
 

Openbare besluitenlijst  
Door burgemeester en wethouders genomen besluiten 
in week 14 juli t/m 20 juli 2021 
 
Datum aanmaak: 20 juli 2021 

 

 
MT 

Zaaknummer: 2021050160 
Onderwerp: Vaststellen besluitenlijsten en besluitenlijsten van in mandaat 

genomen besluiten van het college van 7 t/m 13 juli 2021. 
 

Besluit: 

Het college van burgemeester en wethouders besluit: 
1. de besluitenlijsten van het college van B&W van 7 t/m 13 juli 2021 vast te stellen;  

2. de besluitenlijsten van in mandaat genomen besluiten van het college van B&W van  
7 t/m 13 juli 2021 vast te stellen.  

 
 

Toezicht / Handhaving 
Zaaknummer: 2021048690 

Onderwerp: Principeverzoek bouwvlakvergroting Bosweg 3 te Heusden 

 
Besluit: 

Het college van burgemeester en wethouders besluit in principe medewerking te verlenen  
aan het principeverzoek om een bouwvlakvergroting op de locatie Bosweg 3 te Heusden,  

kadastraal bekend gemeente Asten, sectie P, nummers 528, 1738, 1739, 1740, 1741 en  
1742.  

 
 

Toezicht / Handhaving 

Zaaknummer: 2021048043 
Onderwerp: Evaluatie arbeidsmigrantenbeleid 2020 

 
Besluit: 

Het college van burgemeester en wethouders besluit kennis te nemen van en in te  
stemmen met de evaluatie van het beleid arbeidsmigranten Asten 2020. 

 
 

Toezicht / Handhaving 

Zaaknummer: 2020077953 
Onderwerp: Vaststellen kaders aanpak vitalisering recreatieve locaties 

 
Besluit: 

Het college van burgemeester en wethouders besluit: 
1. de kaders vast te stellen voor de aanpak vitalisering van de recreatieve locaties 

binnen de gemeente Asten;  
2. de beleidsnotitie "permanente bewoning op recreatieverblijven" en het plan van 

aanpak uitvoering beleidsnotitie permanente bewoning op recreatieverblijven in te 

trekken;  
3. de gemeenteraad te informeren over de kaders aanpak vitalisering recreatieve 

locaties en de intrekking;  
4. het gedoogbeleid uit te werken voor tijdelijk wonen op recreatieve locaties;  

5. de aanpak na een jaar te evalueren.  



 

Openbare Werken Binnen 
Zaaknummer: 2021048900 

Onderwerp: Uitvoeringsagenda Klimaatadaptatie Brabantse Peel met 
bijbehorende aanvraag impulsregeling klimaatadaptatie 

 
Besluit: 

Het college van burgemeester en wethouders besluit: 
1. in te stemmen met de Uitvoeringsagenda Klimaatadaptatie Brabantse Peel;  

2. in te stemmen met de verdeelsleutel van de gelden die voortkomen uit de aanvraag 

impulsregeling Klimaatadaptatie;  
3. in te stemmen met het indienen van de aanvraag impulsregeling Klimaatadaptatie 

voor het jaar 2021 voor een bedrag van € 1.293.393,49 namens de werkregio;  
4. de burgemeester voor te stellen wethouder J.P.E. Bankers te machtigen voor het 

ondertekenen van de aanvraag impulsregeling klimaatadaptatie;  
5. de memo "Uitvoeringsagenda Klimaatadaptatie Brabantse Peel" inclusief bijlagen ter 

kennisneming aan te bieden aan de commissie Ruimte van 21 september 2021.  
 

 

Openbare Werken Binnen 
Zaaknummer: 2021050502 

Onderwerp: Overeenkomst met betrekking tot realisatie rotonde Buizerdweg / 
N279 

 
Besluit: 

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

1. de inhoud van de concept overeenkomst inclusief bijbehorende tekening tussen de 

gemeente Asten en de Provincie Noord Brabant met betrekking tot:  
a. de aanleg van een rotonde met alle bijkomende werken ter plaatse van de 

kruising met de gemeentelijke wegen Buizerdweg en Meijelseweg;  
b. het uitvoeren van onderhoudsmaatregelen op delen van de Meijelseweg die 

parallel loopt met de N279 tussen de Buizerdweg en de Limburgse grens;  
c. het aanleggen van een faunapassage onder de N279;  

d. het vervangen van de bestaande klinkerverharding door asfalt op het wegvak 
van de Buizerdweg grenzend aan de onder lid A aan te leggen rotonde.  

