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1. Het college van B&W heeft besloten om twee drinkwatertappunten te plaatsen, één in de 
kern Kaatsheuvel en één in de kern Loon op Zand. 
 

2. Het college van B&W heeft besloten de gemeenteraad voor te stellen het 
bestemmingsplan ‘Kaatsheuvel Peperstraat 21-25’ ongewijzigd vast te stellen. Ook heeft 
het college van B&W besloten de gemeenteraad voor te stellen geen exploitatieplan vast 
te stellen 

 
3. Het college van B&W heeft besloten om het bezwaarschrift van de heer W. van Klaveren 

inzake het verkeersbesluit met nummer 2017-10 voor het realiseren van een 
taxistandplaats in de Kerkstraat te Loon op Zand, ontvankelijk doch ongegrond te 
verklaren 

 
4. Het college van B&W heeft besloten om een advies te geven over de winningsplannen 

van Vermilion ten aanzien van de mijnbouwlocaties in de gemeente Loon op Zand (aan de 
Eikendijk en de Ruilverkavelingsweg). Het college maakt zich zorgen over de risico’s van 
de gaswinning, mede gelet op het incident van afgelopen zomer. Daarnaast adviseert het 
college het Ministerie om de uitbreiding van de winningsplannen te heroverwegen en in te 
zetten op een transitie naar duurzame energie 

 
5. Het college van B&W heeft besloten in principe medewerking toe te zeggen aan het 

verzoek om een verblijfsrecreatief bedrijf op het perceel Kraanven 9 Loon op Zand 
mogelijk te maken. 

 
6. Het college van B&W heeft besloten om de hardheidsclausule toe te passen. De 

terugkoppelings-, aanpassings- en besluitvormingstermijnen inzake subsidiëring van de 
ideeënwedstrijd zijn aangepast om de tot een gedegen advies te komen voor 1 februari 
2018. 

 
7. Het college van B&W heeft besloten om een memo aan de gemeenteraad voor te leggen 

waarin inzicht wordt gegeven in de beleidsmatige overwegingen om functieverruiming in 
het buitengebied af te wegen. 

 
8. Het college van B&W heeft besloten om met toepassing van artikel 2.12, lid 1, onder a, 

onder 2° van de Wabo een omgevingsvergunning te verlenen voor het tijdelijke gebruik 
van het bijgebouw aan de Roestenbergstraat 73 te Kaatsheuvel voor de duur van de 
verbouwing van de woning met een maximale termijn van 2 jaar eindigend op 1 december 
2019. 

 
9. Het college van B&W heeft besloten om uitvoering gevende aan de uitspraak van de 

Raad van State van 8 september 2017 met zaaknummer 201608659/1/R2, het 
wijzigingsplan “Moleneind 25, Loon op Zand, 2016” gewijzigd vastgesteld 

 
10. Het college van B&W heeft besloten om het verantwoordingsformat inzake de 

instandhoudingssubsidie voor Stichting Het Witte Kasteel vast te stellen. 



 
11. Het college van B&W heeft besloten om het verweerschrift Wet bescherming 

persoonsgegevens (wbp) vast te stellen i.v.m. het beroep dat is ingediend tegen de 
beschikking op bezwaar. 

 
12. Het college van B&W heeft besloten om een beperkt onderzoek uit te laten voeren naar 

de mogelijkheden om de dagdagelijkse kosten van het gebruik en onderhoud van Het 
Klavier te beperken. 

 
13. Het college van B&W heeft besloten om de raad een voorstel aan te bieden om te 

besluiten tot vaststelling van de diverse belastingverordeningen 2018 (inclusief de daarbij 
behorende tarieven) en de Tarievenverordening 2018. 

 
 
 
 
 
 
 

 
 


