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Onderwerp

Besluit

Grondverkoop Enexis
transformatorstation
Brabantpark

Het college stemt in met een grondverkoop van
circa 6 m² aan Enexis Netbeheer B.V. Ten behoeve
van nieuwbouw wordt het elektriciteitsnetwerk in het
Brabantpark vernieuwd. Enexis plaatst een transformatorstation en krijgt met de aankoop de ondergrond in eigendom.
Het college stemt in met het raadsvoorstel
herziening bestemmingsplan Buitengebied, locatie
Groenstraat - Laagstraat en legt dit tet
besluitvorming voor aan de gemeenteraad. De
eigenaar-bewoner van Groenstraat 4 wil zijn
intensieve varkenshouderij gaan beëindigen, de
twee stallen slopen en - met behulp van de ruimte
voor ruimte regeling - op de plaats van de stallen
twee nieuwe woningen realiseren. Verder wil hij de
bestaande bedrijfswoning omzetten in een
burgerwoning. Het ontwerp bestemmingsplan heeft
zes weken ter inzage gelegen en kan nu doorgeleid
worden naar de gemeenteraad. Omwonenden zijn in
het voortraject door initiatiefnemer geïnformeerd.
Het college stemt in met het verzoek van de
eigenaar van de woning Duikerstraat 20 om een
strook van het naastgelegen perceel
openbaar groen te kopen. Het betreft een perceel
ter grootte van circa 24 m².
Het college stemt in met de startnotitie Transitievisie
Warmte. In het Klimaatakkoord staat dat elke
gemeente uiterlijk eind 2021 een Transitievisie
Warmte klaar moet hebben. De gemeenteraad
wordt geïnformeerd met een raadsinformatiebrief.
Het college stemt in met het concept-bod voor de
Regionale Energie en Klimaatstrategie (REKS) door
het nemen van een voorgenomen besluit. In de
voorbereiding is gewerkt met een stuurgroep waarbij
provincie, de wethouders van Loon op Zand,
Tilburg, Waalwijk, Oisterwijk en Dongen,
Natuurmonumenten, woningcorporaties, Energie
coöperaties en Waterschappen betrokken zijn
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geweest. Op 13 mei staat een regionale radenavond
gepland en op 14 mei een gemeentelijke raadsvergadering. In verband met het Corona-virus zal
nog worden bepaald hoe en op welke wijze deze
doorgang kunnen vinden. Daarna dient een definitief
besluit te worden genomen. Het concept-bod moet
uiterlijk op 1 juni 2020 bij het ministerie van
Economische Zaken en Klimaat zijn ingediend.
Het college stemt in met een raadsvoorstel
Procesaanpak Cammeleur. Het college vraagt de
gemeenteraad om in te stemmen met de
inhoudelijke koers/strategie aangaande de
toekomstscenario's en toekomstbestendigheid van
De Cammeleur. Het betreft een procesaanpak en
aanverwante (deel)opgaven. Het voorstel komt aan
de orde in de opiniërende raad van 16 april 2020.

Openbare besluitenlijst college van burgemeester en wethouders, dinsdag 7 april 2020.
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