2. het verlenen van mandaat aan wethouder Bankers om kleine wijzigingen (wijzigingen 

die doel achter overeenkomst en gemaakte hoofdafspraken niet in de weg staan) in 
de overeenkomst hierboven te accorderen om deze definitief te kunnen maken. (Bij 

grotere wijziging wordt eerst aanvullende instemming van college vragen.) 
 

 
Ruimtelijke Ontwikkeling 

Zaaknummer: 2021049865 
Onderwerp: Inkoop opstellen bestemmingsplan Loverbosch fase 3 

 

Besluit: 
Het college van burgemeester en wethouders besluit de opdracht voor het opstellen van  

het bestemmingsplan Loverbosch fase III te gunnen aan Pouderoyen en hiermee af te  
wijken van het inkoopbeleid van de gemeente Asten.  

 
 

 
 

 

 



 

Ruimtelijke Ontwikkeling 
Zaaknummer: 2021023856 

Onderwerp: Handreiking omgevingsdialoog 
 

Besluit: 
Het college van burgemeester en wethouders besluit: 

1. de 'Handreiking Omgevingsdialoog' vast te stellen en alvast vooruitlopend op de 
komst van de Omgevingswet te gebruiken bij (ruimtelijke) initiatieven;  

2. het presidium te verzoeken om de handreiking als opiniërend commissievoorstel te 

plaatsen op de agenda van de commissie Ruimte van 21 september 2021 en de 
commissie te vragen om wensen en bedenkingen te vragen over dit stuk. 

 
 

Ruimtelijke Ontwikkeling 
Zaaknummer: 2021047489 

Onderwerp: Oprichten Stichting Innovatiehuis De Peel 
 

Besluit: 

Het college van burgemeester en wethouders besluit: 
1. kennis te nemen van het oprichten van 'Stichting Innovatiehuis De Peel' middels 

bijgevoegde oprichtingsakte;  
2. in te stemmen met bijgevoegd addendum op de 'Samenwerkingsovereenkomst 

Innovatiehuis De Peel 2017-2023;  
3. in te stemmen met bijgevoegde raadsinformatie en deze te agenderen voor de 

commissie AZ&C van 23 september 2021.  
 

 

Communicatie 
Zaaknummer: 2021049745 

Onderwerp: Beëindiging contract voor uitgave gemeentegids na afloop contract 
in 2022 

 
Besluit: 

Het college van burgemeester en wethouders besluit te stoppen met de uitgave van een 
gemeentegids voor de gemeente Asten na afloop van het contract in 2022. Er zal een  

bewaarpagina in Peelbelang worden opgenomen met de belangrijkste informatie voor  

minder digitaal vaardigen.  
 

 
Vergunningen 

Zaaknummer: 2021044040 
Onderwerp: Verordening naamgeving en nummering (adressen) Asten 2021 en 

Nadere regels (huis)nummering gemeente Asten 2021 
 

Besluit: 

Het college van burgemeester en wethouders besluit: 
1. het presidium te verzoeken "Verordening naamgeving en nummering (adressen) 

Asten 2021" te plaatsen op de agenda van de commissie AZ&C van 23-09-2021 en 
de agenda van de raad van 5 oktober 2021 en "Nadere regels (huis)nummering 

gemeente Asten 2021" vast te stellen;  
2. kennis te nemen van "Nadere regels (huis)nummering gemeente Asten 2021".  

 
 

 

 



 

Vergunningen 
Zaaknummer: 2021042434 

Onderwerp: Intrekkking gedoogbeschikking Polderweg 53 
 

Besluit: 
Het college van burgemeester en wethouders besluit: 

1. de gedoogbesluit Polderweg 53 van 23 juli 2020 in te trekken, omdat niet is voldaan 
aan de voorwaarden van dit besluit;  

2. de ODZOB een controle te laten verrichten na intrekking van het gedoogbesluit om 

op basis daarvan eventuele handhavingsmaatregelen te nemen.  
 

