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B&W

1.1

Onderwerp

Com/ raad

Beslissing

Vaststellen besluitenlijst

De besluitenlijst wordt in overeenstemming

Collegevergadering van

met het concept vastgesteld

Toelichting op het besluit

9 februari 2021
1.3

7396-

O

2021

Budget warmtetransitie

Cie AZ:

De raad voor te leggen om de gelden voor de

Wegens onverhoopte omstandigheden

25-02-2021

warmtetransitie ad € 342.160 in 2021

heeft er geen budgetoverheveling van de

beschikbaar te stellen uit de algemene

beschikbare middelen in 2020 naar

reserve.

boekjaar 2021 plaatsgevonden van de

Raad:
18-03-2021

gelden die door de raad in augustus 2020
zijn bestemd voor de warmtetransitie.
Omdat er dit jaar (ook begin 2021)
meerdere uitgaven gepland staan, wordt
voorgelegd om niet te wachten op
resultaatbestemming bij de jaarrekening
in juni, en de gelden alsnog beschikbaar
te stellen voor gebruik in 2021.
Als dekking wordt daarvoor de algemene
reserve voorgesteld in de wetenschap dat
het niet uitgegeven budget van 2020 een
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positieve bijdrage levert aan het resultaat
in de jaarrekening 2020 en daarmee de
algemene reserve weer verhoogd.
1.4

7542-

Principeverzoek herbestemming De

In afwijking van het eerdere besluit van 3

In het kader van de aanleg van de N279

O

2021

Wolfsputten te Aarle-Rixtel

november 2020, in te stemmen met het

dient betrokkene gronden af te staan.

realiseren van 1,35 ha teeltondersteunende

Een deel van deze gronden wordt

voorzieningen op het perceel aan de

gebruikt voor aardbeienteelt op

Bakelseweg tot een hoogte van maximaal 3

stellingen. Betrokkene wil het verlies van

meter met dien verstande dat:

stellingen ruim gecompenseerd hebben

- de teeltondersteunende voorzieningen

op een perceel aan de noordkant van zijn

worden geplaatst op de achterzijde van het

bedrijf. Eerder is besloten om

perceel (direct langs De Wolfsputten), nadat

teeltondersteunende voorzieningen toe te

de eerder betwiste stellingen in het traject

staan tot een oppervlak van 1,35 ha met

N279 zijn verwijderd;

een hoogte van maximaal 1,5 meter.

- de teeltondersteunende voorzieningen

Volgens de provincie zou daarmee de

landschappelijk worden ingepast.

grondverwerving worden bemoeilijkt. Er is
aanleiding om de maximale hoogte van
de voorzieningen te stellen op 3 meter.

2.1

51178-

Uitvoeren inpassingsplan

Het college besluit om op grond van de

Op een vooraankondiging last onder

O

2020

Wolfsputten Aarle-Rixtel

ingediende zienswijze en de hercontrole van

dwangsom voor strijdig bouwen en/of

2 februari 2021 de last onder dwangsom te

gebruik op gronden binnen Aarle-Rixtel is

herzien. De definitieve last onder dwangsom

een zienswijze ingediend. De last onder

wordt alleen opgelegd voor het planologisch

dwangsom wordt herzien omdat deels is

strijdig gebruik op het perceel Wolfsputten

voldaan aan de last. Een last onder

voor gronden vallend binnen het

dwangsom wordt alleen nog opgelegd

Inpassingsplan N279.

voor het planologisch strijdig gebruik van
gronden vallend binnen het
Inpassingsplan N279.
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Daarnaast zijn een tweetal aanvragen
omgevingsvergunning voor bouwen en
gebruik ingediend en in behandeling
genomen bij de Omgevingsdienst.
2.2

3844-

Wijzigingsplan Rooijakkers V.O.F.

1. In te stemmen met de aangeleverde

Initiatiefnemer doet mee aan de

O

2021

Vonderweg Oost te Beek en Donk

ruimtelijke onderbouwing;

saneringsregeling varkenshouderijen en

2. Met initiatiefnemer de nodige

wil na sloop van de daarvoor benodigde

overeenkomsten sluiten (anterieure-,

varkensstallen in een loods statische

planschade- en landschapsinvesterings-

opslag realiseren. Daarvoor dient de

overeenkomst);

agrarische bestemming gewijzigd te

3. Na ondertekening overeenkomsten de

worden naar een bedrijfsbestemming met

bestemmingsplanwijziging voor te bereiden

de aanduiding ‘opslag/stalling’.

en op te starten.

