Openbare Besluitenlijst B&W gemeente Baarle-Nassau
Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Baarle-Nassau vergadert iedere week,
meestal op dinsdag. Hieronder informeren wij u over alle openbare besluiten van
16 april 2019 en we geven er een korte toelichting op. Hoewel deze teksten met zorg zijn samengesteld,
kunt u er geen rechten aan ontlenen: de teksten geven immers een beknopt beeld van de beleidsstukken
waarover het college heeft besloten.
Raadsvoorstel Kaders begroting ABG 2020
Het bestuur van de ABG-organisatie heeft een voorstel gedaan om de kaders voor de begroting 2020
van de ABG-organisatie te bepalen. Het college stelt de gemeenteraad voor eventuele zienswijzen
kenbaar te maken bij het bestuur van de ABG-organisatie.
Principeverzoek
Voor de locatie Heihoef 1a in Ulicoten is een principeverzoek ingediend voor de uitbreiding van de
Bed & Breakfast. De uitbreiding is niet passend in het bestemmingsplan, maar wel binnen het
vrijetijdsbeleid van de gemeente. Gezien de kleinschaligheid van de ontwikkeling is het niet wenselijk
om het bestemmingsplan aan te passen. Daarom besluit het college om in principe medewerking te
verlenen aan een tijdelijke vergunning van 10 jaar voor de uitbreiding van 70 m2 in de bestaande
bebouwing.
Beslissing op bezwaarschrift
Er is bezwaar gemaakt tegen het besluit om een omgevingsvergunning te verlenen om
vatenopslagkelders te maken aan de Boschoven in Baarle-Nassau. Er is op 26 mei 2015 een
bezwaarschrift ingediend. Het college heeft dit bezwaar op 6 september 2016 ongegrond verklaard.
Tegen dit besluit van het college is beroep aangetekend bij de rechtbank. Uiteindelijk heeft de Raad
van State uitspraak gedaan in deze zaak. Bezwaarmaker heeft zijn bezwaarschrift van 26 mei 2015
niet ingetrokken. In verband met vernietiging van de beslissing op bezwaar d.d. 6 september 2016
door de rechtbank en de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State dient er nog een
beslissing op bezwaar te worden genomen. Het college heeft het bezwaarschrift ter advisering
voorgelegd aan de commissie voor bezwaarschriften. Op advies van deze commissie besluit het
college bezwaarmaker niet-ontvankelijk te verklaren in zijn bezwaar vanwege het ontbreken van
procesbelang.
Voorkeurslocatie en voorbereidingskrediet hockeyveld Baarle-Nassau
Het college concludeert dat de tennisbanen 1 en 2 de voorkeurslocatie is voor de realisatie van een
hockeyveld en vraagt aan de gemeenteraad deze voorkeurslocatie vast te stellen en een
voorbereidingskrediet van € 55.000 beschikbaar te stellen voor de voorbereidingen om te komen tot
de aanleg van een hockeyveld voor HC Baarle.

