
      

 

Notulen collegevergadering 8-2-2022 
 

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 8-2-2022. 
 

  

2 Openbare besluitenlijst 
collegevergadering 1-2-2022. 
 

Vaststellen. Conform advies besloten. 

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

4 Raadsinformatiebrief 
grensoverschrijdende 
samenwerking op 
ontwikkelingen Wallonië – 
Vlaanderen en Zuid-Limburg 
en Luchtkwaliteit. 
 
 

In te stemmen met de raadsinformatie-brief en 
deze ter kennisname van de raad te brengen. 

Conform advies besloten. 

5 Omgevingswet -
raadsinformatiebrief Lijn 50 
stand van zaken 
Omgevingsvisie. 
 
 
 

Instemmen met bijgevoegde raadsinformatiebrief 
omtrent de stand van zaken van de 
Omgevingsvisie en deze te verzenden naar leden 
van de gemeenteraad en de burgerraadsleden. 
 

Conform advies besloten. 
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Agendapunt Onderwerp Advies Besluit 

6 Besluit op bezwaar Wob-
verzoek Stiegel Eijsden. 

1. Besluit op bezwaar Wob-verzoek Stiegel 
Eijsden ontvankelijk en gegrond te verklaren  

2. De gevraagde documenten alsnog te 
verstrekken met inachtneming van de 
weigeringsgronden uit de Wob. 

3. Instemmen met het over gaan tot vergoeding 
van de proceskosten. 

 

Conform advies besloten. 

7 Besluit op bezwaar inzake de 
omgevingsvergunning voor 
het tijdelijk plaatsen (voor de 
duur van 10 jaar) van 
geluidsschermen rondom het 
parkeerterrein op het perceel 
Stiegel ongenummerd in 
Eijsden. 
 

De bezwaren inzake de omgevingsvergunning 
voor het tijdelijk plaatsen (voor de duur van 10 
jaar) van geluidsschermen rondom het 
parkeerterrein op het perceel Stiegel 
ongenummerd in Eijsden niet-ontvankelijk 
verklaren. 

Conform advies besloten. 

8 Het adviseren en in kaart 
brengen van de hele situatie 
op de percelen Bruisterbosch 
in Sint Geertruid. 

1. handhavend wordt opgetreden door middel van 
het opleggen van een last onder dwangsom ten 
aanzien van: 

a. opslag bouwmaterialen in paardenbak op 
locatie één; 

b. opslag van zand, grond, compost, vaste mest, 
bouwmaterialen en zeecontainers op locatie 
één; 

c. gebruik van het terrein voor buitenopslag van 
diverse materialen op locatie twee; 

d. portacabins (zeecontainers) op locatie twee; 
e. opslag van diverse materialen op locatie drie, 

voor het deel dat buiten het bouwvlak 
plaatsvindt. 

2. op locatie één wordt (na 
omgevingsvergunningaanvraag) medewerking 
verleend aan het legaliseren van:  

Aanhouden, met dien verstande dat voorgestelde 
oplossingsrichting conform adviesbesluiten akkoord 
is, maar dat eerst ambtelijk vooroverleg gevoerd 
dient te worden met belanghebbende in verband 
met het bezien van de praktische haalbaarheid van 
de voorgestelde oplossingsrichting, waarna 
definitieve besluitvorming plaatsvindt. 
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Agendapunt Onderwerp Advies Besluit 

a. de bouw en het gebruik van een paardenstal, 
mits het bouwwerk zodanig wordt aangepast 
dat het past binnen het buitengebied (de 
afdeling RO en de monumentencommissie 
stellen voorwaarden waaraan het bouwwerk 
moet voldoen); 

b. de bouw en het gebruik van een paardenbak; 
c. de bouw en het gebruik van een paddock 

inclusief stapmolen; 
d. de op het terrein aangebrachte verharding. 
3. medewerking wordt verleend aan het 

principeverzoek d.d. 8 november 2021 om de 
paardenstal op locatie één te legaliseren, mits 
het bouwwerk zodanig wordt aangepast dat het 
past binnen het buitengebied; 

4. de bouwstop d.d. 4 augustus 2021 (bijlage 3) 
wordt opgeheven en het verzoek d.d. 25 
november 2021 van de adviseur (bijlage 16) om 
de paardenstal af te bouwen wordt 
toegewezen, nadat een formele 
omgevingsvergunningaanvraag is ingediend die 
voor honorering in aanmerking komt; 

5. de gedoogbeschikking d.d. 15 juni 2018 wordt 
ingetrokken direct na besluitvorming van het 
college;  

6. een melding activiteitenbesluit moet worden 
gedaan voor locatie drie; 

7. bedrijfsmatige activiteiten mogen niet 
plaatsvinden op de achterste gedeeltes van 
locatie één, twee en drie (op grond met 
bestemming agrarisch met waarden); 

8. het vrijstaand bijgebouw op locatie twee wordt 
gelegaliseerd als een omgevingsvergunning 
wordt aangevraagd (monumentencommissie 
heeft reeds informeel goedkeuring gegeven); 
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Agendapunt Onderwerp Advies Besluit 

9. medewerking wordt verleend aan de legalisatie 
van opslag in de bestaande loods op locatie 
drie,  mits kan worden voldaan aan de 
voorwaarden zoals genoemd in de ruimtelijke 
afweging (zie bijlage 7 intern RO-advies). 

9 Verzoek ontheffing CPO-
verplichting kavel 19 
Karreweg fase 2 

Instemmen met het verzoek door de CPO-
verplichting voor kavel 19 Karreweg fase 2 op te 
heffen. 

Conform advies besloten. 

10 Beschermd wonen 2022 e.v: 
het plan Zicht op Thuis 

1. Instemmen met het voorliggende plan “Zicht op 
Thuis” betreffende beleid en uitvoering van 
beschermd wonen in de regio Maastricht-
Heuvelland vanaf 2022.  

2. Het plan “Zicht op Thuis” ter advisering 
voorleggen aan de adviesraad Sociaal Domein 
Eijsden-Margraten. 

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

11 Tussenbericht naar 
aanleiding van eerdere en 
reeds beantwoorde artikel 36  
raadsvragen van de heer 
Erkamp over 
bouwwerkzaamheden aan 
Vogelzang / Spriemenstraat 
door aannemer Tillie. 

Akkoord gaan met de antwoorden op de vragen 
en verzending naar de griffie. 

Conform advies besloten. 

 
Vastgesteld in de B&W vergadering 15-02-2022 

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


