- Vastgesteld 26-11-2019-

BESLUITENLIJST
COMMISSIE RUIMTE
van de openbare vergadering van de commissie Ruimte van 8 oktober 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
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
wethouder Th.M. Martens (ThM)
F. Ricken-Cleven, S. Olschewsky, J. Meulendijks, P. Greijn
M.B.W. van Erp-Sonnemans
-----

Nr.
0.

Onderwerp
Opening.

Besluit
Er is gebruik gemaakt van het spreekrecht door
de heer Verhoeven, voorzitter Dorpsoverleg
Heusden, inzake Petitie tegen megastal Heusden
(agendapunten 3a/b en 5 Slobeendweg 5).
Wethouder Martens heeft de petitie in ontvangst
genomen.

1.

Vaststellen agenda.

Vastgesteld cf. gewijzigd voorstel: punt 3d wordt
afgevoerd (is reeds behandeld op 3-9-’19);
spreekrecht, en punten 3a/b en 5 worden
aansluitend gezamenlijk behandeld.
De omvraag begint bij de fractie VVD.

2.

Besluitenlijst van de openbare
vergadering van 3 september 2019.

Ongewijzigd vastgesteld.

3.

Ingekomen stukken gericht aan de raad

Cf. voorstel voor kennisgeving aangenomen.
Aan de orde gesteld:
a. Bij ag.pt. 5 alle fracties; reactie ThM

a. Brief van 2-9-2019, PPM Kessels:
Reactie op voornemens gunnen
aanvraag bouw megastal
Slobeendweg 5
b. Brief van 3-9-2019, Huys van
Heusden: Reactie op voornemens
gunnen aanvraag bouw megastal
Slobeendweg 5
c. Brief van 9-9-2019,
erfgoedvereniging Bond Heemschut:

b. Bij ag.pt. 5 alle fracties; reactie ThM

c. AB, LA
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4.

Onderwerp
Reactie op brief d.d. 28-08-2019;
handhaving bezwaar
d. Brief van 9-9-2019,
erfgoedvereniging Bond Heemschut:
Jaarverslag 2018
e. VNG Ledenbrief van 18-9-2019:
Toetsing klimaatakkoord
Vaststelling bestemmingsplan
Antoniusstraat Heusden (adviserend)
(ph T.M. Martens, info: s.olschewwsky@asten.nl)

5.

6.

Besluit

d. van agenda afgevoerd

De commissie:
a. neemt kennis van de toelichting op de
actuele ontwikkelingen*
b. adviseert unaniem positief
c. stemt in met doorgeleiding als B-stuk naar
de raad

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

Aan de orde is gesteld:

a. Stand van zaken Slobeendweg 5

a. Slobeendweg 5 (inspreker, ThM; reactie alle
fracties)

Stukken ter kennisneming aan de
commissie
a. Memo Klimaatbestendig Asten

Cf. voorstel voor kennisgeving aangenomen:
Aan de orde gesteld:
a. alle fracties; reactie ThM*

(ph T.M. Martens, info: p.smeets@asten.nl)

b. Publicatie omgevingsvergunningen
(phT.M. Martens, info: b.vanstrien@asten.nl)

7.

b. LA

c. Lijst van Toezeggingen

c. LA; reactie ThM*

Rondvraag.

Aan de orde is gesteld:
- verkeersveiligheid kruising Burgemeester
Wijnenstraat-Langstraat (AB; reactie ThM)
- amendement Burgemeester Ploegmakerspark
(AB; reactie ThM)
- huishoudelijk afval VANG (LA; reactie ThM)*
- PFAS (LA; reactie ThM)*
- appartementen Bartholomeus (LA; reactie
ThM)*
- zwerfafvalvergoeding (LA; reactie ThM)*
- ja-ja-sticker (LA; reactie ThM)
- tarief grondafvoer bij milieustraat (PGA;
reactie ThM)

Einde vergadering 21:45 uur.

*4

*6

*6

Toezegging
Voorstel wordt conform actuele
informatie mbt overeenkomst
aangepast, vraag mbt landschappelijke
inpassing wordt schriftelijk beantwoord
Vraag mbt regenwaterstructuurplan
Heusden/Ommel wordt schriftelijk
beantwoord
De cie ontvangt informatie over de
toezegging Fonds Ruimtelijke kwaliteit

PH
ThM

Afd
Afdoening
Ruimte Voor raadsvergadering 22-10‘19

ThM

Ruimte Nog in te plannen

ThM

Ruimte Nog in te plannen
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*7
*7
*7
*7

Toezegging
De cie ontvangt informatie mbt
gegevens huishoudelijk afval
De cie wordt geïnformeerd over aanpak
PFAS
De cie wordt geïnformeerd over stand
van zaken bouw Bartholomeus
De cie ontvangt informatie over de
zwerfafvalvergoeding

PH
ThM

Afd
Afdoening
Ruimte Nog in te plannen

ThM

Ruimte Nog in te plannen

HvM

Ruimte Nog in te plannen

ThM

Ruimte Nog in te plannen

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