
 

Openbare besluitenlijst in mandaat 
Namens burgemeester en wethouders genomen besluiten 
in week 24 maart t/m 30 maart 2021 

 
Datum aanmaak: 31 maart 2021 

 

 

Vergunningen 

Zaaknummer: 2021018870 

Onderwerp: In gebruik geven van gemeentegrond tbv seizoensterras Pesos 

eten en drinken 

 

Besluit: 

Op grond van artikel 4:84 (Algemene Wet Bestuursrecht) af te wijken van de nadere 

regels terrassengemeente Asten 2014, voor het in gebruik geven van gemeentegrond 

van 19 april t/m 15 september 2021 voor het inrichten van het seizoensterras ten 

behoeve van horecagelegenheid Pesos eten en drinken gelegen aan Logtenstraat 3, 5721 

EX te Asten. 

 

 

Vergunningen 

Zaaknummer: 2021020181 

Onderwerp: Instemmingsbesluit Enexis Netbeheer B.V. voor het leggen van 

kabels Waardjesweg 84 te Heusden. 

 

Besluit: 

Instemming te verlenen aan Enexis Netwerk B.V. voor het leggen van kabels in de 

Waardjesweg 84 te Heusden vanaf 03-05-2021 t/m 31-05-2021. 

 

 

Vergunningen 

Zaaknummer: 2021020190 

Onderwerp: Instemmingsbesluit Enexis Netbeheer B.V. voor het leggen van 

kabels Spicastraat t.o. nr. 41 te Asten 

 

Besluit: 

Instemming te verlenen aan Enexis Netwerk B.V. voor het leggen van kabels in de 

Spicastraat t.o. nr. 41 te Asten vanaf 03-05-2021 t/m 05-07-2021. 

 

 

 

Ruimtelijke Ontwikkeling 

Zaaknummer: 2021020083 

Onderwerp: Verkopen reststrook aan de Kluizendries Ommel. 

 

Besluit: 

in te stemmen met het verkopen van een reststrook grond aan de Kluizendries in 

Ommel. 

 

  



 

Klant Contact Centrum 

Zaaknummer: 2021020558 

Onderwerp: Aanvraag parkeerontheffing. 

 

Besluit: 

Parkeerontheffing verleend aan bewoner van Mgr. den Dubbeldenstraat 34. 

Ontheffing geldig tot 01-04-2025. 

 

 

Klant Contact Centrum 

Zaaknummer: 2021019578 

Onderwerp: Aanvraag parkeerontheffing. 

 

Besluit: 

Parkeerontheffing verleend aan bewoner van Deken Meijerstraat 337. 

Ontheffing geldig tot 01 april 2025. 

 

 

Juridische Zaken 

Zaaknummer: 2021019582 

Onderwerp: Wob-verzoek over een tweetal invallen van het PIT-team, het 

projectplan LSI en ingediende nota's / declaraties. 

 

Besluit: 

Ten aanzien van de 2 invallen:  

1. voor 1 van de invallen kunnen we de gevraagde gegevens niet verstrekken, omdat 

de Wet BRP het openbaarmakingsregime bevat voor de opgevraagde gegevens. De 

indiener van het Wob-verzoek behoort niet tot de derden aan wie wij deze gegevens 

op grond van de Wet BRP mogen verstrekken; 

2. voor de andere inval zijn de gevraagde gegevens reeds verstrekt. Dit deel van het 

Wob-verzoek is toegewezen. 

Ten aanzien van het projectplan LSI en de gevraagde nota's / declaraties is het Wob-

verzoek op grond van artikel 4:6 Awb afgewezen, onder verwijzing naar ons eerdere 

afwijzende besluit van 22 oktober 2020 (geen nieuwe feiten of veranderde 

omstandigheden).  

 

 

Juridische Zaken 

Zaaknummer: 2021019586 

Onderwerp: Wob-verzoek over digitale beelden van de foto's uit het 

controleverslag van 22 januari 2019, met betrekking tot de 

percelen P1259, P1260 en P1264 in Asten. 

