
 

Openbare besluitenlijst in mandaat 
Namens burgemeester en wethouders genomen besluiten 
in week 10 maart t/m 16 maart 2021 

 
Datum aanmaak: 16 maart 2021 

 
 

Openbare Werken Binnen 
Zaaknummer: 2021016711 

Onderwerp: Stimuleringsbijdrage aanleg groene daken Ceresstraat 14. 
 

Besluit: 
Op grond van de stimuleringsregeling aanleg groene daken gemeente Asten 2020 de 

stimuleringsbijdrage vast te stellen op € 900,- voor het aanleggen van een groen dak bij 

Ceresstraat 14. 
 

 
Openbare Werken Binnen 

Zaaknummer: 2021016731 
Onderwerp: Stimuleringsbijdrage aanleg groene daken Penningkruid 32. 

 
Besluit: 

Op grond van de stimuleringsregeling aanleg groene daken gemeente Asten 2020 een 

stimuleringsbijdrage toe te kennen van € 800,- voor het aanleggen van een groen dak bij 
Penningkruid 32. 

 
 

Toezicht / Handhaving 
Zaaknummer: 2021014202 

Onderwerp: uitstel van betaling verbeurde dwangsommen. 
 

Besluit: 

aan de eigenaar van het perceel sectie P, nrs. 1259 en 1260, gelegen aan Kanaalweg 
ongenummerd te Asten, voor de twee van rechtswege verbeurde dwangsommen van  

€ 15.000,= per stuk, op grond van artikel 4:94 lid 1 van de Algemene wet bestuursrecht 
juncto artikel 4:111 Awb opnieuw uitstel van betaling te verlenen, als deze eigenaar 

hoger beroep instelt tegen de uitspraak van de rechtbank van 2 februari 2021 (SHE 
19/1457 en SHE 2929), tot zes weken na de uitspraak in dat ingestelde hoger beroep. 

Als hij geen hoger beroep instelt, dan slechts uitstel te verlenen tot 1 april 2021. 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 



 

Toezicht / Handhaving 

Zaaknummer: 2021015854 
Onderwerp: Herroepen en vervangen aan Achterbos 8 te Asten opgelegde last 

onder dwangsom van 17 november 2020 
 

Besluit: 
ons besluit van 17 november 2020 op grond van artikel 6:19 van de Algemene wet 

bestuursrecht (Awb) te herroepen en te vervangen door het volgende besluit: 

- in het eerste deel van de opgelegde last 'en als afhankelijke woonruimte' toe te 

voegen, zodat dit eerste deel als volgt luidt: het gebruik van de woonunit als 

zelfstandige woning en als afhankelijke woonruimte in strijd met artikel 18.4.1 

onder e van het bestemmingsplan 'Buitengebied Asten 2016' te beëindigen en 

beëindigd te houden (overtreding van artikel 2.1 lid 1 onder c van de Wabo); 

- het tweede deel van de opgelegde last in te trekken. 

Voor zover daar over in dit besluit niet is gesproken, dient het overige van ons besluit 
van 17 november 2020 als herhaald en ingelast te worden beschouwd.  

 
 

 


