- Concept -

BESLUITENLIJST
COMMISSIE RUIMTE
van de openbare vergadering van de commissie Ruimte van 26 maart 2019 in het gemeentehuis.
Geluidsfragmenten van de vergadering zijn per agendapunt terug te luisteren op raad.asten.nl.
Aanwezig:
De voorzitter
De leden per fractie
CDA
Algemeen belang (AB)
Leefbaar Asten (LA)
PGA
D66-HvA
VVD
De genodigden
Ambtelijke ondersteuning
De griffier
Met kennisgeving afwezig

F.C. van Helmond
J.G. Leenders, G.T.A.M. van den Eijnde, H.M. ter Voert
F.A.A.M. van de Kerkhof, J.M. Jacobs
M.A.T.M. van den Boomen, A.H.J. Driessen
S.R. Niessen, M.F.A.G. van Oosterhout
M.J.M. van den Eijnden
I.M.J. van Oosterhout-Swinkels, J. Bazuin
wethouders Th.M. Martens (ThM) en H.A.M. van Moorsel (HvM)
J. Meulendijks, K. van Dooren, S. Olschewsky, P. Greijn
M.B.W. van Erp-Sonnemans
-

Nr.
0.

Onderwerp
Opening

Besluit
Van het spreekrecht is gebruik gemaakt door
- mevrouw F. Thijssen, namens SBKA en
kasteelbewoners,
- de heer J. Gommans, namens SBKA en
kasteelbewoners,
- de heer J. Baltussen,
allen t.a.v. agendapunten 3f,g,h,j en 4 (VO-BP
Landgoed Hazeldonk 2019)

1.

Vaststellen agenda

Vastgesteld cf. voorstel, met behandeling van
brieven 3f, g, h en j bij agendapunt 4.
De omvraag begint bij de fractie Algemeen
Belang.

2.

Besluitenlijst van de openbare
vergadering van 12 februari 2019

Ongewijzigd vastgesteld.

3.

Ingekomen stukken gericht aan de
raad:
a. Brief van 28-01-2019 VNG:
Bestuursakkoord klimaatadaptatie
en aanvullende bestuurlijke
afspraken water
b. Brief van 4-2-2019, Raad van State:
Beroep bestemmingplan
Buitengebied Asten mededeling
onderzoek gesloten Meijelseweg 74
c. Brief van 26-2-2019, Stichting
Happy Together; tankstations en
waterstofgas

Cf. voorstel voor kennisgeving aangenomen.
Aan de orde gesteld:
a. D66-HvA; reactie ThM

c. LA, VVD; reactie ThM
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Nr.

3.

Onderwerp
d. Brief van 6-3-2019, Raad van State,
uitstel termijn uitspraak
bestemmingsplan Verzamelplan
Asten 2018-1
e. Brief van 6-3-2019, Raad van State,
uitstel termijn uitspraak
bestemmingsplan Buitengebied
Asten 2016
Ingekomen stukken gericht aan de
raad:
f. Brief van 29-1-2019, Advies- en
Projectbureau Engelen Limburg:
Informatie plan Landgoed Hazeldonk
mbt woonbestemming Buitenplaats
Kasteellandschap
g. Brief van 29-1-2019, Nederlandse
Kastelenstichting: Verzoek
bescherming en behoud huidige
kasteelbiotoop
h. Brief van 14-2-2019,
erfgoedvereniging Bond Heemschut,
vereniging: Ondersteuning initiatief
nieuwbouw bij het kasteel
i. Brief van 25-2-2019,
Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant:
Aanbieding begroting 2020 en
meerjarenraming 2021- 2023
j. Brief van 6-3-2019, Vereniging
Vrienden van Brabantse Kastelen;
adhesiebetuiging brief Nederlandse
Kastelenstichting

Besluit

Cf. voorstel in handen van B&W ter
voorbereiding. Aan de orde gesteld:
f. bij agendapunt 4

g. bij agendapunt 4

h. bij agendapunt 4

i.

CDA; reactie ThM*

j.

bij agendapunt 4

3.

Ingekomen stukken gericht aan de
raad:
k. Brief van 25-2-2019, Samen-AstenSchoon; plaatsing kroonringen voor
de plastic afvalzakken

Cf. voorstel in handen van B&W ter afdoening.
Aan de orde gesteld:
k. LA, PGA, VVD; reactie ThM

4.

