- vastgesteld 14-01-2020 -

BESLUITENLIJST
COMMISSIE RUIMTE
van de openbare vergadering van de commissie Ruimte van 26 november 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)
M. Rooijakkers, P. Greijn, R. Budding, L. vd Kerkhof
M.B.W. van Erp-Sonnemans
M.J.H. Vankan
-----

Nr.
0.

Onderwerp
Opening.

Besluit
Van het spreekrecht is gebruik gemaakt door de
heer Aarts, voorzitter dorpsraad Ommel, inzake
ag.pt. 10c.

1.

Vaststellen agenda.

Vastgesteld met gewijzigd afdoeningsvoorstel
van 9 brieven en behandeling van memo 10c bij
ag.pt. 3.
De omvraag begint bij de fractie CDA.

2.

Besluitenlijst van de openbare vergadering
van 8 oktober 2019.

Ongewijzigd vastgesteld.

3.

Ingekomen stukken gericht aan de raad:

Cf. voorstel voor kennisgeving aangenomen,
brieven c,g,h,i,j,l,m,n en o zijn in handen
gesteld van het college ter voorbereiding, cf. 3v
Aan de orde gesteld:
a. CDA; reactie ThM
b. D66-HvA, PGA, VVD; reactie ThM

a. Brief van 23-9-2019, Metropoolregio
Eindhoven: Streefbeeld Transitie
Landelijk Gebied
b. Burgerbrief van 25-9-2019: Oproep
evenwichtige besluitvorming met
brede afweging gemeenschappelijke
belangen met betrekking tot
omgevingsvergunning Slobeendweg 5
c. Brief van 25-9-2019, Provincie NoordBrabant: Zienswijze ontwerp
bestemmingsplan "Asten Verzamelplan
2019-2"
d. Brief van 26-9-2019, Raad van State:
Beroep Verzamelplan 2019-1

c. zie bij 3v.
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Nr.

Onderwerp
e. Brief van 26-9-2019, Gemeente
Venray: Motie Venray omtrent
reactivering militaire vliegbasis De Peel
f. Burgerbrief van 30-9-2019, Zienswijze
omgevingsvergunning bouw
Slobeendweg 5
g. Burgerbrief van 01-10-2019,
Zienswijze op
ontwerpbestemmingsplan
Ommelseweg/Mercuriusstraat
Verzamelplan 2019-2
h. Burgerbrief van 01-10-2019,
Zienswijze op
ontwerpbestemmingsplan
Mercuriusstraat/Ommelseweg
Verzamelplan 2019-2
i. Burgerbrief van 01-10-2019,
Zienswijze op
ontwerpbestemmingsplan Asten
Verzamelplan 2019-2
j. Burgerbrief van 01-10-2019,
Zienswijze tegen
ontwerpbestemmingsplan Asten
Verzamelplan 2019-2
k. Burgerbrief van 01-10-2019,
Zienswijze ontwerpomgevingsvergunning Slobeendweg 5
l. Burgerbrief van 2-10-2019, Zienswijze
op bouwplan en inrichting
Ommelseweg/Mercuriusstraat
m. Burgerbrief van 3-10-2019, Zienswijze
ontwerpbestemmingsplan Asten
Verzamelplan 2019-2 Ommelseweg –
Mercuriusstraat
n. Burgerbrief van 4-10-2019, Zienswijze
bestemmingsplan Asten Verzamelplan
2019-2 Gebied tussen Ommelseweg
en Mercuriusstraat
o. Burgerbrief van 4-10-2019, Zienswijze
ontwerpbestemmingsplan Asten
Verzamelplan 2019-2
p. Brief van 14-10-2019, Metropoolregio
Eindhoven: Uitnodiging tot indiening
zienswijze met betrekking tot Notitie
reikwijdte en detailniveau (NRD)
Mestbewerkingslocaties Noord-Brabant
q. Brief van 16-10-2019, Bouwend
Nederland: Oppakken
vergunningverlening bouw- en
infrastructuurprojecten tgv
stikstofproblematiek
r. Brief van 24-10-2019,
Gemeenschappelijke Regeling BLINK:
Antwoord op zienswijzen Begroting
2019 c.a.

Besluit

g. zie bij 3v.

h. zie bij 3v.

i. zie bij 3v.

j. zie bij 3v.

k. PGA; reactie ThM

l. zie bij 3v.

m. zie bij 3v.

n. zie bij 3v.

o. zie bij 3v.

p. LA; reactie ThM
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Nr.

3.

