
 

Openbare besluitenlijst  
Door burgemeester en wethouders genomen besluiten 
in week 10 januari t/m 16 januari 2018 

 
Datum aanmaak: 16 januari 2018 

 

Bestuurssecretariaat 

ZAAKNUMMER: ONDERWERP: 

2018001787 Vaststellen besluitenlijsten en besluitenlijsten van in mandaat 

genomen besluiten van het college van 3 t/m 9 januari 2018. 

 

 BESLUIT: 

 Het college van burgemeester en wethouders besluit: 

1. de openbare, interne en vertrouwelijke besluitenlijsten van het 

college van B&W van 3 t/m 9 januari 2018 vast te stellen; 

2. de openbare, interne en vertrouwelijke besluitenlijsten van in 

mandaat genomen besluiten van het college van B&W van  

3 t/m 9 januari 2018 vast te stellen. 

 

 

Ruimtelijke Ontwikkeling 

ZAAKNUMMER: ONDERWERP: 

2017045811 Beleidsregels Oplaadpunten elektrisch vervoer Asten. 

 

 BESLUIT: 

 Het college van burgemeester en wethouders besluit: 

1. de beleidsregels Oplaadpunten elektrisch vervoer Asten vast te 

stellen;  

2. de Modelovereenkomst Oplaadpunten elektrisch vervoer Asten 

vast te stellen. 

 

 

Ruimtelijke Ontwikkeling 

ZAAKNUMMER: ONDERWERP: 

2018000250 Principeverzoek Vossenbaan 4 te Heusden. 

 

 BESLUIT: 

 Het college van burgemeester en wethouders besluit in principe 

medewerking te verlenen aan het verzoek voor het vervangen van 

de bestaande bedrijfswoning aan de Vossenbaan 4 te Heusden, mits 

aan de gestelde voorwaarden uit het bestemmingsplan wordt 

voldaan. 

 

 

Ruimtelijke Ontwikkeling 

ZAAKNUMMER: ONDERWERP: 

2018000515 Principeverzoek kalkmestsilo loonbedrijf Voordeldonk 97. 

 

 BESLUIT: 

 Het college van burgemeester en wethouders besluit in principe 

medewerking te verlenen aan oprichting van een mestkalksilo bij het 

loonbedrijf aan Voordeldonk 97. 

 

 



 

Vergunningen 

ZAAKNUMMER: ONDERWERP: 

2018001822 Aanvraag omgevingsvergunning Gezandebaan 52a Heusden. 

 

 BESLUIT: 

 Het college van burgemeester en wethouders besluit: 

op basis van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht de 

gevraagde omgevingsvergunning 1e fase: 

1. voor de activiteiten milieu (veranderen en in werking hebben 

van een inrichting) en gebiedsbescherming (activiteit die van 

invloed kan zijn op de fysieke leefomgeving (Natura 2000-

activiteiten)) voor het veranderen van de inrichting aan de 

Gezandebaan 52a in Heusden te verlenen; 

2. op basis van artikel 3 lid 3 van de Wet ammoniak en 

veehouderij, met in achtneming van de beleidslijn IPPC-

omgevingstoetsing ammoniak en veehouderij, voor een tot de 

IPPC installatie behorend huisvestingssysteem een strengere 

maximale emissiewaarde vast te stellen dan de waarde die is 

opgenomen in bijlage 1 van het Besluit emissiearme huisvesting 

landbouwhuisdieren; 

3. ter inzage te leggen, onder de vermelde voorschriften en de 

bepaling dat de gewaarmerkte stukken en bijlagen deel uit 

maken van deze omgevingsvergunning. 

 

Vergunningen 

ZAAKNUMMER: ONDERWERP: 

2018002446 Aanvraag omgevingsvergunning Gevlochtsebaan 12 Heusden. 

 

 BESLUIT: 

 Het college van burgemeester en wethouders besluit: 

1. de gevraagde omgevingsvergunning voor het veranderen en in 

werking hebben van een agrarisch bedrijf met varkens en 

paarden aan Gevlochtsebaan 12 in Heusden (Asten) te verlenen 

voor onbepaalde tijd; 

2. de gevraagde omgevingsvergunning beperkte milieutoets 

(Natura 2000-activiteiten) voor het project aan Gevlochtsebaan 

12 in Heusden (Asten) te verlenen; 

3. dat de bij de aanvraag ingediende stukken, zoals genoemd in 

bijlage 1, deel uitmaken van de vergunning; 

4. aan de vergunning de voorschriften te verbinden. 

 

 


