
 

 

Openbare besluitenlijst  
Door burgemeester en wethouders genomen besluiten 
in week 6 september t/m 12 september 2017 

 
Datum aanmaak: 12 september 2017 

 

 

Directie 

ZAAKNUMMER: ONDERWERP: 

2017030137 Vaststellen besluitenlijsten en besluitenlijsten van in mandaat 

genomen besluiten van het college van 30 augustus t/m  

5 september 2017. 

 

 BESLUIT: 

 1. De openbare, interne en vertrouwelijke besluitenlijsten van het 

college van b&w van 30 augustus t/m 5 september 2017 vast te 

stellen; 

2. De openbare, interne en vertrouwelijke besluitenlijsten van in 

mandaat genomen besluiten van het college van b&w van  

      30 augustus t/m 5 september 2017 vast te stellen. 

 

 

Ruimtelijke Ontwikkeling 

ZAAKNUMMER: ONDERWERP: 

2017013900 Principeverzoek vestigen fotostudio in voormalig kerkgebouw 

Lienderweg 53. 

 

 BESLUIT: 

 Het college van burgemeester en wethouders besluit in principe 

medewerking te verlenen aan het verlenen van een tijdelijke 

omgevingsvergunning met optie tot verlenging ten behoeve van het 

vestigen van een fotostudio aan de Lienderweg 53 te Asten.  

 

 

Ruimtelijke Ontwikkeling 

ZAAKNUMMER: ONDERWERP: 

2017030128 Beleid aanvragen milieuvergunning in relatie tot gezondheid. 

 

 BESLUIT: 

 Het college van burgemeester en wethouders besluit:  

1. in te stemmen met het toepassen van de "Notitie 

Handelingsperspectieven Veehouderij en Volksgezondheid bij de 

beoordeling van milieuvergunningen en milieumeldingen.  

2. dat uitgangspunt is: voorkomen van nieuwe overschrijdingen 

en voorkomen dat bestaande overschrijdingen groter worden. 

3. dit besluit ter kennis te brengen van de raad. 

 

 

 

 

  



 

 

Ruimtelijke Ontwikkeling 

ZAAKNUMMER: ONDERWERP: 

2017030138 Integrale Strategie Ruimte Metropoolregio Eindhoven. 

 

 BESLUIT: 

 Het college van burgemeester en wethouder besluit: 

a. de lntegrale Strategie Ruimte als gezamenlijke ambitie voor de 

ruimtelijke ontwikkeling van de Metropoolregio Eindhoven vast 

te stellen; 

b. de lntegrale Strategie Ruimte aan te bieden aan Gedeputeerde 

Staten van de Provincie Noord-Brabant als gezamenlijk inbreng 

voor de provinciale Omgevingsvisie; 

c. de lntegrale Strategie Ruimte te betrekken bij lokale 

omgevingsvisies; 

d. akkoord te gaan met de uitwerking van de lntegrale Strategie 

Ruimte in een uitvoeringsprogramma; 

e. de lntegrale Strategie Ruimte over twee jaar te actualiseren. 

f. Dit voorstel via de commissie Ruimte voor te leggen aan de 

raad.  

 

 

Ruimtelijke Ontwikkeling 

ZAAKNUMMER: ONDERWERP: 

2017019971 Vaststelling Veegplan 2017-1. 

 

 BESLUIT: 

 Het college van burgemeester en wethouders besluit: 

a. het besluit hogere grenswaarden Wet geluidhinder vast te 

stellen voor de locatie Lienderweg; 

b. in te stemmen met de beantwoording van de zienswijze en de 

(ambtshalve) wijzigingen in het bestemmingsplan; 

c. het presidium te verzoeken vaststelling van Asten Veegplan 

2017-1 te plaatsen op de agenda van de commissie Ruimte d.d. 

10 oktober en op de agenda van de raad d.d. 31 oktober 2017.  

 

 

Ruimtelijke Ontwikkeling 

ZAAKNUMMER: ONDERWERP: 

2017029948 Beslissing op bezwaar bewoner Hemelberg 60 tegen stoplegging van 

zijn activiteiten aan Bergweg ongenummerd. 

 

 BESLUIT: 

 Het college van burgemeester en wethouders besluit het 

bezwaarschrift ontvankelijk en gegrond te verklaren en het 

bestreden besluit met terugwerkende kracht in te trekken. 

 

 

 

  



 

 

 

Ruimtelijke Ontwikkeling 

ZAAKNUMMER: ONDERWERP: 

2017029015 Presentatie resultaten alternatievenonderzoek gemeenschapshuis 

Asten. 

