
 

Openbare besluitenlijst  
Door burgemeester en wethouders genomen besluiten 
in week 7 februari t/m 20 februari 2018 

 
Datum aanmaak: 20 februari 2018 

 

 

Directie 

ZAAKNUMMER: ONDERWERP: 

2018008453 Vaststellen besluitenlijsten en besluitenlijsten van in mandaat 

genomen besluiten van het college van 31 januari t/m 6 februari 

2018. 

 

 BESLUIT: 

 Het college van burgemeester en wethouders besluit: 

1. de openbare, interne en vertrouwelijke besluitenlijsten van het 

college van B&W 31 januari t/m 6 februari 2018 vast te stellen; 

2. de openbare, interne en vertrouwelijke besluitenlijsten van in 

mandaat genomen besluiten van het college van B&W van  

31 januari t/m 6 februari 2018 vast te stellen. 

 

 

Vergunningen 

ZAAKNUMMER: ONDERWERP: 

2018009666 Z15-549 aanvraag omgevingsvergunning Bleekerweg 24 Heusden. 

 

 BESLUIT: 

 Het college van burgemeester en wethouders besluit: 

1. de gevraagde omgevingsvergunning voor het veranderen en het 

in werking hebben van een pluimveehouderij, aan Bleekerweg 24 

in Heusden, te verlenen voor onbepaalde tijd; 

2. de gevraagde omgevingsvergunning beperkte milieutoets (Natura 

2000-activiteiten), voor het project aan de Bleekerweg 24 in 

Heusden, 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. 

 

 

Vergunningen 

ZAAKNUMMER: ONDERWERP: 

2018008576 Beoordelingsplicht mer (vormvrij) Waardjesweg 88 te Heusden. 

 

 BESLUIT: 

 Het college van burgemeester en wethouders besluit dat voor de 

voorgenomen uitbreiding van een varkens- en paardenhouderij aan 

de Waardjesweg 88 in Heusden met 564 dierplaatsen voor 

vleesvarkens geen milieueffectrapport moet worden opgesteld.  

 

 

 

 

 

 



 

Ruimtelijke Ontwikkeling 

ZAAKNUMMER: ONDERWERP: 

2017050422 Ontwerp bestemmingsplan Loverbosch fase 2. 

 

 BESLUIT: 

 Het college van burgemeester en wethouders besluit: 

a.  in te stemmen met het ontwerp bestemmingsplan 'Asten 

Loverbosch fase 2 2017' en het plan ter inzage te leggen; 

b.  in te stemmen met het ontwerp beeldkwaliteitsplan Loverbosch 

fase 2 Asten en het plan gelijktijdig met het ontwerp 

bestemmingsplan ter inzage te leggen; 

c.  in te stemmen met de eindconclusie van de "Aanmeldnotitie 

vormvrije m.e.r. beoordeling ontwikkeling Loverbosch fase 2" dat 

de beoogde ontwikkelingen in het bestemmingsplan voor het 

gebied Loverbosch fase 2 geen belangrijke negatieve 

milieueffecten kunnen veroorzaken, die de opstelling van een 

milieueffectrapport noodzakelijk maken;  

d.  in te stemmen met het bijgevoegde ontwerpbesluit vaststelling 

hogere grenswaarden Wet geluidhinder en deze in procedure te 

brengen; 

e.  de commissie Ruimte informeren over de vaststelling van het 

ontwerp bestemmingsplan 'Asten Loverbosch fase 2 2017' 

middels bijgevoegde memo; 

f.   kennis te nemen van bijgaande brief van Van Wanrooij 

Projectontwikkeling inzake gasloos bouwen en conform de 

bouwclaim-overeenkomst geen aanvullende duurzaamheidseisen 

en/of eisen ten aanzien van gasloos bouwen aan Van Wanrooij 

Projectontwikkeling op te leggen.  

 

 

Ruimtelijke Ontwikkeling 

ZAAKNUMMER: ONDERWERP: 

2018006083 Voortgang burgerinitiatief Zorghuis Heusden. 

 

 BESLUIT: 

 Het college van burgemeester en wethouders besluit: 

1. aan Stichting Samen Thuis in Eigen Huis i.o. toestemming te 

verlenen om de reservering van de grond van de voormalige 

locatie Unitas te verlengen tot 1 september 2018; 

2.  om Stichting Samen Thuis in Eigen Huis i.o. te verzoeken om 

voor 1 september 2018 stukken in te dienen waaruit de 

haalbaarheid van het project blijkt, zodat na 1 september 2018 

een besluit kan worden genomen over de doorgang van dit 

project;  

3.  een voorlopige subsidie van € 3.100,-- beschikbaar te stellen 

voor de startkosten van dit burgerinitiatief, onder voorwaarde 

dat definitieve subsidietoekenning plaatsvindt nadat de 

verantwoording op basis van daadwerkelijk betaalde facturen 

wordt ingediend.   

 

 

 

 

 

 



 

Ruimtelijke Ontwikkeling 

ZAAKNUMMER: ONDERWERP: 

2018005079 Principeverzoek paardenstal bij woning Stegen 68. 

 

 BESLUIT: 

 Het college van burgemeester en wethouders besluit: 

1. bij de woning aan Stegen 68 in principe medewerking te 

verlenen aan een bijgebouw (paardenstal) van 193 m², mits: 

a. de ontwikkeling gepaard gaat met een passende bijdrage aan 

de kwaliteitsverbetering van het landschap welke betrokkene 

op eigen terrein dient in te vullen; 

b. overige vrijstaande bijgebouwen op het perceel worden 

verwijderd; 

c. de in 2004 verleende vergunning voor een paardenstal van 

70 m² wordt ingetrokken.  

2. definitieve medewerking te verlenen door op grond van artikel 

2.12, lid 1 onder a, sub 2 Wabo omgevingsvergunning te 

verlenen.  

 

 

 

Ruimtelijke Ontwikkeling 

ZAAKNUMMER: ONDERWERP: 

2018008105 Invorderingsbeschikking 1 voor overtreding van artikel 2.1 lid 1 

onder e van de Wabo aan Ooruilweg 9 te Heusden. 

 

 BESLUIT: 

 Het college van burgemeester en wethouders besluit over te gaan 

tot invordering. 

 

 

Welzijn / Sport 

ZAAKNUMMER: ONDERWERP: 

2018009743 Uitvoeringsprogramma Sociaal Domein gemeente Asten 2018. 

 

 BESLUIT: 

 Het college van burgemeester en wethouders besluit het 

Uitvoeringsprogramma Sociaal Domein gemeente Asten 2018 vast te 

stellen. 

 

 

 


