Vastgesteld 16-01-2018

BESLUITENLIJST
COMMISSIE RUIMTE
van de openbare vergadering van de commissie Ruimte van 21 november 2017 in het gemeentehuis.
Geluidsfragmenten van de vergadering zijn per agendapunt terug te luisteren op raad.asten.nl.
Aanwezig:
De voorzitter
De leden per fractie
Algemeen belang (AB)
CDA
Leefbaar Asten (LA)
PGA/PvdA
D66-HvA
VVD
De genodigden
Ambtelijke ondersteuning
De griffier

P.W.J.M. van de Ven-Schriks
F.G.A. Hurkmans, P.P.M. Bakens, J.M Jacobs
J.G. Leenders, D.R. van Schijndel
M.A.T.M. van den Boomen, R.T. Schleedoorn,
J.F.W. van Oosterhout
A.H.H. Beniers, D.W.J.H. Grein, S.R. Niessen
A.J. Koopman, M.J.M. van den Eijnden
I.M.J. van Oosterhout-Swinkels, J. Bazuin
wethouders J.H.J. van Bussel (JvB) en Th.M. Martens (ThM)
E. Sprangers, P. Smeets, M. Rooijakkers, K. van Dooren
M.B.W. van Erp-Sonnemans
-----

Nr.

Onderwerp
Opening

Besluit
Er is gebruik gemaakt van het spreekrecht door
de heer B. Quispel inzake brief 3d.

1.

Vaststellen agenda

Vastgesteld cf. voorstel.
Het voorstel van de fracties VVD, AB en
D66-HvA om agendapunt 6 onderdeel
Wilhelminastraat 24 van de agenda af te voeren
wordt niet overgenomen.
De omvraag begint bij de fractie VVD.

2.

Besluitenlijst van de openbare
vergadering van 10 oktober 2017

Ongewijzigd vastgesteld.

3.

Ingekomen stukken gericht aan de raad
a. Brief van 10-10-2017, Provincie
Noord-Brabant: Toezichtoordeel
Monumentenzorg 2017;
b. Brief van 27-9-2017, gemeente
Stadskanaal: Motie fipronilcrisis;
Ingekomen stukken gericht aan de raad
c. Brieven van 26-9 en 10-10-2017,
Raad van State: Stukken mbt
beroep Bestemmingsplan
Buitengebied Asten 2016 M.A. Aarts
Vaarsenhof;
d. Brief van 1-11-2017, B.A. Quispel
namens bewoners Pr. Bernhardstraat: urgentie gevraagd situatie
Prins Bernhardstraat.

Cf. voorstel voor kennisgeving aangenomen.

3.

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

d. alle fracties; reactie ThM*

Commissie Ruimte
d.d. 21 november 2017
Nr.
4.

Onderwerp
Innovatiehuis De Peel

Besluit
Presentatie is namens Innovatiehuis gegeven
door de heren J. Eijsbouts (VNO-NCW) en de
heer P. Witte (kwartiermaker).
De commissie:
- heeft kennis genomen van de informatie
- vragen zijn beantwoord*
- is voldoende geïnformeerd

5.

Gemeentelijk Rioleringsplan (GRP)
gemeente Asten 2018-2020

De commissie heeft kennis genomen van de
ambtelijke presentatie door de heer P. Smeets.
De commissie:
a. adviseert in meerderheid positief
b. fracties AB en CDA beraden zich* (o.a. mbt
variant 2 of 3)
c. stemt in met doorgeleiding als B-stuk naar
de raad

6.

Voorontwerp Asten Verzamelplan
2018-1 (Antoniusstraat 6, Diesdonk 41,
Emmastraat 51, Kloosterstraat 8,
Wolfsberg 19-21, Wilhelminastraat 24
e.a.)

Het college neemt kennis* van wensen en
bedenkingen o.a.:
diverse parkeersituaties
riolering
kosten per initiatief
onderbouwing geurgevoelige activiteiten
behoud bomen en cultuurhistorische
waarden
omgevingsdialoog
procedure Wilhelminastraat

7.