Voorontwerpbestemmingsplan Asten
Landgoed Hazeldonk 2019

Het college neemt kennis van wensen en
bedenkingen, o.a.
- goed proces
- diverse vragen met betrekking tot
lintbebouwing, zichtlijn, rol provincie (fracties
AB, LA, PGA) zijn beantwoord* (ThM)
- opmerkingen met betrekking tot
rolstoeltoegankelijkheid, oordeel provincie
met betrekking tot cultuurhistorie,
alternatieve locaties worden meegenomen.

5.

Herstelbesluit bestemmingsplan Asten
veegplan 2017-1 (Achtermijterbaan 1)

De commissie:
a. adviseert in meerderheid positief, fractie LA
beraadt zich
b. stemt in met ambtshalve correctie in stuk
c. stemt in met doorgeleiding als B-stuk naar
de raad
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6.

Onderwerp
Delegatiebesluit aanmeldingsnotitie

Besluit
De commissie:
a. adviseert unaniem positief
b. stemt in met doorgeleiding als A-stuk naar
de raad

7.

Informatief overleg met de bestuurder
over lopende belangrijke processen en
projecten, o.a. verbonden partijen
(Blink, ODZOB).
a. Omgevingswet

Aan de orde is gesteld:

8.

Stukken ter kennisneming aan de
commissie
a. Memo Melding via de Buiten Beter
App (portefeuillehouder: T.M. Martens, info:

a. –
b. Handhavingsprocedure Prinsenmeer (HvM;
reactie LA)
Cf. voorstel voor kennisgeving aangenomen:
Aan de orde gesteld:

team Ruimte)

b. Doelmatig waterbeheer Brabantse
Peel - Jaarplan 2019
(portefeuillehouder: T.M. Martens, info: team
Ruimte)

c. Memo wijzigingsplan Heusden Oost
fase 2 (portefeuillehouder: H. van Moorsel,

b. CDA; reactie ThM*

c. VVD: reactie HvM

info: team Ruimte)

d. Memo Stand van zaken ontwerp
bestemmingsplan Asten
Verzamelplan 2019-1
(portefeuillehouder: T.M. Martens, info: team
Ruimte)

e. Lijst van toezeggingen
9.

Rondvraag.

Aan de orde is gesteld:
- obstakels Polderse bossen (AB, PGA; reactie
ThM)*
- parkeerplaats elektrische auto’s (AB; reactie
ThM)
- muurtjes parkeerplaats Plus (AB; reactie
ThM)*
- plaatsing verkeersborden (AB; reactie ThM)
- compliment informatie-avond 21 maart ZLTO
(D66-HvA; reactie ThM)
- archeologische vondsten plan Van der Loo
(D66-HvA; reactie HvM)*
- handhaving geuroverlast Sluis 10 (D66-HvA;
reactie ThM)
- verbod oplaten ballonnen (LA; ThM)*
samenwerking afvalverwerking (LA; reactie
ThM)*
- inbreng fractielid (PGA; reactie vz)
- voucherregeling monumentenhuis
Lindestraat 7 (PGA; reactie ThM*)
- stand van zaken locatie A. de Bruijn (PGA;
reactie HvM)

Einde vergadering 22:05 uur.
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*3i
*4
*8b
*9
*9
*9

*9

*9
*9

Toezegging
De ODZOB wordt om een visie op
efficiënter werken verzocht.
Vragen worden schriftelijk beantwoord
De cie ontvangt nadere informatie over
stresstest
De cie wordt geïnformeerd over de
obstakels in de Polderse bossen
De cie wordt geïnformeerd over de
muurtjes parkeerplein Plus
De cie ontvangt tzt informatie over de
archeologische vondsten plan Van der
Loo
De cie wordt geïnformeerd over het
collegestandpunt verbod oplaten
ballonnen
Er wordt een informatief voorstel over
afvalverwerking voorbereid
De cie wordt geïnformeerd over
mogelijkheid voucherregeling
monumentenhuis voor Lindestraat

PH
ThM

Afd
Afdoening
Ruimte Nog in te plannen

ThM
ThM

Ruimte Nog in te plannen
Ruimte Nog in te plannen

ThM

Ruimte Nog in te plannen

ThM

Ruimte Nog in te plannen

HvM

Ruimte Nog in te plannen

ThM

Ruimte Nog in te plannen

ThM

Ruimte Nog in te plannen

ThM

Ruimte Nog in te plannen

griffier
mr. M.B.W. van Erp-Sonnemans
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