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Vaststellen besluitenlijst d.d.
Collegevergadering
29 juni 2021

De besluitenlijst wordt in
overeenstemming met het concept
vastgesteld

Erfgoedbeleid Laarbeek 2021- Cie. RD
2026 inclusief verordeningen 21-jul-2021

1. Het college vraagt aan de raad om
de volgende documenten vast te
stellen:
a. Erfgoedhandboek Laarbeek:
Een erfenis aan verhalen
b. Geactualiseerde
Archeologische beleidskaart
Laarbeek 2021
c. Erfgoedverordening
gemeente Laarbeek 2021
d. Subsidieverordening
monumenten gemeente
Laarbeek 2021
2. Het college vraagt aan de raad om
de volgende verordeningen in te
trekken:
a. Erfgoedverordening
gemeente Laarbeek 2013
b. Subsidieverordening
monumenten gemeente
Laarbeek 2008

Raad
9-9-2021
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Toelichting op besluit

Het college stemt in om het
‘Erfgoedbeleid Laarbeek 2021-2026’ aan
de raad ter vaststelling voor te leggen.
Dit geactualiseerd beleid bestaat uit:
1. Erfgoedhandboek Laarbeek: Een
erfenis aan verhalen
2. Geactualiseerde Archeologische
beleidskaart Laarbeek 2021
3. Erfgoedverordening Laarbeek
2021
4. Subsidieverordening monumenten
gemeente Laarbeek 2021
Daarnaast vraagt het college aan de raad
om in te stemmen met het concreet
beleidsvoornemen voor het opstellen van
een parabestemmingsplan archeologie
voor Laarbeek.
De ‘Beleidsregels Plaatsing zonnepanelen
op monumenten, cultuurhistorisch
waardevolle en beeldbepalende panden’
worden ter inzage gelegd. Een
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3. Het college vraagt aan de raad om samenvatting hiervan wordt ter
in te stemmen met het concreet
kennisgeving aan de raad voorgelegd.
beleidsvoornemen voor het
opstellen van een
paraplubestemmingsplan
archeologie voor Laarbeek op basis
van de geactualiseerde
archeologische waarden- en
verwachtingskaart Laarbeek 2021.
4. Het college stemt vooralsnog in met
de inhoud van de ‘Beleidsregels
plaatsing zonnepanelen op
monumenten, cultuurhistorisch
waardevolle en beeldbepalende
panden’ en stelt deze voor inspraak
open. Het college neemt ter
kennisgeving een samenvatting van
de beleidsregels op in het
raadsvoorstel over het
Erfgoedbeleid 2021-2026.
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21-jul-2021
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Toelichting op besluit

Het college besluit:
1. Voor de aanvragen zonnepark
Rooijseweg en zonnepark Pater
Eustachiuslaan de responsnota op
zienswijzen, de anterieure
overeenkomst en de
samenwerkingsovereenkomst vast
te stellen;
2. De aanvragen zonnepark
Rooijseweg en zonnepark Pater
Eustachiuslaan voor te leggen aan
de raad, na advies van de
commissie ruimtelijk domein, voor
mogelijke afgifte van een definitieve
verklaring van geen bedenkingen
(VVGB);
3. Voor wat betreft de aanvraag
zonnepark Vossenberg wordt een
pas op de plaats gemaakt. Dit in het
licht van de maatschappelijke
discussie rond de zonnevelden.

De gemeente voert een pilot uit waarbij
maximaal vijf zonneparken worden
vergund. Dit voorstel behandelt drie
aanvragen. Met twee aanvragers maakt
het college detail-afspraken over de
samenwerking en legt deze aanvragen
voor aan de raad voor een definitieve
verklaring van geen bedenkingen, die een
vergunning mogelijk maakt. Bij de derde
aanvraag wordt een pas op de plaats
gemaakt, gezien de maatschappelijke
discussie rond zonnevelden.
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Aanpassing
Cie. RD
bomenverordening en Groene 21-7-2021
Kaart
Raad
9-9-2021

De raad wordt voorgesteld om:
1. De bomenverordening Laarbeek
2015 per 1 oktober 2021 in te
trekken.
2. De bomenverordening Laarbeek
2021 per 1 oktober 2021 vast te
stellen.

