht 
Omgevingswet, fase 1. 

 
3. Het college van B&W heeft besloten in te stemmen met het plan van aanpak voor het 

onderwijsachterstandenbeleid 2017-2018 voor de gemeente Loon op Zand. Het bedrag 
hiervoor wordt jaarlijks beschikbaar gesteld door het ministerie van Onderwijs, Cultuur en 
Wetenschappen (OCW). 

 
4. Het college van B&W heeft besloten in te stemmen met het voorontwerpbestemmingsplan 

“Lidl Kaatsheuvel”. Het plan zal op grond van de inspraakverordening ter inzage worden 
gelegd en het vooroverleg zal worden opgestart met diverse vooroverleginstanties. Ook 
wordt een inloopbijeenkomst georganiseerd in het kader van het bestemmingsplan. 

 
5. Het college van B&W heeft besloten het voorontwerpbestemmingsplan voor de 

herontwikkeling van het terrein Peperstraat 21-25 in Kaatsheuvel vrij te geven voor 
inspraak. Het plan wordt op korte termijn gepubliceerd en 6 weken ter inzage gelegd. In 
die periode wordt ook een inloopmoment gehouden. Daarover volgt nog een afzonderlijke 
aankondiging. 

 
6. Het college van B&W heeft een besluit genomen over het voornemen tot gunning inzake 

de werkzaamheden van ontwerp en bouw (Design & Build) voor de nieuwbouw sporthal 
de Werft aan de Wind Groep uit Drachten. De Wind Groep besteedt de uitvoering van het 
werk grotendeels uit aan regionale partijen. Het voornemen is om medio april de 
overeenkomst tussen de gemeente en de Wind Groep te tekenen. 

 
7. Het college van B&W heeft besloten in beginsel medewerking te verlenen voor het 

vergroten van Hotel De Kroon, Gasthuisstraat 140 in Kaatsheuvel. 
 