 

Besluit: 

Het Wob-verzoek is toegewezen (besluit van 17 maart 2021), maar we stellen vast dat 

de indiener de gevraagde gegevens reeds heeft ontvangen, namelijk bij onze beslissing 

op bezwaar van 18 februari 2021 (ons zaaknummer 2020062566). Daar zat als één van 

de bijlagen het controlerapport van 22 januari 2019 bij, inclusief de 23 gemaakte foto's 

(deze zijn onderdeel van het controlerapport). Daarmee hebben we voldaan aan onze 

verplichting op grond van de Wob (artikel 7). Omdat we de gevraagde gegevens reeds 

verstrekt hebben conform de Wob, is er geen grond om deze nogmaals, maar dan in een 

andere vorm, te verstrekken.  

 

 

 



 

 

 

Juridische Zaken 

Zaaknummer: 2021019584 

Onderwerp: Wob-verzoek over activiteiten en bouwwerken op perceel M1545 

 

Besluit: 

Het Wob-verzoek is toegewezen. De volgende gegevens met betrekking tot dit perceel 

zijn geanonimiseerd verstrekt: 

1. rapport van bevindingen van de toezichthouder van 24 februari 2021 (controle 

aanwezige activiteiten en bouwwerken); 

2. het besluit, de aanvraag en de tekening van de op 28 augustus 1986 verleende 

vergunning voor het plaatsen van een hekwerk op perceel M1546 in Asten (ook naar 

omliggende percelen gekeken omdat M1545 alleen maar een strookje grond is). 

 

 

Juridische Zaken 

Zaaknummer: 2021019587 

Onderwerp: Wob-verzoek over: 

- Enexis in relatie tot het PIT; 

- diverse aanvullende vragen n.a.v. het PIT-convenant en verzoek toezending stukken  

  daarover; 

- rapportages en lijst geconfisqueerde goederen invallen op tweetal locaties. 

 

Besluit: 

Het Wob-verzoek is afgewezen voor zover hierin gevraagd wordt naar 

toetredingsdocumenten van Enexis tot het PIT. Enexis is namelijk geen onderdeel van 

het PIT.  

 

Ook is het Wob-verzoek afgewezen voor zover gevraagd is naar mondelinge afstemming 

binnen het PIT-team. De Wob ziet immers op documenten; de gevraagde informatie valt 

daardoor niet onder de reikwijdte van de Wob. Vaste jurisprudentie van de Afdeling 

bestuursrechtspraak van de De Raad van State hierover is dat de Wob geen verplichting 

bevat om gegevens te vervaardigen die niet in bestaande documenten zijn neergelegd, 

ongeacht de mate van inspanning. 

 

Het Wob-verzoek is toegewezen en daarbij zijn de volgende stukken verstrekt m.b.t. de 

gestelde aanvullende vragen over het PIT-convenant: 

1. de getekende bijlage over toetreding van de BSOB tot het PIT-convenant, per 1 

september 2019 (geanonimiseerd); 

2. de reeds actief openbaar gemaakte (artikel 2 Wob) jaarverslagen van het PIT over 

de jaren 2017, 2018, 2019 en 2020. 

 

Het Wob-verzoek is eveneens toegewezen voor zover dit betrekking heeft op de 

rapportages voor de percelen kadastraal bekend als gemeente Asten, sectie P, 1259, 

1260 en 1264. Wij stellen vast dat de indiener de gevraagde gegevens reeds ontvangen 

hebt, bij onze beslissing op bezwaar van 18 februari 2021. Voor het overige is dit deel 

van het Wob-verzoek afgewezen, omdat er geen sprake is geweest van een inval vanuit 

de gemeente Asten en/of het PIT-team op de andere locatie. Bovendien heeft de 

gemeente Asten en/of het PIT-team ook geen goederen in beslag genomen in het kader 

van het bestuursrechtelijke traject.  

 

 

 

 


