
 

Openbare besluitenlijst  
Door burgemeester en wethouders genomen besluiten 
in week 22 september t/m 28 september 2021 
 
Datum aanmaak: 28 september 2021 

 

 
 

MT 
Zaaknummer: 2021067446 

Onderwerp: Vaststellen besluitenlijsten en besluitenlijsten van in mandaat 
genomen besluiten van het college van 15 t/m 21 september 2021 

 

Besluit: 
Het college van burgemeester en wethouders besluit: 

1. de besluitenlijsten van het college van B&W van 15 t/m 21 september 2021 vast te 
stellen;  

2.  de besluitenlijsten van in mandaat genomen besluiten van het college van B&W van 
15 t/m 21 september 2021 vast te stellen. 

 
 

Burgerzaken 

Zaaknummer: 2021054672 
Onderwerp: Opgraving paters ivm sluiting kloosterkerkhof 

 
Besluit: 

Het college van burgemeester en wethouders besluit de vergunning te verlenen voor de  
opgraving van 201 paters begraven op het kloosterkerkhof aan de Wilhelminastraat te  

Asten.  
 

 

Ruimtelijke Ontwikkeling 
Zaaknummer: 2021060719 

Onderwerp: Principeverzoek Patrijsweg 25a 
 

Besluit: 
Het college van burgemeester en wethouders besluit in principe geen medewerking te  

verlenen aan het principeverzoek om de bestaande loods uit te breiden met 200 m2  
onder gelijktijdige verkleining van de aanwezige woonbestemming en omzetting van een  

deel hiervan in een groenbestemming.  

 
 

Ruimtelijke Ontwikkeling 
Zaaknummer: 2021065812 

Onderwerp: Principeverzoek Venbergweg 28 
 

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

aan het verzoek tot wijzigen van de bestemming naar wonen met inpandige statische  

opslag conform artikel 4.6.9 van het bestemmingsplan, mits bebouwing wordt gesloopt  
tot maximaal 1000 m2 en de bedrijfsopslag voor het dakdekkersbedrijf en de statische  

opslag binnen deze 1000 m2 plaatsvindt.  
 

 



 

Juridische Zaken 
Zaaknummer: 2021063820 

Onderwerp: Beslissingen op bezwaar in tweetal Wob-zaken ten aanzien van 
percelen M1926 en Q451 in Asten 

 
Besluit: 

Het college van burgemeester en wethouders besluit: 
1. ten aanzien van het bezwaar tegen het besluit van 3 mei 2021, over het Wob-

verzoek ten aanzien van perceel M1926, Kanaalweg 3, in Asten:  

a. het bezwaarschrift ontvankelijk te verklaren;  
b. het bezwaarschrift gegrond te verklaren voor zover dit betrekking heeft op het 

punt dat wij ten onrechte het rapport van de opleveringscontrole van het gebouw 
op perceel M1926 niet hebben verstrekt;  

c. het bezwaarschrift gegrond te verklaren voor zover dit betrekking heeft op het 
punt dat wij ten onrechte niet hebben nagevraagd of het Wob-verzoek ook 

betrekking had op perceel M1925 in Asten;  
d. het bezwaarschrift voor het overige ongegrond te verklaren;  

e. de gebreken in het bestreden besluit van 3 mei 2021 te herstellen in de beslissing 

op bezwaar;  
f. het bestreden besluit van 3 mei 2021 voor het overige ongewijzigd in stand te 

laten, 
conform het advies van de bezwaarschriftencommissie en de bijgevoegde concept 

beslissing op bezwaar;  
 

2. ten aanzien van het bezwaar tegen het besluit van 4 mei 2021, over het Wob-
verzoek ten aanzien van perceel Q451 in Asten:  

a. het bezwaarschrift ontvankelijk te verklaren;  

b. het bezwaarschrift gegrond te verklaren voor zover dit betrekking heeft op het 
punt dat wij niet hebben voldaan aan het verzoek om "alle gegevens die 

beschikbaar zijn" te verstrekken, waarmee bezwaarmaker doelt op eventuele 
controlerapporten over perceel Q451 in Asten;  

c. het bezwaarschrift voor het overige ongegrond te verklaren;  
d. dit motiveringsgebrek in het bestreden besluit van 4 mei 2021 te herstellen, in de 

beslissing op bezwaar;  
e. het bestreden besluit van 4 mei 2021 voor het overige ongewijzigd in stand te 

laten,  

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

 
 