Onderwerp
s. Brief van 31-10-2019, VNG: Aanpak
stikstofproblematiek
t. Burgerbrief van 5-11-2019, Verzoek
niet in te stemmen met
klimaatakkoord tijdens ALV van de
VNG op 29-11-2019
u. Brief van 4-11-2019, Vereniging
Milieudefensie: Verzoek om in overleg
te gaan om gezamenlijke uitbreiding
bosareaal te realiseren
Ingekomen stukken gericht aan de raad:

v. Burgerbrief van 01-10-2019,
Zienswijze op
ontwerpbestemmingsplan Asten
Verzamelplan 2019-2
w. Burgerbrief van 11-12-2019,
Huisvesting arbeidsmigranten
4.

Verkeersluwe Markt (Adviserend)
portefeuillehouder T.M. Martens,
info: w.moors@asten.nl

5.

Voorontwerp bestemmingsplan 'Asten
Verzamelplan 2020-1' (Opiniërend)
portefeuillehouder T.M. Martens,
info: m.rooijakkers@asten.nl

6.

Vaststellen beleidsplan openbare
verlichting 2020-2025 (adviserend)
portefeuillehouder T.M. Martens,
info: r.budding@asten.nl

7.

Stimuleringsregelingen afkoppelen
hemelwater en aanleg groene daken
(adviserend)
portefeuillehouder T.M. Martens,
info: p.smeets@asten.nl

Besluit

t. LA; reactie ThM

u. LA; reactie ThM

Cf. voorstel incl. 9 brieven (3c,g,h,i,j,l,m,n,o) in
handen van B&W ter voorbereiding.
Aan de orde gesteld:
v. + 9 brieven:
CDA, D66-HvA, PGA, VVD;
reactie HvM

w. CDA, D66-HvA, LA; reactie HvM

De commissie:
a. adviseert in meerderheid positief
b. overwegingen zijn er mbt
- afsluiten met paaltjes (CDA, LA)
- regels mbt bevoorrading (CDA, D66-HvA, LA,
PGA)
c. stemt in met doorgeleiding als B-stuk naar
de raad
Het college neemt kennis van wensen en
bedenkingen, o.a.
- alle fracties zijn positief over de plannen
Emmastraat, Hollideeweg en
Sengersbroekweg
- opmerkingen mbt horeca, eigendom* en
landschappelijke inpassing Hollideeweg
(resp. AB, D66-HvA, LA)
- toets Sengersbroekweg aan provinciaal
beleid gemengde landbouw* (LA)
- suggestie groen dak Emmastraat (PGA)
De commissie:
a. adviseert unaniem positief*
b. stemt in met doorgeleiding als A-stuk naar
de raad
De
a.
b.
c.

commissie:
adviseert in meerderheid positief
fractie VVD is tegen vanwege minimale effect
stemt in met doorgeleiding als B-stuk naar
de raad
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8.

Concept Werkprogramma 2020
Metropoolregio Eindhoven (adviserend)
portefeuillehouder H.G. Vos,
info: jori.meulendijks@asten.nl

De commissie:
a. adviseert unaniem positief mbt onderdelen
mobiliteit, energietransitie en transitie
landelijk gebied
b. stemt in met doorgeleiding als A-stuk naar
de raad

9.

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

Aan de orde is gesteld:
-

10.

Stukken van het college van B&W ter
kennisneming aan de commissie
a. Memo Beantwoording openstaande
vragen evaluatie Verzamelplannen

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

(portefeuillehouder T.M. Martens, info:
m.rooijakkers@asten.nl)

b. Memo Nota bomenbeleid Module
kwaliteitshandboek bomen en bomen
en bouw
(portefeuillehouder T.M. Martens, info:
j.peters@asten.nl)

c. Memo Woningbouw Ommel

b. LA; reactie ThM*

c. alle fracties; reactie HvM

(portefeuillehouder H.A.M. van Moorsel, info:
s.olschewsky@asten.nl)

11.

d. Lijst van toezeggingen

e. Toez. 26-03-’19, 02-07-’19 en 03-09-’19
ThM; reactie AB, LA; reactie ThM

Rondvraag en sluiting

Aan de orde is gesteld:
- oude rioleringsleidingen te gebruiken voor
waterafvoer (CDA; reactie ThM)*
- status fietspad Dijkstraat (VVD; reactie ThM)

Einde vergadering 22:30 uur.

*3a
*5
*6
*6
*10b

11

Toezegging
Opmerking wordt meegenomen in phoverleg MRE
Vragen worden schriftelijk beantwoord
Vraag mbt totalen type lichtmasten (pag.
10) wordt schriftelijk beantwoord
De cie wordt geïnformeerd over evt. beleid
Helmond tav verlichting bedrijventerrein
De cie ontvangt een overzicht, met jaartal
en voorgenomen actualisering, van
plannen en modules bomenbeleid
De cie wordt geïnformeerd over de
mogelijkheid om oude riolering te
gebruiken voor waterafvoer

Ph
ThM

Team
Ruimte

Afdoening
Rechtstreeks, eind 2019

ThM
ThM

Ruimte
Ruimte

Nog in te plannen
Voor raad 10-12-‘19

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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