 

 BESLUIT: 

 Het college van burgemeester en wethouders besluit: 

1. de commissie Burgers te informeren over de voorlopige 

uitkomsten van het alternatievenonderzoek gemeenschapshuis 

Asten (ICS Adviseurs); 

2. de commissie Burgers te vragen wensen en bedenkingen op de 

voorlopige resultaten te uiten. 

 

 

Ruimtelijke Ontwikkeling 

ZAAKNUMMER: ONDERWERP: 

2017015922 Vaststellen Grondexploitatie Loverbosch fase 2. 

 

 BESLUIT: 

 Het college van burgemeester en wethouders besluit: 

1. in te stemmen met de voorliggende grondexploitatie voor het 

project Loverbosch fase 2; 

2. deze grondexploitatie middels bijgaand raadsvoorstel via de 

commissie Algemene Zaken en Control ter vaststelling voor te 

leggen aan de raad; 

 

 

Openbare Werken Binnen 

ZAAKNUMMER: ONDERWERP: 

2017016200 Rotonde Heesakkerweg - Beatrixlaan. 

 

 BESLUIT: 

 Het college van burgemeester en wethouders besluit: 

a. in te stemmen met de uitgewerkte schets voor de rotonde 

Heesakkerweg – Beatrixlaan; 

b. de schets te presenteren aan de omwonenden; 

c. na de presentatie aan omwonenden het ontwerp verder 

bestekgereed uit te werken, inclusief een ontwerp voor de 

groene entree. 

 

 

Openbare Werken Binnen 

ZAAKNUMMER: ONDERWERP: 

2017029636 Verplaatsen Roekennesten Florapark. 

 

 BESLUIT: 

 Het college van burgemeester en wethouders besluit in te stemmen 

met het verplaatsen van de rekennesten bij het Florapark. 

 

 

  



 

 

Informatisering & Automatisering 

ZAAKNUMMER: ONDERWERP: 

2017030180 Actualisatie handboek digitale vervanging 2017. 

 

 BESLUIT: 

 Het college van burgemeester en wethouders besluit kennis te 

nemen van het geactualiseerde handboek digitale vervanging, 

update 2017. 

 

 

Welzijn / Sport 

ZAAKNUMMER: ONDERWERP: 

2017018675 Subsidieprogramma's Welzijn & Participatie en Toerisme & Recreatie 

2018. 

 

 BESLUIT: 

 Het college van burgemeester en wethouders besluit: 

1. in te stemmen met de inhoud van de subsidieprogramma's 

Welzijn & Participatie en Toerisme & Recreatie 2018; 

2. de subsidieprogramma's via de commissie Burgers van  

9 oktober 2017 ter besluitvorming voor te leggen aan de raad 

van 7 november 2017.  

 

 

Vergunningen 

ZAAKNUMMER: ONDERWERP: 

2017030323 Aanvraag omgevingsvergunning Kemphaanweg 1 Heusden. 

 

 BESLUIT: 

 Het college van burgemeester en wethouders besluit: 

Op basis van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht de 

gevraagde omgevingsvergunning voor de activiteiten milieu, bouw 

en RO (afwijken van de bestemming): 

1. voor het veranderen van een inrichting aan de Kemphaanweg 1 

te Heusden te verlenen met uitzondering van de 

mestverbrandingsinstallatie met bijbehorende opslagen van 

mest, hulpstoffen en verbrandingsproducten; 

2. op basis van artikel 3 lid 3 van de Wet ammoniak en 

veehouderij, met in achtneming van de beleidslijn IPPC-

omgevingstoetsing ammoniak en veehouderij, voor een tot de 

IPPC-installatie behorend huisvestingssysteem een strengere 

maximale emissiewaarde vast te stellen dan die is opgenomen 

in bijlage 1 bij het Besluit emissiearme huisvesting 

landbouwhuisdieren; in tabel 1 (bladzijde 15) zijn de strengere 

maximale emissiewaarden opgenomen die op het betreffende 

huisvestingssysteem binnen de inrichting van toepassing zijn; 

3. ter inzage te leggen, onder de vermelde voorschriften en de 

bepaling dat de gewaarmerkte stukken en bijlage(n) deel 

uitmaken van deze omgevingsvergunning.  

 

 

  



 

 

Financieel Beleid en Advies 

ZAAKNUMMER: ONDERWERP: 

2017029652 Voorstel over stand van zaken Treasury 2017. 

 

 BESLUIT: 

 Het college van burgemeester en wethouders besluit kennis te 

nemen van de informatievoorziening treasuryactiviteiten inclusief 

liquiditeitenplanning 2017-2021. 

 

 

 

 

 

 


