
      

 

Notulen collegevergadering 7  december 2021 
 

Aanwezig: 
 

Cox, Drs. G.J.M. (Burgemeester) 
Custers, Mr. J.E.M.  (Wethouder) 
Dreessen, W.H.J. (Wethouder) 
Jacobs, Drs. G.J.M.  (Wethouder) 
Piatek, C.A.C.N. (Wethouder) 
Gerits, Drs. M.A.G. (Gemeentesecretaris) 
Kool, Drs. F. (Loco-secretaris) 
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Agendapunt Onderwerp Advies Besluit 

1 Openbare agenda 
collegevergadering 7-12-
2021. 

  

2 Openbare besluitenlijst 
collegevergadering 30-11-
2021. 

Vaststellen. Conform advies besloten, met dien verstande dat de 
huidige problematiek van de huisvesting statushouders  
J Partounstraat  en de doorlopen procesgang 
(feitenrelaas: plaatsing en onderhoudsstatus) van het 
afgelopen jaar in beeld wordt gebracht voor het college 
van volgende week. 
 

3 Art.36 vragen. Instemmen met het overzicht. Conform advies besloten. 

4 Aanwijzingsbesluit Kieswet 
Gemeente Eisden-
Margraten. 

Instemmen met het Aanwijzingsbesluit  
Kieswet (bijlage I). 

Conform advies besloten. 

5 Ontwerp bestemmingsplan 
Langstraat 3 Mesch, De 
Laethof. 

1. In te stemmen met de vormvrije 
beoordelingsnotitie m.e.r., inhoudende dat 
geen belangrijke nadelige milieugevolgen 
optreden en er dus geen m.e.r. (beoordeling) 
nodig is; 

2. In te stemmen met het ontwerp 
bestemmingsplan Langstraat 3 Mesch: 
kenmerk NL.IMRO.1903.BPKOM6245KK3-
ON01; 

3. Het ontwerp bestemmingsplan met ingang 
van 9 december 2021 gedurende zes weken 
ter inzage leggen. 

1. Conform advies besloten. 
2. Conform advies besloten, met dien verstande dat de 
raad middels een RIB wordt geïnformeerd over de 
ontwikkeling en de procesgang. 
3. Conform advies besloten. 
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Agendapunt Onderwerp Advies Besluit 

 
 

6 Besluit op bezwaar plan-
schadeverzoek Scheulder-
steeg 29 Margraten. 

T.a.v. het ingediende bezwaarschrift  
tegen het planschadebesluit: 
1. Het bezwaarschrift ontvankelijk verklaren; 
2. Het bezwaarschrift ongegrond te verklaren; 
3. Het bestreden besluit in stand te laten;  
4. Niet over te gaan tot vergoeding van 

deskundigenkosten en kosten als bedoeld in 
artikel 7:15 Awb van de derde-
belanghebbende. 

 

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

7 Besluit op bezwaar inzake de 
omgevingsvergunning voor 
het legaliseren van het 
verwijderen van beton/ 
bestrating en plaatsen 
tuinhuis Dorpsstraat 42, 
Eckelrade. 
 

1. Het bezwaar inzake de omgevingsvergunning 
voor het legaliseren van het verwijderen van 
beton/bestrating en het plaatsen van een 
tuinhuis op het perceel Dorpsstraat 42 in 
Eckelrade ontvankelijk verklaren; 

2. Het bezwaar inzake de omgevingsvergunning 
voor het legaliseren van het verwijderen van 
beton/bestrating en het plaatsen van een 
tuinhuis op het perceel Dorpsstraat 42 in 
Eckelrade ongegrond verklaren;  

3. De volgende twee voorwaarden toe te voegen 
aan de omgevingsvergunning; 

 
1. De grijze Elzenhaag moet worden 

aangeplant middels 4 stuks 
stekjes/plantjes per lopende meter. De 
aanplant moet geschieden in de 
lengterichting van de arcering op de 
tekening behorende bij de 

1. Conform advies besloten. 
2. Conform advies besloten. 
3. Conform advies besloten. 
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Agendapunt Onderwerp Advies Besluit 

omgevingsvergunning (bijlage 3 van de 
omgevingsvergunning); 

2. De bodembedekkers (vrij in keuze van 
plantensoort, zolang de bodembedekker 
geschikt is om in de schaduw te groeien) 
moeten met 9 stuks per vierkante meter 
worden aangeplant, langs de Elzenhaag 
binnen het gearceerde vlak op de 
tekening behorende bij de 
omgevingsvergunning (bijlage 3 van de 
omgevingsvergunning). 
 

 

8 Nota van ambtshalve 
wijziging bestemmingsplan 
Groot Welsden 72-72a 
Margraten. 

1. In te stemmen met de Nota ambtshalve 
wijziging bestemmingsplan Groot Welsden 
72-72a Margraten; 

2. In het bestemmingsplan de wijzigingen zoals 
verwoord in de Nota ambtshalve wijziging 
bestemmingsplan Groot Welsden 72-72a 
Margraten, welke Nota hier als herhaald en 
ingelast dient te worden beschouwd, aan te 
brengen; 

3. De raad voorstellen om het bestemmingsplan 
Groot Welsden 72-72a Margraten, zoals dat 
plan is aangegeven op de verbeelding, 
alsmede de regels en de toelichting, gewijzigd 
vast te stellen 
(NL.IMRO.1903.BPGrootWelsden72-CC02); 
 
 

1. Conform advies besloten, met dien verstande dat in de 
notitie wordt opgenomen dat mede naar aanleiding van 
de raadsvragen en gedane constateringen de nota met 
ambtshalve wijzigingen wordt aangeboden. 
2. Conform advies besloten. 
3. Conform advies besloten. 
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9 Voortgang glasvezelnetwerk 
Eijsden-Margraten. 

1. Kennis nemen van de voortgang van het 
project ‘Aanleg glasvezel Eijsden-Margraten’; 

2. De raad te informeren middels bijgevoegde 
RIB over de uitrol van een glasvezelnetwerk in 
Eijsden-Margraten. 

1. Voor kennisgeving aangenomen, met dien verstande 
dat een uitvoeringsverplichting wordt opgenomen in de 
overeenkomst v.w.b. aanleg in alle kernen in de 
gemeente Eijsden-Margraten incl. buitengebied. 

2. Conform advies besloten. 

10 Vertragingsbericht raad 
ontwerp visie Poort van het 
Heuvelland. 

 

 

 

instemmen met het verzenden van het 
vertragingsbericht aan de raad. 

Conform advies besloten. 

11 College rapportage Q3 
Uitvoeringsprogramma 
VVTH+ 2021. 

 

instemmen met het doorsturen van de memo en 
rapportage aan de raad. 

Conform advies besloten. 

 
 

Vastgesteld in de B&W vergadering 14-12-2021 
 
          Burgemeester en Wethouders van Eijsden-Margraten, 
          De gemeentesecretaris, De burgemeester, 
 
 
 
 
          Drs. M.A.G. Gerits  Drs. G.J.M. Cox 
 