Met de overgang van de oude Boswet
naar de nieuwe Wet natuurbescherming
is er meer ruimte gekomen om regie te
pakken op het Laarbeekse
bomenbeschermingsbeleid. De
gemeenteraad wordt voorgesteld om de
Laarbeekse bomenverordening aan te
passen waarbij de verwijzingen naar de
oude Boswet worden geschrapt. Dat
geeft duidelijkheid en eenduidigheid.
Voortaan geldt, zonder uitzondering, dat
voor alle bomen en groenstructuren die
op de Groene Kaart staan een
omgevingsvergunning nodig is om ze
weg te mogen halen.

248572021

Feestverlichting winkelpleinen
en –straten

1. Een bijdrage van € 13.570,beschikbaar te stellen vanuit het
budget coronamiddelen.
2. Een bijdrage van €6.000,- als
garantstelling te geven aan
Centrummanagent Laarbeek vanuit
het budget coronahulpmiddelen.

Centrummanagement Laarbeek (CML)
wil LED-ornamenten aanbrengen als
sfeerverlichting in de winkelpleinen en straten van Beek en Donk, Lieshout,
Aarle-Rixtel en Mariahout. CML vraagt de
gemeente de voorzieningen op de
lichtmasten hiervoor aan te passen en uit
te breiden en het jaarlijkse onderhoud
voor rekening te nemen. Het college
stemt hiermee in. Mogelijk kan CML een
subsidie van Metropool Regio Eindhoven
ontvangen voor dit project. Als een

4

B&W

Onderwerp

Com/raad

Beslissing

Toelichting op besluit
subsidie wordt toegekend zal CML een
deel van de gemeentelijke kosten voor
rekening nemen. Een deel van het
bedrag is daarom een garantstelling.
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Verzoek tot aanwijzing
toezichthouders APV
Boswachter BOA
Staatsbosbeheer

De buitengewoon
opsporingsambtenaren in dienst bij
Staatsbosbeheer op grond van artikel
6:2 lid 2 van de Algemene Plaatselijke
Verordening gemeente Laarbeek, voor
de gebieden in beheer en/of in
eigendom van Staatsbosbeheer
binnen het grondgebied van de
gemeente Laarbeek aan te wijzen als
toezichthouder.

Op verzoek van Staatsbosbeheer
worden buitengewoon
opsporingsambtenaren (BOA’s) in dienst
van Staatsbosbeheer aangewezen als
toezichthouder voor de gebieden in
beheer en/of in eigendom van
Staatsbosbeheer op het grondgebied
van de gemeente Laarbeek.
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Principeverzoek uitbreiden
bedrijf Bosven Mariahout

1. In te stemmen met de
aangeleverde ruimtelijke
onderbouwing met bijlagen;
2. Met initiatiefnemer de nodige
overeenkomsten sluiten
(anterieure-, planschade- en
landschapsinvesteringsovereen
komst);

Betrokkene exploiteert ter plaatse een
plantenkwekerij en heeft
uitbreidingsplannen. Uit ingewonnen
advies bij de Adviescommissie
Agrarische Bouwaanvragen blijkt dat
een en ander noodzakelijk is voor een
doelmatige agrarische bedrijfsvoering
en ontwikkeling van het bedrijf. In het
bestemmingsplan Buitengebied is een
wijzigingsbevoegdheid opgenomen voor
het planologisch regelen van de
noodzakelijke vergroting van het
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bestemmings-/bouwvlak. Alvorens van
deze wijzigingsbevoegdheid gebruik te
maken dient akkoord te worden gegaan
met de ruimtelijke onderbouwing
waarna met betrokkene de benodigde
overeenkomsten kunnen worden
gesloten.

277532021

RIB papiercontainers

Vergaderstukken DB
Peelgemeenten 1 juli 2021
Vergaderstukken DB Senzer
5 juli 2021
WoCom BOD op de
Woonvisie Laarbeek
Brief afstemmingsproces
tussen gemeenten en
gemeenschappelijke
regelingen in Brabant Noord

RIB

De RIB papiercontainers vast te
stellen en toe te sturen aan de
gemeenteraad

Wethouder Briels heeft zich afgemeld
voor dit overleg.
Wethouder Briels sluit aan bij dit
(online) overleg.

Voor kennisgeving aangenomen.
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Het college heeft op 29 juni 2021
inhoudelijk vergaderd over het
onderzoek naar de wenselijkheid van
papiercontainers. Daarop heeft het
college besloten de raad hierover te
informeren via een RIB. Dit voorstel
stelt deze RIB vast.