Een en ander past binnen de
wijzigingsmogelijkheden die in het
bestemmingsplan Buitengebied zijn
opgenomen.

2.3

6761-

Reactie provincie op aangenomen

O

2021

motie van CDA 2 juli 2020 inzake
N279

RIB

Besloten wordt in te stemmen met bijgaande

Als vervolg op het raadsbesluit van

concept raadsinformatiebrief.

2 juli 2020 naar aanleiding van een
motie, ingediend door de fractie CDA,
over Provinciaal Inpassingsplan N279
Veghel-Asten, heeft de provincie nu een
formele reactie gegeven op het verzoek
om een aantal aanvullende
verkeersberekeningen uit te voeren.
Deze week is de formele reactie van de
provincie ontvangen op de motie en in de
Raadsinformatiebrief is de reactie
opgenomen.
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2.4

46876-

Handhaving zandpad Opstal-

1. Het zandpad van de Laarweg naar Opstal

Het zandpad dat loopt van de Laarweg

O

2020

Wilhelminakanaal

wordt verplaatst naar de oorspronkelijke

naar Opstal is in de loop der jaren

plek en gemarkeerd met palen;

verplaatst. Hierdoor wijkt de

2. Het zandpad aan de Middenakkerweg

gebruiksgrens af van de kadastrale

wordt gemarkeerd met palen en er wordt

grens. Percelen aan de ene kant van het

nieuw struweel aangeplant in de berm.

pad zijn daardoor kleiner geworden en
percelen aan de andere kant van het pad
groter. Het pad komt weer op de plaats
waar het volgens de kadastrale gegevens
hoort te liggen. Net zoals het pad bij het
Hagelkruis worden er palen langs het pad
geplaatst. Hierdoor wordt voorkomen dat
de gebruiksgrens van het pad, door het
bewerken van de aangrenzende percelen,
weer af gaat wijken van de kadastrale
grens. Bij het pad aan de
Middenakkerweg worden om dezelfde
reden ook palen gezet en de berm wordt
daar aangeplant met nieuw struweel.
De eigenaren van de percelen gelegen
aan de paden krijgen hierover een brief.

2.5

6768-

Schriftelijke vragen ex art 37 RvO

Ingestemd wordt met de bijgesloten

Naar aanleiding van langlopende klachten

O

2021

van PNL over Wateroverlast

antwoordbrief aan de fractie van PNL.

over wateroverlast op een gedeelte van

Deense Hoek

de Deense Hoek in Lieshout heeft de
fractie van PNL een aantal vragen gesteld
ex artikel 37 van de Raadsverordening.

2.6

7774-

Beoordeling zienswijzen

De zienswijzen geven geen aanleiding om

Op een vooraankondiging ‘afwijzen

O

2021

handhaving naar aanleiding van de

het verzoek om handhaving gebaseerd op

verzoek om handhaving’ voor strijdig

het bestemmingsplan “Wolfsputten” toe te

bouwen en/of gebruik op gronden binnen

Zaaknummer:

7931-2021

Documentnummer:

7931-2021:093319

vooraankondiging afwijzen verzoek

wijzen. Het college besluit niettemin om

Aarle-Rixtel zijn zienswijzen ingediend.

om handhaving

handhavend op te treden tegen het

Ondanks dat de zienswijzen geen directe

planologisch strijdig gebruik op gronden van

aanleiding geven om het verzoek om

het perceel Wolfsputten met de bestemming

handhaving toe te wijzen, besluit het

‘verkeer 2’ vallend binnen het

college niettemin om handhavend op te

“Inpassingsplan N279”.

treden tegen het planologisch strijdig
gebruik op gronden binnen Aarle-Rixtel.

3.1

Ingekomen brief Woonstichting Thuis

O
3.3

inzake Woningmarktonderzoek
Aankondiging waterstof symposium

O

donderdag 25 maart 2021 om 14.00 uur
met de titel: “Waterstof voor Nederland:
Energie voor de nabije toekomst?”
(webinar)

College neemt voor kennisgeving aan

