
 

Openbare besluitenlijst  
Door burgemeester en wethouders genomen besluiten 
in week 21 augustus t/m 27 augustus 2019 

 
Datum aanmaak: 27 augustus 2019 

 

 

 

MT 

Zaaknummer: 2019051769 

Onderwerp: Vaststellen besluitenlijsten en besluitenlijsten van in mandaat 

genomen besluiten van het college van 14 /m 20 augustus 2019. 

 

Besluit: 

Het college van burgemeester en wethouders besluit: 

1. de besluitenlijsten van het college van B&W van 14 t/m 20 augustus 2019 vast 

te stellen; 

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

14 t/m 20 augustus 2019 vast te stellen. 

 

 

Juridische Kwaliteitszorg 

Zaaknummer: 2019045547 

Onderwerp: Toepassing hardheidsclausule Legesverordening gemeente Asten 

2019. 

 

Besluit: 

Het college van burgemeester en wethouders besluit: 

in afwijking van de Legesverordening gemeente Asten 2019, 

1. geen leges voor het onderdeel natura 2000-activiteiten in rekening te brengen bij 

intrekking van dit onderdeel bij de aanvragen voor het adres Kruisbaan 2  

(Z18-0826) en het adres Diesdonk 45 (Z16-1350); 

2. slechts 25% van het legesbedrag in rekening te brengen bij de intrekking van de 

aanvraag wijzigingsplan Diesdonkerweg 20 te Ommel (WIJP18-1126/2018068987). 

 

 

Juridische Kwaliteitszorg 

Zaaknummer: 2019047975 

Onderwerp: Beantwoording raadsvragen SV 2019-3 (PAS) en vaststellen 

interne werkwijze behandelen aanvragen omgevingsvergunningen 

en bestemmingsplanprocedures. 

 

Besluit: 

Het college van burgemeester en wethouders besluit: 

1. om de raadsvragen SV 2019-3, met als onderwerp "Gevolgen uitspraak Raad van 

State (RvS) inzake de Programmatische Aanpak Stikstof (PAS) voor (lokale) 

vergunningtrajecten, bouwplannen en overige ruimtelijke ontwikkelingen", te 

beantwoorden conform het als bijlage toegevoegde document "Beantwoording 

raadsvragen SV 2019-3"; 

2. in te stemmen met de in dit collegevoorstel opgenomen werkwijze om aanvragen 

omgevingsvergunning en bestemmingsplanprocedures af te handelen tot het moment 

dat de AERIUS rekentool aangepast is. 

 

 



 

 

Ruimtelijke Ontwikkeling 

Zaaknummer: 2019048876 

Onderwerp: Principeverzoek voor vormverandering van het bouwvlak aan 

Busserdijk 9 en 10 in Ommel. 

 

Besluit: 

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

aan het verzoek tot vormverandering van het bouwvlak aan Busserdijk 9 en 10 in Ommel. 

 

 

Ruimtelijke Ontwikkeling 

Zaaknummer: 2019050796 

Onderwerp: Principeverzoek herontwikkeling locatie De Beiaard. 

 

Besluit: 

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

aan de voorziene herontwikkeling van de locatie De Beiaard naar een vernieuwend  

woonzorg concept.   


