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6269 DA Margraten _ Onderwerp: Raadsinformatiebrief Buitengewoon Buitengebied 2 : februari 2021 

servicepunt 

Breusterhof 8 

6245 EL Eijsden 

Middels deze raadsinformatiebrief informeren wij u periodiek over de ontwikkelingen in 

Postadres. _ het Buitengewoon Buitengebied. 

'b=10 _ Byitengebied- Richtinggevende uitspraken — Manifest 

2997 Margrsten _ Gepleken is dat de impact van de richtinggevende uitspraken groot is. Wij willen toe naar 

een landschapsinclusief omgevingsbeleid, de landbouwtransitie willen wij faciliteren, en 

tel14043 _ pij toerisme gaan we voor een Green Destination. Maar wat betekent dit nu in praktijk en 

of +31(0)434588488 _ wat verandert er in onze aanpak van casussen in het buitengebied? 

fax +31(0)434588400 _ Ter voorbereiding op vaststelling van de Richtinggevende uitspraken, hebben wij u op 9 

infogeijsden-margratenn _ december 2020 aan de hand van een tweetal fictieve casussen middels een 

zogenaamde “doorleefsessie”, hierin meegenomen. De Stuurgroep Buitengewoon 

Buitengebied heeft zich de opmerkingen en aanbevelingen ter harte genomen en heeft 

deze meegenomen bij de voorbereiding van het raadsvoorstel. 

wwweijsden-margratennl 

IBAN BNG: 

NLASBNGHO0285149699 _ Het raadsvoorstel inzake de Richtinggevende uitspraken — Manifest is gepland voor de 

BIC BNGHNL2G _ raadsvergadering van 18 maart a.s. 

Buitengewoon Buitengebied — Agrarische bouwkavels 

Bedrijfsbezoeken agrarische bouwkavels 

Zoals toegezegd hebben wij degenen die in 2018 hebben aangegeven geen gebruik te 

willen maken van een bedrijfsbezoek dan wel niet gereageerd hebben, alsnog gevraagd 

of zij hierin interesse hebben. Wij hebben ook de LLTB verzocht om dit actief onder hun 

Ieden te communiceren. Wij kregen ook reacties van bedrijven die destijds wel bezocht 

zijn maar een tweede bedrijfsbezoek nu alsnog op prijs stellen. 

ü e Adviesbureau Arvalis heeft inmiddels 22 bedrijfsbezoeken afgelegd en 

(geanonimiseerd)

  

hierover gerapporteerd. Deze rapportage wordt momenteel geanalyseerd. 

cittaslew Pilots 

Momenteel zij wij bezig met het voorbereiden van een viertal pilots. Een keuze is nog 

niet gemaakt, omdat we graag de analyse van de laatste bedrijfsbezoeken hierin willen 
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meenemen. Ook heeft de LLTB leden opgeroepen, om als zij plannen hebben zich bij 

ons te melden. Ook dit heeft een aantal reacties opgeleverd en gesprekken hierover 

worden gevoerd. In het kader van het vervolg van het EO Wijerstraject worden met 

diverse partijen gesprekken gevoerd voor gebiedsgerichte pilot in het Noordal. 

25 Omgevingsvergunningen 

Tijdens de raadsvergadering van 25 augustus is toegezegd dat bekeken zal worden of 

het mogelijk is om eerder verleende vergunningen n te trekken. Nader onderzoek wees 

uit dat er 10 vergunningen zijn verleend, die nog niet geëffectueerd zijn. Wij gaan met 

deze vergunninghouders in gesprek over hun bedoelingen daarmee. Aan de hand 

hiervan zullen wij ons beraden over het al dan niet in gang zetten van de procedure tot 

intrekking van deze vergunningen. Over de uitkomst daarvan zullen wij u te zijner tijd 

nader informeren. 

Bedrijfsbezoek raad 

Uw raad heeft aangegeven dat u agrarische bedrijven periodiek wenst te bezoeken. In 

overleg met de griffie worden deze bezoeken halfjaarlijks ingepland. Een bezoek stond 

gepland voor 5 maart a.s. Gezien echter de coronamaatregelen is in overleg met de 

griffie en de LLTB besloten om dit bezoek uit te stellen. U wordt over een nieuwe datum 

door de griffie geïnformeerd. 

Middengebied/ Scan agrarische bouwkavels — inzet vitaliteitsmanager 

Op dit moment hebben 6 van de 9 middengebied gemeenten aangegeven te willen 

participeren in de projectopdracht scan agrarische bouwkavels- inzet vitaliteitsmanager. 

