
      

 

Notulen collegevergadering 31-8-2021 
 

Aanwezig: 
Cox, Drs. G.J.M. (Burgemeester) 
Dreessen, W.H.J. (Wethouder) 
Jacobs, Drs. G.J.M.  (Wethouder) 
Gerits, Drs. M.A.G. (Gemeentesecretaris) 
 
 
Niet aanwezig: 
Custers, Mr. J.E.M.  (Wethouder) 
Piatek, C.A.C.N. (Wethouder) 
Kool, Drs. F. (Loco-secretaris) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



2 

 

Agendapunt Onderwerp Advies Besluit 

1 Openbare agenda 
collegevergadering 31-8-
2021. 

  

2 Openbare besluitenlijst 
collegevergadering 27-7-
2021. 

Vaststellen. Conform advies besloten. 

3 Openbare besluitenlijst 
collegevergadering 10-8-
2021. 

Vaststellen. Conform advies besloten. 

4 Openbare besluitenlijst 
collegevergadering 16-8-
2021. 

Vaststellen. Conform advies besloten. 

5 Raadsvoorstel: 
Uitgangspuntennotitie 2022-
2025. 

De uitgangspuntennotitie 2022-2025 ter 
vaststelling aan de raad aanbieden. 

Conform advies besloten met dien verstande dat 3 
openstaande punten als volgt worden aangepast: 
 
• Buurtbemiddeling, Vitalisering VTE en economisch 
actieplan; voor deze 3 programma’s volgen 
aanvullende raadsvoorstellen of bestuursopdrachten. 
• Aanpassing OZB (fractie FJR) neemt college niet 
over; is vraagstuk voor de nieuwe raadsperiode. 
• Burgerraad (fractie FJR) neemt het college niet over. 

6 Vaststellen bestemmingsplan 
Sint Maartensweg 20 
Noorbeek. 

De raad voorstellen, conform bijgevoegd 
raadsvoorstel, om het bestemmingsplan Sint 
Maartensweg 20 Noorbeek, zoals dat is 
aangegeven op de verbeelding, alsmede de 
regels en toelichting, ongewijzigd vast te 

Conform advies besloten. 
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stellen  (planidentificatienummer 
NL.IMRO.1903.BPLKOM7006-VG01). 
 

7 Raadsvoorstel in te stemmen 
met aangepast raadsvoorstel 
gemeenschapshuis Cadier 
en Keer Beleidsregel 
Maatschappelijke 
accommodaties. 
 

In stemmen met aangepast raadsvoorstel. Conform advies besloten. 

8 Besluit op bezwaar n.a.v. 
uitspraak rechtbank Limburg 
op de locatie Vroelen 27A te 
Noorbeek. 

1. Het ingediende bezwaarschrift ontvankelijk 
te verklaren; 

2. Het ingediende bezwaarschrift deels 
gegrond te verklaren; 

3. Het verzoek om vergoeding van de kosten 
van de bezwaarschriftprocedure als bedoeld 
in artikel 7:15 lid 2 juncto lid 3 Awb toe te 
wijzen. 

 

1. Conform advies besloten. 
2. Conform advies besloten. 
3. Conform advies besloten. 

9 Uitvoeringsbeleid externe 
veiligheid, wijziging 
Hoofdstuk 7 Buisleidingen. 

1. Het Uitvoeringsbeleid Externe Veiligheid te 
wijzigen en het gewijzigd Hoofdstuk 7 
'Risicobron IV: Transport buisleidingen' vast 
te stellen; 

2.  De vastgestelde wijziging te publiceren op 
Overheid.nl; 

3   Hoofdstuk 7 'Risicobron IV: Transport 
buisleidingen' van het Uitvoeringsbeleid 
Externe veiligheid d.d. 17-12-2019 in te 
trekken. 

 

1. Conform advies besloten. 
2. Conform advies besloten. 
3. Conform advies besloten. 
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10 Benoeming leden 
hoofdstembureau 
verkiezingen. 

1. Instemmen met de benoeming van de leden 
hoofdstembureau verkiezingen voor 4 jaar, 
periode 2021 tot en met 2025 (1 september 
2021 tot en met 31 augustus 2025); 

2. Instemmen met het ontslaan van de leden 
van het hoofdstembureau verkiezingen 
benoemd bij collegebesluit van 25 juni 2017. 

 

1. Conform advies besloten. 
2. Conform advies besloten. 

11 Collegevoorstel 
bestemmingsplan Groot 
Welsden 72-72a Margraten. 

Het ontwerpbestemmingsplan Groot Welsden 
72-72a (Planidentificatienummer 
NL.IMRO.1903.BPGrootWelsden72-CC02) in 
procedure brengen. 
 

Conform advies besloten. 

12 Besluit op bezwaar inzake 
het besluit op de 
ingebrekestelling m.b.t. de 
omgevingsvergunning voor 
het veranderen van het 
eerder vergunde te 
herbouwen bedrijfspand 
(ingebrekestelling) op de 
locatie Termaar 51 A, 6269 
AG Margraten. 

