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Besluitenlijst Collegevergadering
Datum 02-08-2022
Tijd 9:00 - 12:00
Locatie Ruimte B&W-kamer
Toelichting Aanwezig:

Loco-burgemeester Rien Wijdeven
Wethouders Edwin Daandels/Maarten Everling
Loco-gemeentesecretaris Heleen Steneker

1 4248 -Vaststellen Bestemmingsplan Watersteeg 14, Vorstenbosch

De gemeenteraad voorstellen:

1. In te stemmen met de nota van zienswijze ‘Watersteeg 14, 
Vorstenbosch’ en hiermee zienswijze ontvankelijk te verklaren en 
gedeeltelijk over te nemen;

2. Het bestemmingsplan ‘Watersteeg 14, Vorstenbosch’ met 
NL.IMRO.1721.BPWatersteeg14V-vg01 gewijzigd vast te stellen;

3. Voor het onder 2. vastgestelde plan, geen exploitatieplan vast te 
stellen.

2 6256 - Vaststellen Bestemmingsplan en exploitatieplan Heeswijkse 
Akkers

1. Een verkeersbesluit te nemen om de verkeerskundige bebouwde 
kom te verplaatsen op de Veldstraat.

De raad voorstellen:

2. In te stemmen met de nota van zienswijzen en ambtshalve 
wijzigingen ‘Heeswijkse Akkers’ en hiermee de ingediende 
zienswijze ontvankelijk te verklaren en gedeeltelijk over te nemen;

3. Het bestemmingsplan ‘Heeswijkse Akkers’ met plan-IDN 
NL.IMRO.1721.BPHeeswijkseAkkers-vg01, waarmee een nieuwe 
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woonwijk met 72 woningen wordt mogelijk gemaakt aan de 
westrand van de kern Heeswijk-Dinther gewijzigd vast te stellen;

4. Het ontwerpexploitatieplan ‘Heeswijkse Akkers’ met plan-IDN 
NL.IMRO.1721.EPHeeswijkseAkkers-on01 waarmee het 
kostenverhaal wordt verzekerd van een nieuwe woonwijk met 72 
woningen aan de westrand van de kern Heeswijk-Dinther 
gewijzigd vast te stellen.

3 5387 - Vaststellen Bestemmingsplan 'Hoofdstraat 81b, Heeswijk-Dinther'

De gemeenteraad voorstellen:
a. In te stemmen met de nota van zienswijzen en ambtshalve 

wijzigingen “Hoofdstraat 81b, Heeswijk-Dinther” en hiermee 
zienswijze 1 ontvankelijk te verklaren en zienswijze 1 niet over te 
nemen, alsmede een ambtshalve wijziging in het vast te stellen 
plan door te voeren;

b. Het bestemmingsplan “Hoofdstraat 81b, Heeswijk-Dinther” met 
IMRO-IDN NL.IMRO.1721.BPHoofdstr81BHD-vg01 gewijzigd vast 
te stellen;

c. Voor het onder b. vastgestelde plan, geen exploitatieplan vast te 
stellen.

4 5390 - Vaststellen Bestemmingsplan 'Dorpsstraat 11, Loosbroek'

De gemeenteraad voorstellen:
a. In te stemmen met de nota van zienswijze “Dorpsstraat 11, 

Loosbroek” en hiermee zienswijze 1 ontvankelijk te verklaren en 
zienswijze 1 gedeeltelijk over te nemen;

b. Het bestemmingsplan “Dorpsstraat 11, Loosbroek” met IMRO-IDN 
NL.IMRO.1721.BPDorpsstraat11LBR-vg01 gewijzigd vast te 
stellen;

c. Voor het onder b. vastgestelde plan, geen exploitatieplan vast te 
stellen.

5 5386 - Vaststellen Bestemmingsplan 'Weijen 60-62, Nistelrode'

De gemeenteraad voorstellen:
a. Het bestemmingsplan “Weijen 60-62, Nistelrode” met IMRO-IDN 

NL.IMRO.1721.BPWeijen6062NTR-vg01 ongewijzigd vast te 
stellen;
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b. Voor het onder a. vastgestelde plan, geen exploitatieplan vast te 
stellen.

6 5830 - Uitkomsten meicirculaire 2022
Vaststellen notitie ter informatie "Uitkomsten meicirculaire 
gemeentefonds 2022" en deze beschikbaar stellen aan de gemeenteraad.

7 5912 - Principeverzoeken grootschalige zonneparken 2021

1. De raad vragen om een zienswijze af te geven op het voornemen 
om in te stemmen met principeverzoek zonnepark Grolderseweg.

2. De raad vragen om een zienswijze af te geven op het voornemen 
om in te stemmen met principeverzoek zonnepark Bleekseweg.

3. De raad vragen om een zienswijze af te geven op het voornemen 
om in te stemmen met principeverzoek zonnepark Boterweg.

8 2327 - Verlenen erfpacht aan Tennisvereniging Telro

1. De percelen kadastraal bekend Nistelrode, sectie F nummers 
2349, 2350 en 2343, samen groot ca. 11.915 m², gelegen aan de 
Zwarte Molenweg 11 in Nistelrode, in erfpacht te geven aan 
Tennisvereniging Telro.

2. In te stemmen met de bijgevoegde concept-
erfpachtovereenkomst.

9 4608 - Aangaan huurovereenkomst met Aeroclub Nistelrode

1. Instemmen met de verhuur van het zweefvliegterrein aan de 
Vorstenbosscheweg 10 aan Aeroclub Nistelrode.

2. Instemmen met een looptijd van de huurovereenkomst van 10 jaar 
met stilzwijgende verlenging van telkens 10 jaar.

3. Geen extra huurvergoeding vragen voor de uitbreiding van het 
terrein.

4. Instemmen met bepaling dat we met de huurder in overleg treden 
als blijkt dat hij door obstakels geen of slechts beperkt gebruik 
kan maken van het zweefvliegterrein.

5. Instemmen met het betalen van een vergoeding indien de 
gemeente het terrein wil gebruiken voor evenementen.

6. Instemmen met de huurovereenkomst.

10 5085 - Vaststellen grondexploitatie Oude Torenweg

1. In te stemmen met de initiële grondexploitatie Oude Torenweg.
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2. De grondexploitatie Oude Torenweg ter besluitvorming voor te 
leggen aan de raad.

11 5242 - Vaststellen geactualiseerde grondexploitaties 1-7-2022
Vaststellen van de geactualiseerde grondexploitaties per 1-7-2022.

12 5221 - Vervanging AV voorziening Raadzaal
De raad te adviseren om, vooruitlopend op de vaststelling van de 
begroting 2023, het voor vervanging van de AV voorzieningen van de 
raadzaal opgenomen budget à € 140.000 beschikbaar te stellen.

Besluitenlijst vastgesteld in de vergadering van 23 augustus 2022
De secretaris De burgemeester

Peggy Hurkmans Marieke Moorman

Deze besluitenlijst is digitaal vastgesteld, daarom staat er geen fysieke handtekening onder.


