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Openbare besluitenlijst van de vergadering van burgemeester 

en wethouders 

Datum: 7 maart 2023 

Onderstaande besluiten zijn genomen: 

Handboek Inrichting Maasgouw (HIM). 
Het college besluit: 

 

1. in te stemmen met het Handboek Inrichting Maasgouw 2023-2026(HIM) dat de minimale 

kwaliteitseisen beschrijft voor de    inrichting van de openbare ruimte; 

2. de afdelingsmanager BOR te machtigen voor het technisch inhoudelijk wijzigen van de HIM; 

3. de afdelingsmanager BOR te machtigen voor het toestemming verlenen voor het afwijken op 

de HIM binnen een ontwikkeling of project. 

Noodfonds 
Het college besluit: 

 

1. aan de raad voor te stellen om Besluitpunt 1 sub E “een noodfonds wordt opgericht met een 

startbedrag waaruit aan mensen die niet rond kunnen komen maatwerk geleverd kan 

worden in de vorm van een financiële tegemoetkoming per huishouden en de post 

'onvoorzien structureel' aan te wijzen als dekkingsmiddel voor het tekort dat door deze 

wijziging ontstaat” van het besluit vaststellen programmabegroting 2023 d.d. 8 november in 

te trekken. 

Oprichten van een dierenverblijf/hobbyruimte van 49,5 m2 op het perceel kadastraal bekend 

sectie E nr. 580 te Beegden. 
Het college besluit: 

 

1. geen principemedewerking te verlenen aan het geheel oprichten van een 

dierenverblijf/hobbyruimte van 45,9 m2 op het perceel kadastraal bekend sectie E nr. 580 te 

Beegden; 

2. aanvrager hierover schriftelijk te informeren. 
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Parkeeronderzoek Maasbracht. 
Het college besluit: 

 

1. de raad en ondernemers kennis te laten nemen van het bijgesloten parkeeronderzoek; 

2. geen extra parkeergelegenheid aan te leggen; 

3. geen parkeerregels zoals betaald parkeren en/of blauwe zones in te voeren; 

4. samen met ondernemers in overleg te gaan over zowel een andere bevoorrading als de 

doorgang tussen P-Markt en P-Raadhuisplein over de Markt beter aan te geven; 

5. portefeuillehouder te machtigen tot redactionele wijzigingen in de raadsinformatiebrief. 

Plan van aanpak heroverwegingen 2023. 
Het college besluit: 

 

1. het bijgevoegde Plan van aanpak Heroverwegingen 2023 vast te stellen; 

2. in te stemmen met de bijgevoegde raadsinformatiebrief; 

3. portefeuillehouder te machtigen tot redactionele aanpassing van het plan van aanpak. 

Presentaties themabijeenkomst sociaal domein 21 maart 2023. 
Het college besluit: 

 

1. akkoord te gaan met de presentaties (zie bijlages 1 en 2) voor de themabijeenkomst voor de 

raad van 21 maart 2023. 

Sluiten samenwerkingsagenda KLC voor herontwikkeling instituutsterrein Sint Anna Heel. 
Het college besluit: 

 

1. de opgestelde samenwerkingsagenda Kwaliteit Limburgse Centra voor de herontwikkeling 

van het voormalige instituutsterrein Sint Anna in Heel te accorderen; 

2. de portefeuillehouder te machtigen de samenwerkingsagenda te ondertekenen. 

Verzoek tegemoetkoming planschade Nieuwstraat 38 in Beegden. 
Het college besluit: 

 

1. het verzoek om tegemoetkoming in schade ex artikel 6.1 van de Wet ruimtelijke ordening 

(Wro) af te wijzen; 

2. ex artikel 6.5 lid a van de Wet ruimtelijke ordening (Wro) de gemaakte kosten van rechts- / 

deskundige bijstand niet te vergoeden; 

3. ex artikel 6.4, lid 4 van de Wet ruimtelijke ordening (Wro) het betaalde griffierecht niet te 

restitueren; 

4. de teamleider Fysiek Domein te mandateren voornoemde besluiten bekend te maken. 
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Voorontwerp bestemmingsplan Kasteellaan 1. 
Het college besluit: 

 

1. het voorontwerpbestemmingsplan ‘Kasteellaan 1’ (NL.IMRO.1641.BPL110-VO01) 

te accorderen; 

2. het bestuurlijk vooroverleg met betrokken instanties op te starten, waarbij de te stellen 

reactietermijn vier weken bedraagt; 

3. het MER-beoordelingsbesluit te nemen, op basis van de in paragraaf 4.2 van de toelichting 

van het voorontwerpbestemmingsplan ‘Kasteellaan 1 te Heel, inhoudende dat er met de 

ruimtelijke ontwikkelingen die in het voorontwerpbestemmingsplan ‘Kasteellaan 1 te Heel’ 

planologisch-juridisch mogelijk wordt gemaakt, geen belangrijke nadelige gevolgen voor het 

milieu zullen ontstaan die het opstellen van een Milieueffectrapportage rechtvaardigen; 

4. geen Milieueffectrapportage op te stellen en te publiceren (ex art. 1.3.1. Bro), dat geen 

terinzagelegging van de voorbereiding van het bestemmingsplan plaatsvindt, er geen 

zienswijzen kunnen worden ingediend en geen onafhankelijke adviesinstantie advies 

uitbrengt; 

5. gedurende voormelde termijn de ‘verhaalsovereenkomst’ en de 

‘exploitatieovereenkomst’ (‘akkoordverklaring kosten en voorwaarden’) aan te gaan; 

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

exploitatieovereenkomst ter inzage ligt. 

 

 

 

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


