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Besluit

Bezwaarschrift
kapvergunning

Het college heeft kennis genomen van een bezwaar
gericht tegen een verleende omgevingsvergunning
voor het vellen of doen vellen van een zomereik aan
de Pastoor Dirvenstraat 52. Het bezwaarschrift is
behandeld in een zitting van de adviescommissie
voor de bezwaarschriften. In afwijking van het
advies, heeft het college besloten het bezwaar
ontvankelijk en ongegrond te verklaren. In juli 2017
heeft de gemeenteraad een bomenbeleidsplan
vastgesteld, met daarin een toetsingsformulier
waarin de waarde van bomen afgewogen wordt
tegen de overlast die wordt ondervonden. Hoewel
dit toetsingsformulier is vastgesteld voor het vellen
van gemeentelijke bomen, wordt dit toetsingsformulier ook gebruikt bij particuliere bomen.
Hierdoor worden de boomwaarde en de overlast los
van elkaar bepaald. Als de waarde minus de
overlast groter of gelijk is aan nul wordt de kap van
een boom niet toegekend. Uit het toetsingsformulier
blijkt dat de waarde van de betreffende zomereik
lager is dan de overlast. Dit betekent dat de
verleende omgevingsvergunning in stand blijft.
Het college heeft besloten een volmacht te verlenen
aan de gemeente Tilburg om namens de regio Hart
van Brabant het loonwaarde-instrument enkelvoudig
aan te besteden voor de periode 2019-2022. Dit
onder de voorwaarde dat de regiogemeenten
afzonderlijk besluiten om het loonwaarde-instrument
enkelvoudig bij Dariuz aan te besteden. Een van de
onderdelen van de Participatiewet is de
loonwaardebepaling voor mensen die niet in staat
zijn het wettelijke minimumloon te verdienen door
belemmering of handicap. In de arbeidsmarktregio is
afgesproken gezamenlijk één loonwaardesystematiek in te kopen zodat werkgevers in de
regio met één loonwaarde-instrument te maken
hebben. Hiervoor is in 2014 een aanbesteding
uitgevoerd en is er een contract afgesloten met
Dariuz voor de duur van vier jaar. Het huidige
contract met Dariuz loopt eind 2018 af.
Het college stemt in met de acht aangepaste
belastingverordeningen 2019 en de regeling
kwijtschelding 2019 en legt deze ter vaststelling
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voor aan de gemeenteraad.
Ontwerpbestemmingsplan
Partiële Herziening
Buitengebied Dongen
recreatieboerderij
Pukkemuk

Het college heeft besloten het ontwerpbestemmingsplan Partiële Herziening Buitengebied Dongen
recreatieboerderij Pukkemuk, opnieuw ter inzage te
leggen. Dat gebeurt vanaf 16 november tot en met
27 december 2018. Eerder lag dit
ontwerpbestemmingsplan van 24 augustus tot en
met 4 oktober 2018 ter inzage.
Uit de toelichting van het ontwerpbestemmingsplan
en de bijlagen blijkt dat de ontwikkeling van
recreatieboerderij Pukkemuk geen milieuhygiënische belemmeringen met zich meebrengt en
er een goed woon- en leefklimaat aanwezig blijft.
Ondanks dat, had voorafgaande aan de
terinzagelegging van het ontwerpbestemmingsplan
een apart besluit genomen moeten worden of de
ontwikkeling belangrijke gevolgen heeft voor het
milieu. Dat besluit moet worden genomen op een
zogenoemde aanmeldnotitie vormvrije m.e.r.
beoordeling (m.e.r. betekent milieueffectrapportage).
Het college heeft van de initiatiefnemer een
aanmeldnotitie m.e.r.-beoordeling ontvangen over
de te verwachten effecten op het milieu. Op basis
van deze aanmeldnotitie vormvrije m.e.r.beoordeling heeft het college besloten dat er geen
m.e.r.-procedure plaats heeft.
Burgemeester en wethouders vinden het van belang
dat de procedure zorgvuldig wordt doorlopen.
Daarom wordt het ontwerpbestemmingsplan
opnieuw ter inzage gelegd met ingang van 16
november tot en met 27 december 2018. De
publicatie heeft plaats in de Informatiekrant en in de
Staatscourant van 15 november 2018. Ook de
beslissing over de aanmeldnotitie m.e.r. ligt tijdens
deze periode ter inzage. Bij de omwonenden van
Pukkemuk is een informatiebrief bezorgd.
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