Vaststelling bestemmingsplan Ommel
Recreatiepark Prinsenmeer 2017

De commissie:
a. adviseert in meerderheid positief
b. fractie CDA heeft vragen tav kwaliteit,
D66-HvA, LA en PGA zijn geen voorstander
van caravanopslag op parkeerterrein, en
landschappelijke inpassing is in de praktijk
onvoldoende
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:
--

9.

Stukken ter kennisneming aan de
commissie:
a. Memo Beleid aanvragen
milieuvergunning in relatie tot
gezondheid (toezegging 17-01-’17)

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

(ph Martens, info: t.smits@asten.nl)

b. Memo ontwerpbestemmingsplan
Asten Veegplan 2017-2
(ph Martens, info: m.vantienen@asten.nl)

c. Memo Uitbreiden parkeerverbod
Emmastraat (toezegging 12-09-’17)
(ph Martens, info: r.mertens@asten.nl)
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Nr.

Onderwerp
d. Memo inzake antiverblindingsschilden Heesakkerweg
(toezegging 12-09-’17)

Besluit

(ph Martens, info: r.mertens@asten.nl)

10.

e. Lijst van toezeggingen

e.

Rondvraag

Aan de orde is gesteld:
a. Glasvezel buitengebied (VVD, AB, CDA;
reactie JvB)
b. Groenafval gratis naar milieustraat (VVD;
reactie ThM*)
c. Uitstel Omgevingswet (AB; reactie ThM)
d. Inventarisatie veiligheid breedplaatvloeren
(AB; reactie ThM*)
e. Uitbreidingsplan Heusden-Oost (AB; reactie
JvB)
f. Muur Waardjesweg (AB, D66-HvA; reactie
ThM)
g. Parkeerruimte vrachtwagentjes apotheek
e.o. (AB; reactie ThM*)
h. Paardenweitje nabij Toverkruid (AB; reactie
ThM)
i. Flessenbak parkeerterrein AH (D66-HvA;
reactie ThM)
j. Plantenbakken centrum (LA; reactie ThM*)
k. Vergunning Slobeendweg (PGA; reactie ThM)

LA; reactie ThM

Einde vergadering 23:30 uur.
Toezegging
Rapport VVN inzake veiligheid Prins
Bernhardstraat wordt meegenomen in
aanpak

PH
ThM

Afd
R&O

Afdoening
Rechtstreeks

*4

De commissie wordt halfjaarlijks
geïnformeerd over voortgang

JvB

R&O

o.a. bij informatief overleg, nog
in te plannen

*5

De commissie wordt geïnformeerd over
de kostenverdeling rioolheffing binnen
en buiten bebouwde kom

ThM

R&O

Planning zo mogelijk voor raad
12-12-‘17

*6

Wensen en bedenkingen van de
commissie en reactie college worden in
vervolgprocedure weergegeven

ThM

R&O

Volgens planning ontwerpplan

*7

De raad wordt geïnformeerd over de
afspraken landschappelijke inpassing
parkeerterrein

JvB

R&O

Planning voor raad 12-12-‘17

*10b

Optie gratis afvoer groenafval wordt in
voorstel Milieustraat meegenomen

ThM

R&O

Zie planning voorstel
Milieustraat

*10d

De commissie wordt schriftelijk
geïnformeerd over inventarisatie
veiligheid van bv. Talent, BMV Heusden

ThM

R&O

Nog in te plannen

*4

3/4

Commissie Ruimte
d.d. 21 november 2017

*10g

*10j

Toezegging
De commissie wordt geïnformeerd over
parkeergelegenheid nabij apotheek

PH
ThM

Afd
R&O

Afdoening
Nog in te plannen

De commissie wordt geïnformeerd over
kosten plantenbakken centrum

ThM

R&O

Nog in te plannen

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