1. Het bezwaar inzake het besluit op de 
ingebrekestelling m.b.t. de 
omgevingsvergunning voor het veranderen van 
het eerder vergunde te herbouwen 
bedrijfspand (ingebrekestelling) op de locatie 
Termaar 51 A, 6269 AG Margraten 
ontvankelijk verklaren; 
2. Het bezwaar inzake het besluit op de 
ingebrekestelling m.b.t. de 
omgevingsvergunning voor het veranderen van 
het eerder vergunde te herbouwen 
bedrijfspand (ingebrekestelling) op de locatie 
Termaar 51 A, 6269 AG Margraten ongegrond 
verklaren; 
3. Een vergoeding van de proceskosten 
afwijzen. 

1. Conform advies besloten. 
2. Conform advies besloten. 
3. Conform advies besloten. 

13 Besluit op bezwaar inzake 
het uitbreiden van de woning 
op de locatie Termaar 55 te 
Margraten. 

1. Het bezwaar inzake de 
omgevingsvergunning voor het uitbreiden van 
de woning op de locatie Termaar 55 te 
Margraten ontvankelijk verklaren; 
2. Het bezwaar inzake de 

1. Conform advies besloten. 
2. Conform advies besloten. 
3. Conform advies besloten. 
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omgevingsvergunning voor het uitbreiden van 
de woning op de locatie Termaar 55 te 
Margraten ongegrond verklaren; 
3. Een vergoeding van de proceskosten 
afwijzen. 
 

14 Besluit op bezwaar inzake de 
omgevingsvergunning voor 
(het legaliseren van) het 
verbouwen/uitbreiden van de 
woning op de locatie 
Emmastraat 9 in Eijsden. 

1. Het bezwaarschrift inzake de 
omgevingsvergunning voor (het legaliseren 
van), het verbouwen/uitbreiden van de woning 
op de locatie Emmastraat 9 in Eijsden 
ontvankelijk verklaren; 
2. Het bezwaarschrift inzake de 
omgevingsvergunning voor (het legaliseren 
van), het verbouwen/uitbreiden van de woning 
op de locatie Emmastraat 9 in Eijsden gegrond 
verklaren; 
3. Het bestreden besluit in stand te laten; 
4. Niet over te gaan tot het vergoeden van 
proceskosten als bedoeld in artikel 7:15 van de 
Awb, aangezien er geen sprake is van een 
herroeping van het bestreden besluit. 
 

1. Conform advies besloten. 
2. Conform advies besloten. 
3. Conform advies besloten. 
4. Conform advies besloten. 

15 Besluiten op bezwaren tegen 
het verlenen van een 
tijdelijke (10 jaar) vergunning 
voor het realiseren van 
parasols met demontabele 
heaters op het vlonderterras 
tegenover de locatie Bat 9 in 
Eijsden 

1. De drie bezwaren tegen het verlenen van 
een tijdelijke (10 jaar) vergunning voor het 
realiseren van parasols met demontabele 
heaters op het vlonderterras tegenover de 
locatie Bat 9 in Eijsden ontvankelijk te 
verklaren; 
2. De drie bezwaren tegen het verlenen van 
een tijdelijke (10 jaar) vergunning voor het 
realiseren van parasols met demontabele 
heaters op het vlonderterras tegenover de 
locatie Bat 9 in Eijsden ongegrond te 
verklaren; 

1. Conform advies besloten. 
2. Conform advies besloten. 
3. Conform advies besloten. 
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3. De drie verzoeken om vergoeding van de 
proceskosten en de gemaakte en nog te 
maken deskundigenkosten als bedoeld in 
artikel 7:15, lid 2 juncto lid 3 Awb afwijzen. 
 

16 Besluit op bezwaar inzake 
het veranderen van het 
eerder vergunde te 
herbouwen bedrijfspand 
(vergunning van rechtswege) 
op de locatie Termaar 51A in 
Margraten 

1. Het bezwaar inzake de 
omgevingsvergunning voor het veranderen van 
het eerder vergunde te herbouwen 
bedrijfspand (vergunning van rechtswege) op 
de locatie Termaar 51A in Margraten niet-
ontvankelijk verklaren; 
2. Een vergoeding van de proceskosten 
afwijzen. 
 

1. Conform advies besloten. 
2. Conform advies besloten. 

17 Besluit op bezwaar inzake de 
omgevingsvergunning voor 
het kappen van een boom 
(Acer platanoides) op de 
locatie Termaar 51 – 51A in 
Margraten 
 

Het bezwaar inzake de omgevingsvergunning 
voor het kappen van een boom (Acer 
platanoides) op de locatie Termaar 51 - 51A in 
Margraten niet-ontvankelijk verklaren. 
 

Conform advies besloten. 

 
Vastgesteld in de B&W vergadering 6-9-2021 

 
          Burgemeester en Wethouders van Eijsden-Margraten, 
          De gemeentesecretaris,  De burgemeester, 
 
 
 
          Drs. M.A.G. Gerits   Drs. G.J.M. Cox 
 


