- Concept -

BESLUITENLIJST
COMMISSIE RUIMTE
van de openbare vergadering van de commissie Ruimte van 14 januari 2020 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

P.P.M. Bakens
J.G. Leenders, G.T.A.M. van den Eijnde
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, F.M.G. Janssen
wethouders Th.M. Martens (ThM) en H.A.M. van Moorsel (HvM)
-M.B.W. van Erp-Sonnemans
A.W. van Egmond

Nr.
0.

Onderwerp
Opening.

Besluit
Van het spreekrecht is gebruik gemaakt door
- de heer Sengers, namens VvE, inz. ag.pt. 3j
- de heer Senders namens campings
Prinsenmeer, Peelpoort, De Peel en Op den
Diesdonk, inz. ag.pt. 5
- de heer Schrieks namens Van Gog Kwekerijen
inz. ag.pt. 5

1.

Vaststellen agenda.

Vastgesteld cf. voorstel.
De omvraag begint bij de fractie Algemeen
Belang.

2.

Besluitenlijst van de openbare
vergadering van 26 november 2019.

Cf. wijzigingsvoorstel Leefbaar Asten (punt 5
“gemengde landschappen” in “gemengde
landbouw”) vastgesteld.

3.

Ingekomen stukken, gericht aan de
raad:
a. Brief van 14-11-2019, VNG:
Ledenbrief Mobiliteit
b. Brief van 2-12-2019, Gemeente
Leeuwarden: Motie afschaffen
verhuurdersheffing
c. Brief van 4-12-2019, VNG:
Ledenbrief Stand van zaken
Omgevingswet
d. Burgerbrief van 9-12-2019: verzoek
geen discussie meer over afsluiten
Markt
e. Burgerbrief van 9-12-2019: verzoek
geen autovrije Markt

Cf. voorstel voor kennisgeving aangenomen.
Aan de orde gesteld:

d. t/m f. LA.

Commissie Ruimte
d.d. 14 januari 2020
Nr.

3.

3.

4.

Onderwerp
f. Burgerbrief van 11-12-2019: verzoek
om Markt niet autovrij te maken
Ingekomen stukken gericht aan de raad:
g. Brief van 4-12-2019,
Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant:
Kadernota 2021
Ingekomen stukken gericht aan de raad:
h. Brief van 18-11-2019, Raad van
State: Verzoek indiening
verweerschrift met betrekking tot
beroep Bp. Asten Verzamelplan
2019-1
i. Burgerbrief van 26-11-2019:
Collectief bezwaar tegen mogelijk
zonnepark aan de Beekstraat
j. Brief van 6-12-2019, Vereniging van
Eigenaren Appartementen Tuinstraat:
afzien van plaatsing geldautomaat
Aankoop van het pluimveebedrijf aan
Antoniusstraat 24 te Heusden
(adviserend)
ph T.M. Martens, info: jori.meulendijks@asten.nl

5.

Beleidsnotitie arbeidsmigranten 2020
(adviserend)
ph H.A.M. van Moorsel, info:
k.vanpolanen@asten.nl

6.

Vaststelling bestemmingsplan "Asten
Parapluplan Wonen 2019" (adviserend)
ph H.A.M. van Moorsel, info: m.bouten@asten.nl

7.

Vaststelling bestemmingsplan "Asten
Verzamelplan 2019-2" (adviserend)
ph T.M. Martens, info: K.vanDooren@asten.nl

Besluit

Cf. voorstel in handen van B&W ter
voorbereiding.

Cf. voorstel in handen van B&W ter afdoening.
Aan de orde gesteld:

i. D66-HvA; reactie ThM

j. alle fracties; reactie HvM*

De commissie:
a. adviseert unaniem positief
b. stemt in met doorgeleiding als A-stuk naar
de raad
De commissie:
a. adviseert in meerderheid positief
b. wenst duidelijkheid over mogelijkheid
recreatieve sector en vraag mbt starters*
c. stemt in met doorgeleiding als B-stuk naar
de raad
De commissie:
a. adviseert unaniem positief
b. stemt in met doorgeleiding als A-stuk naar
de raad
De commissie:
a. adviseert in meerderheid positief
b. fractie PGA is tegen 3 ambtshalve
wijzigingen mbt groen, fractie CDA heeft
vraag inz. waterberging Ceresstraat*
c. stemt in met doorgeleiding als B-stuk naar
de raad

8.

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

Aan de orde is gesteld:
- aanvraag omgevingsvergunning Gezandebaan
(ThM; reactie D66-HvA)
- Groote Peel Asten in pilot LNV inzake stikstof
(ThM; reactie LA, CDA)

9.

Stukken van het college van B&W ter
kennisneming aan de commissie

Cf. voorstel voor kennisgeving aangenomen:
Aan de orde gesteld na mondelinge afdoening
div. toezeggingen (27-02-’18, 12-02-’19, 8-10’19) door ph Martens:
a. AB, D66-HvA, LA, VVD; reactie ThM
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Commissie Ruimte
d.d. 14 januari 2020
Nr.
10.

Onderwerp
Rondvraag en sluiting

Besluit
Aan de orde is gesteld:
- parkeeroverlast Moussaultstraat (AB; reactie
ThM)
- lichtvervuiling (D66-HvA, PGA; reactie ThM)
- schone luchtakkoord (D66-HvA; reactie ThM)*
- biomassacentrale Waardjesweg (LA; reactie
ThM)
- voortgang en cultuurhistorisch onderzoek
locatie Anneke de Bruijn (LA, PGA; reactie
HvM)*
- vertegenwoordiging Asten op ALV VNG (LA;
reactie ThM)
- stand van zaken landgoed Hazeldonk (LA;
reactie ThM)

Einde vergadering 22:40 uur.

*3j

*5

*7
*10
*10

Toezegging
De cie wordt geïnformeerd over
mogelijkheden veilige locatie
geldautomaat
De raad ontvangt een advies inzake
duidelijkheid mogelijkheden recreatieve
sector en vraag mbt starters
Vraag inz. waterberging Ceresstraat
wordt schriftelijk beantwoord
De cie wordt geïnformeerd over
mogelijkheden schone luchtakkoord
Cultuurhistorisch onderzoek Anneke de
Bruijn wordt beschikbaar gesteld aan de
cie

Ph
bgm

Afd
Afdoening
Ruimte Nog in te plannen

HvM

LHV

HvM

Ruimte Voor raad 04-02-2020

ThM

Ruimte Nog in te plannen

HvM

Ruimte Rechtstreeks via griffier

Voor raad 04-02-2020

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