 
Vergunningen 

Zaaknummer: 2021046260 
Onderwerp: Beslissing op bezwaar omgevingsvergunning huisvesten van 

arbeidsmigranten Beekstraat 31 te Ommel 
 

Besluit: 

Het college van burgemeester en wethouders besluit: 
1.  het advies van de bezwaarschriftencommissie over te nemen;  

2.  het primaire besluit in stand te houden.  
 

 
Sociaal Domein 

Zaaknummer: 2021045238 
Onderwerp: Financiële ondersteuning voor lokale culturele sector 2021 

 

Besluit: 
Het college van burgemeester en wethouders besluit: 

1. akkoord te gaan met de voorgestelde compensatie aan 10 culturele instellingen, 
verenigingen en ondernemers voor een totaalbedrag van € 21.445,48;  

2. akkoord te gaan met de voorgestelde afwijzing van de aanvraag van Stichting 
Theater Faciliteiten Heusden;  

3. akkoord te gaan met de voorgesteld compensatie aan Museum Klok en Peel voor een 
totaalbedrag van € 65.085,52. 

 

 
Juridische Zaken 

Zaaknummer: 2021050234 
Onderwerp: Beslissingen op bezwaar in vijftal Wob-zaken 

 
Besluit: 

Het college van burgemeester en wethouders besluit: 
1. ten aanzien van het bezwaar tegen het besluit van 19 januari 2021, over het Wob-

verzoek ten aanzien van perceel N431 in Asten:  

a. het bezwaarschrift ontvankelijk en ongegrond te verklaren;  
b. het bestreden besluit van 19 januari 2021 ongewijzigd in stand te laten,  

c. conform het advies van de bezwaarschriftencommissie en de bijgevoegde concept 
beslissing op bezwaar;  

2. ten aanzien van het bezwaar tegen het besluit van 25 februari 2021, over het Wob-
verzoek ten aanzien van perceel M1545 in Asten:  

a. het bezwaarschrift ontvankelijk en gegrond te verklaren;  
b. het bestreden besluit van 25 februari 2021 te herroepen in die zin, dat dit besluit 

na heroverweging in bezwaar wordt beperkt tot het in het Wob-verzoek 

genoemde perceel M1545, conform het advies van de bezwaarschriftencommissie 



 

en de bijgevoegde concept beslissing op bezwaar;  
3. ten aanzien van het bezwaar tegen het besluit van 5 maart 2021, over het Wob-

verzoek dat werd doorgestuurd vanuit het Ministerie van Sociale Zaken en 
Werkgelegenheid:  

a. het bezwaarschrift niet-ontvankelijk te verklaren voor zover gericht tegen het 
besluit van 5 maart 2021 op het onderdeel over de gevraagde informatie met 

betrekking tot de percelen P1259, P1260 en P1264;  
b. het bezwaarschrift voor het overige ontvankelijk te verklaren;  

c. het bezwaarschrift ongegrond te verklaren;  

d. het bestreden besluit van 5 maart 2021 ongewijzigd in stand te laten, conform het 
advies van de bezwaarschriftencommissie en de bijgevoegde concept beslissing op 

bezwaar;  
4. ten aanzien van het bezwaar tegen het besluit van 17 maart 2021, over het Wob-

verzoek met betrekking tot digitale beelden:  
a. het bezwaarschrift niet-ontvankelijk te verklaren, conform het advies van de 

bezwaarschriftencommissie en de bijgevoegde concept beslissing op bezwaar;  
 

5. ten aanzien van het bezwaar tegen het besluit van 25 maart 2021, over het Wob-

verzoek met aanvullende vragen over het PIT en over specifieke locaties:  
a. het bezwaarschrift ontvankelijk en ongegrond te verklaren;  

b. het bestreden besluit van 25 maart 2021 ongewijzigd in stand te laten,  
c. conform het advies van de bezwaarschriftencommissie en de bijgevoegde concept 

beslissing op bezwaar.  
 

 
 

 


