
 

Openbare besluitenlijst  
Door burgemeester en wethouders genomen besluiten 
in week 3 juni t/m 9 juni 2020 

 
Datum aanmaak: 9 juni 2020 

 

 

 

MT 

Zaaknummer: 2020032230 

Onderwerp: Vaststellen besluitenlijsten en besluitenlijsten van in mandaat 

genomen besluiten van het college van 27 mei t/m 2 juni 2020. 

 

Besluit: 

Het college van burgemeester en wethouders besluit: 

1. de besluitenlijsten van het college van B&W van 27 mei t/m 2 juni 2020 vast te 

stellen; 

2. de besluitenlijsten van in mandaat genomen besluiten van het college van B&W van 

27 mei t/m 2 juni 2020 vast te stellen. 

 

 

 

Ruimtelijke Ontwikkeling 

Zaaknummer: 2020016396 

Onderwerp: Principeverzoek herontwikkeling Kemphaanweg 6. 

 

Besluit: 

Het college van burgemeester en wethouders besluit in principe medewerking te verlenen  

aan de sanering van het varkensbedrijf aan Kemphaanweg 6 te Heusden en  

omschakeling naar een viskwekerij maar geen medewerking te verlenen aan de  

recreatieve nevenactiviteit. 

 

 

 

Ruimtelijke Ontwikkeling 

Zaaknummer: 2020025757 

Onderwerp: Principeverzoek herbestemming Diesdonkerweg 49. 

 

Besluit: 

Het college van burgemeester en wethouders besluit: 

1. in principe geen medewerking te verlenen aan het ingediende principeverzoek met 

behoud van alle bestaande bebouwing op het perceel Diesdonkerweg 49 in Ommel; 

2. in principe wel medewerking te verlenen aan herbestemming van de gronden aan 

Diesdonkerweg 49 in Ommel ten behoeve van de vestiging van een niet-agrarisch 

bedrijf, mits de aanwezige bedrijfsloods en grootste kippenstal worden gesloopt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Ruimtelijke Ontwikkeling 

Zaaknummer: 2020000568 

Onderwerp: Principeverzoek tankstation Florapark 1. 

 

Besluit: 

Het college van burgemeester en wethouders besluit: 

bij het tankstation aan Florapark 1 in principe medewerking te verlenen aan de realisatie 

van elektrische laadpalen t.b.v. het opladen van elektrische (personen)auto's en de 

mogelijke realisatie van een waterstofstation, mits: 

1. er geen fossiele brandstoffen (benzine, diesel) verkocht worden aan 

particulieren/personenauto's; 

2. er geen tankshop (winkel) wordt opgericht. 

 

 

 

Sociaal Domein 

Zaaknummer: 2020031893 

Onderwerp: Intentieverklaring deelname regeling Cultuureducatie met Kwaliteit 

2021-2024. 

 

Besluit: 

Het college van burgemeester en wethouders besluit in te stemmen met de  

intentieverklaring deelname regeling Cultuureducatie met Kwaliteit 2021-2024 en deze te  

ondertekenen.  

 

 


