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Openbare besluitenlijst van de vergadering van burgemeester 

en wethouders 

Datum: 24 januari 2023 

Onderstaande besluiten zijn genomen: 

Collegevoorstel herinrichting Maasstraat e.o. Linne 
Het college besluit: 

 

1. akkoord te gaan met het voorliggende plan; 

2. akkoord te gaan met de onderhandse aanbesteding met uitnodiging van 5 bedrijven en te 

gunnen op basis van laagste prijs onder voorbehoud van goedkeuring extra budget; 

3. de gemeenteraad hiervan in kennis te stellen via bijgevoegde raadsinformatiebrief. 

Beantwoording motie onderzoek stimuleringsregeling verduurzaming bestaande bouw bij 

inwoners, ondernemers en huurwoningen 
Het college besluit: 

 

1. in te stemmen met de beantwoording van de motie; 

2. de raad te informeren via bijgevoegde raadsinformatiebrief; 

3. de portefeuillehouder te machtigen finale aanpassingen te doen in de raadsinformatiebrief. 
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Collegevoorstel voorontwerp bestemmingsplan Revitalisering Scheepswerf Maasbracht 
Het college besluit: 

 

1. het voorontwerp bestemmingsplan ‘Revitalisering Scheepswerf Maasbracht’ (NL.IMRO.1641. 

1641.BPL115-VO01) te accorderen; 

2. het MER-beoordelingsbesluit te nemen, op basis van de in paragraaf 4.12 van de toelichting 

van het voorontwerp bestemmingsplan ‘Revitalisering Scheepswerf Maasbracht’, 

inhoudende dat er met de ruimtelijke ontwikkelingen die in het voorontwerp 

bestemmingsplan ‘Revitalisering Scheepswerf Maasbracht’ planologisch-juridisch mogelijk 

wordt gemaakt, geen belangrijke nadelige gevolgen voor het milieu zullen ontstaan die het 

opstellen van een Milieueffectrapportage rechtvaardigen; 

3. te publiceren (ex art. 1.3.1. Bro) dat geen Milieu Effect Rapportage wordt opgesteld, geen 

terinzagelegging van de voorbereiding van het bestemmingsplan plaatsvindt, er geen 

zienswijzen kunnen worden ingediend en geen onafhankelijk adviesinstantie advies 

uitbrengt; 

4. voordat een ontwerpbestemmingsplan ter inzage wordt gelegd, de ‘verhaalsovereenkomst’ 

en de ‘Exploitatieovereenkomst’ aan te gaan; 

5. na uitvoering van beslispunt 4 te publiceren dat de zakelijke inhoud van de 

Exploitatieovereenkomst ter visie ligt. 

Regionaal Politiekbeleidsplan 2024-2027 
Het college besluit: 

 

1. in te stemmen met het concept raadsvoorstel waarin de raad op 18 april 2023 wordt 

geadviseerd geen reactie te geven op het Regionaal Politiebeleidsplan 2024-2027. 

 

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


