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Bezwaarschrift
Een eigenaar van een recreatiewoning op L’air Pur
in Baarle-Nassau heeft gevraagd om een
persoonsgebonden gedoogbeschikking om de
recreatiewoning permanent te mogen bewonen.
Omdat de eigenaar niet voldoet aan de vereisten in
het “Beleid bewoning recreatiewoningen” is het
verzoek afgewezen. Tegen deze afwijzing is bezwaar
gemaakt.
Principeverzoek uitbreiding Camping Ponderosa
Camping Ponderosa heeft een principeverzoek
ingediend voor de uitbreiding van de camping aan
de noordwestzijde. Het betreft een uitbreiding van
het terrein met 2 ha. Het aantal standplaatsen blijft
gelijk. Het verzoek geeft aan om de uitbreiding te
combineren met de trajectwijziging van de EVZ.

Het college besluit
het advies van de commissie bezwaarschriften te
volgen en het bezwaar kennelijk niet-ontvankelijk te
verklaren.

Overeenkomst voor grondruil
Een varkensfokker heeft de gemeente gevraagd een
gedeelte van het Hoogeind in Baarle-Nassau te
onttrekken aan de openbaarheid in verband met de
bedrijfshygiëne van zijn varkensfokkerij. In ruil
daarvoor legt hij voor eigen rekening en risico op
zijn perceel een nieuwe weg aan. Wanneer hij die
weg heeft aangelegd, draagt hij deze over aan de
gemeente. Vanaf dat moment is de gemeente
eigenaar van de weg en verantwoordelijk voor het
onderhoud ervan. Het gaat hierbij om een grondruil
Dwangsom
Op 12 februari 2018 heeft de gemeente een
verzoek ontvangen tot herziening van het besluit
d.d. 20 februari 2013 waarin een bouwvergunning is
geweigerd. De aanvrager heeft op 20 juni 2018 en
op 5 oktober 2018 een ingebrekestelling gestuurd
omdat hij geen besluit van het college had
ontvangen op zijn verzoek.
Nieuw contract onderhoud bronnen klimaatvoorziening gemeentehuis
Er dient voor het onderhoud van bronnen voor de
klimaatbeheersing van het gemeentehuis een
nieuwe overeenkomst te komen. In overleg met het
Inkoopbureau is het inkooptraject doorlopen.

Het college besluit
1. Aan de varkensfokker te verkopen een stuk grond
aan Hoogeind in Baarle-Nassau ter grootte van
circa 1797 m²;
2. Van de varkensfokker te kopen een stuk grond
aan Eikelenbosch in Baarle-Nassau ter grootte
van circa 691 m².

Het college besluit
In principe medewerking te verlenen aan:
• de uitbreiding van Camping Ponderosa met een
oppervlakte van 2 ha, mits voldaan kan worden
aan gestelde voorwaarden;
• de voorgestelde trajectwijziging en inrichting van
de Ecologische Verbindingszone (EVZ), op
voorwaarde dat dit met instemming van Brabants
Landschap en het waterschap gebeurt;
• de uitbreiding van Camping Ponderosa en de
trajectwijziging van de EVZ juridisch planologisch
mogelijk te maken middels één bestemmingsplanprocedure.

Het college besluit
De maximale dwangsom € 1260,- toe te kennen aan
de aanvrager wegens het niet tijdig beslissen op het
verzoek om herziening van de bouwvergunning.

