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Besluitenlijst van de B&W-vergadering d.d. 15 februari 2022  
 
Aanwezig: 

Mevrouw D.H. Schmalschläger (burgemeester);  
De heer P.H.G. Verlinden (wethouder); 
De heer Mr. S.B.J. Backus (wethouder); 
De heer drs. M. Graef (wethouder);  
De heer mr. R.M.J. Martens (wethouder); 
De heer M. Janssen (wethouder);  
De heer mr. drs. J.J.Th.L. Geraedts (gemeentesecretaris);  

De heer Ing. E.L.A. Lucassen (bestuurssecretaris).  

 

Agendapunt 

JOIN nr. 

1. Onderwerp Ambtelijk advies Collegebesluit 

1. BenW - 3248 Openbare besluitenlijst B&W 

d.d. 8 februari 2022 

De Openbare besluitenlijst B&W 

d.d. 8 februari 2022 vaststellen 

Conform advies 

    

2. BenW - 3212 Voortgang Taskforce Corona 

Midden-Limburg 

1. Kennisnemen van 

voortgangsbericht en update plan 

Taskforce Corona Midden-Limburg 

2. Raad informeren over 

voortgang Taskforce Corona 

Midden-Limburg door middel van 

raadsinformatiebrief. 

3. Aandachtspunten Leudal per 

brief aan voorzitter Taskforce 

Corona Midden-Limburg kenbaar 

maken. 

Conform advies 

  witregel  

3. BenW - 3216 Omgevingsvergunning 

omvorming biogas naar 

groen gas aan de Heibloem 

21a te Heythuysen 

1. Omgevingsvergunning verlenen 

voor de activiteit handelen in 

strijd met regels ruimtelijke 

ordening voor het opwaarderen 

van biogas naar groengas voor 

een periode van 10 jaar aan 

Holmel B.V. op de locatie Aan de 

Heibloem 21a te Heythuysen op 

grond van 2.12, eerste lid, onder 

a, onder 2° van de Wet algemene 

bepalingen Omgevingsrecht 

(Wabo). 

  

Ander besluit. 

Het college besluit dat de 

initiatiefnemer eerst de 

omgevingsdialoog moet 

voeren en dat dit wordt 

meegenomen in een aan 

het college te overleggen 

voorstel met inbegrip van 

het resultaat van die 

omgevingsdialoog. 

  Witregel 
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4. BenW - 3219 M.e.r.-beoordeling 

uitbreiding Sportpark 't 

Maasveld Maasweg 1  te 

Neer 

Aan de hand van de in de 

Toelichting opgenomen 

aanmeldnotitie te bepalen dat er 

door de realisering van de 

uitbreiding van het Sportpark 't 

Maasveld geen belangrijke 

nadelige gevolgen voor het milieu 

te verwachten zijn en dat 

derhalve het opstellen van ee 

milieueffectrapport (MER) niet 

noodzakelijk is. 

Conform advies met 

wijziging. 

Het college besluit om aan 

de hand van de in de 

Toelichting opgenomen 

aanmeldnotitie en het 

ambtelijk advies dat er 

geen 

milieueffectrapportage 

behoeft te worden 

opgesteld. 

  witregel  

5. BenW - 3220 Samenwerkings-

overeenkomst 

kermisstichting Leudal 

1. De kermissen in Leudal voor de 

komende vijf jaren laten 

organiseren door de Stichting 

Traditionele Kermisorganisatie; 

2. Instemmen met de 

samenwerkingsovereenkomst 

tussen gemeente Leudal en de 

stichting Traditionele 

Kermisorganisatie 2022-2026. 

Conform advies 

  witregel  

6. BenW - 3224 Decembercirculaire 2021 1. Kennis te nemen van de 

decembercirculaire 2021; 

2. In te stemmen met de 

verwerking van 

decembercirculaire 2021; 

3. In te stemmen met bijgevoegd 

raadsvoorstel voor de 

raadsvergadering van maart 

2022. 

Conform advies 

  witregel  

7. BenW - 3238 Afhandeling lokaal fonds 

Nationaal Rampen Fonds 

1. akkoord te gaan met het 

indienen van de twee verzoeken 

bij het Nationaal Rampen Fonds 

ter dekking uit het lokale fonds 

voor de gemeente Leudal. 

2. akkoord te gaan met het 

indienen van het derde verzoek 

bij het Nationaal Rampen Fonds in 

het kader van de € 2.000,00 

regeling. 

Conform advies 
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3. akkoord te gaan met het 

afhandelen van nieuwe verzoeken 

via een besluit van het college ivm 

de diversiteit van de aanvragen, 

de bestuurlijke 

betrokkenheid en de ruime 

criteria. 

4. het opleggen van 

geheimhouding op de bijlagen 3 

t/m 9 op grond van artikel 55 

Gemeentewet jo. artikel 10 lid 2 

sub e van de Wet openbaarheid 

van bestuur. In het kader van de 

bescherming van de privacy van 

de aanvragers mogen deze enkel 

openbaar worden gemaakt in een 

niet tot personen herleidbare 

vorm. 

  witregel  

8. BenW - 3239 Openbaar onderwijs in 

Leudal mogelijk maken 

1. RBOB de Kempen officieel 

verzoeken om de school in 

Kelpen-Oler over te nemen 

2. Indien RBOB de Kempen dit 

verzoek afwijst, in principe 

instemmen met het voornemen 

van Stichting Akkoord!-PO om de 

mogelijkheid te onderzoeken in de 

gemeente Leudal een  

openbare school te stichten. 

Conform advies 

  witregel  

9. BenW - 3242 Ontwikkelingskader en 

recreatieve routestructuren 

1. Kennis te nemen van 

ontwikkelingskader Buggenumse 

Veld en dit ter inspiratie en 

kennisname door te leiden naar 

de gemeenteraad. 

 

 

 

 

 

 

 

Conform advies 
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2. De raad voor te stellen om, in 

overeenstemming met het advies 

van de adviesgroep Buggenumse 

Veld, te besluiten een bijdrage toe 

te kennen vanuit het 

Gebiedsfonds Buggenumse Veld 

voor realisatie van het project 

Wandel-, fiets- en ruiterroutes (€ 

79.528,39 incl. btw) en voor het 

onderdeel ‘bospad’ de voorwaarde 

van de eigen bijdrage niet toe te 

passen. 

  witregel  

10. BenW - 3249 Reactie op brieven van 

Rijkswaterstaat d.d. 20 

december 2021 en Ronduit 

Open d.d. 4 januari 2022 

over hoogwater 

1. instemmen met de reactie op 

de 2 brieven  

2. de reacties en brieven van 

Rijkswaterstaat en Ronduit Open 

ter beschikking stellen aan de 

gemeenteraad 

Conform advies 

 
 
 
 

Aldus vastgesteld in de B&W-vergadering d.d. 22 februari 2022 
 

 
 
  
 
mr. drs. J.J.Th.L. Geraedts,    D.H. Schmalschläger, 
gemeentesecretaris     burgemeester 
 

 
 
 


