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Openbare besluitenlijst van de vergadering van burgemeester 

en wethouders 

Datum: 11 oktober 2022 

Onderstaande besluiten zijn genomen: 

Pilot fysiek energie loket 
Het college besluit: 

 

In te stemmen met de pilot van het fysiek energieloket; 

1. Via RIB 6418 de raad te informeren over de pilot van het fysiek energieloket; 

2. Portefeuillehouder te machtigen tot het aanbrengen van tekstuele veranderingen. 

  

Principeverzoek Heerenweg 3 in Maasbracht  
Het college besluit: 

 

1. In beginsel onder voorwaarden principemedewerking te verlenen aan een legalisatie van een 

bedrijf in de voormalige veilinghal (inclusief het aanbrengen van verharding en een aarden 

wal) op het perceel Heerenweg 3 in Maasbracht; 

2. Hierbij de volgende voorwaarden te stellen: 

3. Het perceel Heerenweg 3 in Maasbracht wordt landschappelijk ingepast met een aarden wal, 

die wordt beplant met gebiedseigen bomen en heesters, waarbij de totale breedte van deze 

singel minimaal 8 meter bedraagt. 

4. Er wordt met een akoestisch onderzoek aangetoond dat aan de gestelde grenswaarden voor 

het langtijdgemiddeld beoordelingsniveau voor geluid kan worden voldaan. 

5. Om het handhavingstraject voort te zetten als uit het akoestisch onderzoek blijkt dat niet kan 

worden voldaan aan de gestelde grenswaarden voor het langtijdgemiddeld 

beoordelingsniveau voor geluid; 

6. Om het handhavingstraject stop te zetten als uit het akoestisch onderzoek blijkt dat kan 

worden voldaan aan de gestelde grenswaarden voor het langtijdgemiddeld 

beoordelingsniveau voor geluid en er in het kader van de legalisatie een ontvankelijke 

omgevingsvergunningaanvraag is ingediend; 

7. Geen medewerking te verlenen aan de realisatie van een nieuwe toegangsweg langs het 

perceel Heerenweg 5 in Maasbracht; 
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8. In overleg met aanvrager te onderzoeken in hoeverre een nieuwe toegangsweg vanuit de 

Stationsweg in Maasbracht mogelijk is; 

9. Aanvrager hierover schriftelijk te informeren. 

 

Nota van wijzigingen Programmabegroting 2023 a.g.v. Septembercirculaire 2022 
Het college besluit: 

 

In te stemmen met bijgevoegde nota van wijziging Programmabegroting. 

 

Regionaal Plan Onderwijsvoorzieningen 2023-2028 
Het college besluit: 

 

1. Kennis te nemen en in te stemmen met het Regionaal Plan Onderwijsvoorzieningen (RPO) 

Midden Limburg; 

2. De bijbehorende verklaring op basis van art. 72 lid 2aa WVO te ondertekenen en te 

retourneren. 

Openbare besluitenlijst van het college van B&W. Hieraan kunnen geen rechten worden ontleend. 


