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Beantwoording artikel 36 vragen "Vergunningen gebouwen in het 

Eijsden-Margraten:

Onderwerp:

buitengebied"

Geachte mevrouw Janssen-Rutten,

ln de kern Bruisterbosch, dat de status van beschermd Dorpsgezicht heeft, is onlangs 
een grote stal verrezen achter de Rozenhof. Naar aanleiding hiervan heeft u art. 36-
vragen gesteld inzake de kwestie “Vergunningen gebouwen in het buitengebied”
berichten wij u het volgende.

Wanneer is hiervoor vergunning verleend?
De vergunning voor het bouwen van de stal is verleend op 17 april 2014 

Welke functie heeft dit gebouw?
Het betreft een agrarische bedrijfsruimte met mestopslag 

Heeft deze functie gevolgen voor de ieefbaarheid, met name door toenemende 
verkeersbewegingen?

Nee. Het betreft de verplaatsing van de bedrijfsactiviteiten van de oude hoeve naar deze 
stal. Voor de oude hoeve is namelijk op 28 juli 2017 een vergunning verleend voor het 
herontwikkelen van de hoeve tot een woonzorgcomplex. Er kan pas uitvoering aan deze 
vergunning worden gegeven, als de stal voor de bedrijfsactiviteiten is gebouwd en in 
gebruik is genomen.

Zijn er meer van dergelijke vergunningen verleend in het verieden, die nu in de 
Pijplijn zitten?

Nee.

Zo ja, hoeveel en op welke locaties?
Niet van toepassing.

Wanneer krijgt de raad de toegezegde informatie die verkregen is tijdens de zg 
keukentafelgesprekken bij onze agrarische ondernemers?
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Zoals aangegeven in het Uitvoeringsplan Prioritaire thema's 2020, Wordt in het derde 
kwartaal een procesvoorstel voor de aanpak voor de agrarische bouwkavels aan de raad 
voorgelegd. Conform huidige planning zal dat de Raadsvergadering van 14 juli zijn. De 
rapportage van het bureau Werkbank over de inventarisatie van de agrarische 
bouwkavels maakt onderdeel uit van het raadsvoorstel.
ln het geval van de stal achter de Rozenhof is een gesprek gevoerd door de mensen van 
Werkbank met D”Ansembourgh.

Wanneer kan de raad het raadsvoorstel Buitengewoon Buitengebied tegemoet zien?
¿bähh¿lil De raad kan het raadsvoorstel inzake het Manifest Buitengewoon Buitengebied in het 
.mentaal vierde kwartaal 2020 tegemoet zien.
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