Het college besluit
Het onderhoud van de warmte- en koudebronnen en
W-installatie gemeentehuis in opdracht te geven aan
Kuijpers Exploitatie & Beheer B.V. in Tilburg

Ontwikkeling projectmatige woningbouw
Het college besluit
Maaijkant 2e fase Ulicoten
1. Voor Aannemersbedrijf J.A. van Gisbergen B.V.
De gemeente ontwikkelt in Ulicoten de woonwijk
gedurende maximaal 2 jaar de aangeduide
Maaijkant 2e fase. De gemeente wil naast de vrije
percelen te reserveren om maximaal 7 woningen
bouwkavels ook een aantal projectmatig gebouwde
te bouwen, tegen de daarvoor geldende
woningen aanbieden. Om die reden heeft de
grondprijs;
gemeente een ontwikkelaar geselecteerd om daar 2. De verkoop van de woningen in handen stellen
invulling aan te geven.
van deze ontwikkelaar;
3. Bij de verkoop de bouwgrond rechtstreeks te
leveren aan de door de ontwikkelaar
aangeleverde individuele kopers, waarbij de
ontwikkelaar tegelijkertijd de woningen levert.
Ontwerpbestemmingsplan ‘Boschoven 18, BaarleNassau
Met het ontwerpbestemmingsplan Boschoven 18 in
Baarle-Nassau wordt een vervolg gegeven aan de
positieve principe-uitspraak van het college op 12
juni 2018. Het ontwerpbestemmingsplan voorziet in
het wijzigen van de bestemming ‘agrarisch –
agrarisch bedrijf’ naar een bedrijfsbestemming. Met
het wijzigen van de bestemming worden
recreatieve en bedrijfsmatige activiteiten mogelijk
in de vorm van een klusbedrijf en een ondergeschikte bed and breakfast.
Zelfevaluatie Basisregistratie Personen (BRP) en de
Zelfevaluatie Paspoorten en Nederlandse
Identiteitskaarten (PNIK) 2018
Om de kwaliteit van de Basisregistratie Personen en
de kwaliteit rond het proces reisdocumenten te
beoordelen is door de gemeente en het Ministerie
van Binnenlandse Zaken een zelfevaluatie én een
inhoudelijke controle uitgevoerd. De gemeente
voldoet, behoudens de archivering
brondocumenten, aan de gestelde norm.
Subsidieverzoek stichting herdenking bevrijding
Baarle 75 jaar bevrijding
In 2019 wordt herdacht dat het 75 jaar geleden is
dat Baarle bevrijd is. In Baarle-Nassau en BaarleHertog verzorgt de ‘Stichting herdenking bevrijding
Baarle’ jaarlijks i.s.m. de gemeenten de organisatie
rondom de bevrijding. De subsidie voor de
‘reguliere’ activiteit van de stichting is reeds
toegekend. De stichting heeft ook nog een
aanvullend subsidieverzoek ingediend bij BaarleNassau en –Hertog voor de speciale 75-jaar editie.
Na overleg met de initiatiefnemers is een door hen
aangepast subsidieverzoek ingediend. De
activiteiten vinden plaats op 5 en 6 oktober.

Het college besluit
1. In te stemmen met de terinzagelegging van het
ontwerpbestemmingsplan ‘Boschoven 18, BaarleNassau’ voor een periode van zes weken;
2. Te besluiten dat geen exploitatieovereenkomst
nodig is, omdat het wettelijk kostenverhaal
anderszins is verzekerd via de leges;
3. De commissie Ruimte en Economie met een
memo op de hoogte te stellen van deze
ontwikkeling.
Het college besluit
In te stemmen met de inhoud van de uittreksels BRP
en PNIK 2018.

Het college besluit
Een eenmalige aanvullende subsidie à € 3.000 te
verstrekken aan Stichting herdenking bevrijding
Baarle voor het organiseren van 75-jaar bevrijding in
oktober 2019.

Verzoek om een financiële bijdrage voor de
Opstapbus ABC
De Opstapbus ABC rijdt sinds 2015 in de gemeenten
Alphen-Chaam en Baarle-Nassau. Er worden
boodschappenritjes en uitstapjes binnen en buiten
de gemeenten gemaakt. De doelgroep zijn ouderen
en mensen met een beperking. Voor de financiering
van de bus en de werking is de stichting afhankelijk
van sponsering en een bijdrage van de gemeenten.

Het college besluit
Een financiële bijdrage toe te kennen aan de stichting
Opstapbus ABC over 2018 en 2019 van € 5.000 per
jaar.