De aanbesteding voor beide trajecten wordt opgestart. Eijsden-Margraten zal beperkt 

deelnemen aan de scan agrarische bouwkavels omdat deze in onze gemeente s 

uitgevoerd ( inclusief recente aanvulling met 22 bedrijfsbezoeken). Wij doen wel mee aan 

de inzet vitaliteitsmanager ten behoeve van een pilot binnen onze gemeente. 

  

Ingediende aanvragen omgevingsvergunning/ aanvragen herziening 

bestemmingsplan 

Tijdens de raadsvergadering van 25 augustus 2020 is toegezegd dat wij u periodiek 

informeren over actuele ontwikkelingen in het buitengebied. Hiertoe verstrekken wij een 

overzicht van ontvangen aanvragen om omgevingsvergunning die betrekking hebben op 

het buitengebied alsmede een overzicht van verzoeken tot het in procedure brengen van 

een bestemmingsplan dan wel een wijzigingsplan. 

Ten aanzien van principeverzoeken hebben wij u medegedeeld dat wij aangeven hoeveel 

verzoeken zijn ingediend voor het buitengebied, doch wij zullen hier geen verdere 

gegevens over verstrekken. Aanvragers wensen vaak eerst een indicatie over de 

haalbaarheid, voordat zij vervolgstappen zetten en hiermee naar buiten treden. Een 

principeverzoek wordt, als de aanvrager het plan wenst door te zetten altijd gevolgd door 

een aanvraag om een omgevingsvergunning dan wel een bestemmingsplan. 
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Aanvragen omgevingsvergunning Buitengebied periode 1 november 2020 — 22 januari 

2021 

Het overzicht met aanvragen is bijgevoegd ( bijlage 1). Uw raad neemt op 18 maart .S. 

een besluit over het Manifest en de Richtinggevende uitspraken. In de bijlage hebben wij 

een drietal kolommen opgenomen ‚ waarin wij hebben aangegeven of de ingediende 

plannen: 

e Conform bestemmingsplan/ bestaand beleid zijn; 

e Niet conform bestemmingsplan zijn maar wel passen binnen de richtinggevende 

uitspraken; 

e  Nog niet beoordeeld zijn. 

  

Aanvragen herziening bestemmingsplan en wijzigingsplan 

Bestemmingsplan: 

e  Heiweg7, Sint Geertruid. Het plan is vastgesteld. Tegen het vaststellingsbesluit 

is beroep aangetekend bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van 

State. 

*  Hoeve Kleine Peul, Noorbeek. Het plan is vastgesteld. Tegen het 

vaststellingsbesluit is beroep aangetekend bij de Afdeling bestuursrechtspraak 

van de Raad van State. 

e  Reconstructie Sint Geertruiderweg, Moerslag, Bükel ( fietspad). Het ontwerp- 

bestemmingsplan heeft vanaf 19 november tot en met 30 december 2020 ter 

inzage gelegen. Er is een zienswijze door Gedeputeerde Staten ingediend. 

Momenteel lopen nog onderzoeken inzake onder andere de natuurcompensatie. 

Na afronding hiervan zal het plan ter vaststelling aan uw raad worden 

voorgelegd 

e  Waterrijk 3 Gronsveld. Het ontwerpplan is in voorbereiding. Het gaat om het 

toevoegen van een woning binnen de bestaande ( cultuurhistorisch waardevolle) 

bebouwing 

e  Bredeweg ong. te Banholt. Het ontwerpplan is in voorbereiding. Het gaat om de 

herontwikkeling van een agrarische bouwkavel, die direct grenst aan de 

bebouwde kom van Banholt. De agrarische bebouwing wordt volledig gesaneerd 

en een nog niet benutte omgevingsvergunning voor een stal en bedrijfswoning 

wordt niet geëffectueerd. Het voornemen is om ter plaatse 5 woningen te 

realiseren en deze landschappelijk in te passen. 

  

Wijzigingsplan: 

Schilberg 26-28-284 te Noorbeek. Het betreft een wijziging van het gebruik van horeca 

naar wonen. Er wordt geen verstening toegevoegd. Ons college heeft op 15 december 

2020 dit wijzigingsplan vastgesteld. Het vastgestelde plan ligt momenteel ter inzage. 

Beroep kan ingesteld worden bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van 

State. 
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Ontvangen principeverzoeken 

Wij hebben in de periode 1 november 2020 tot en met 22 januari 2021 9 

principeverzoeken ontvangen, die betrekking hebben op het Buitengebied. 

Met vriendelijke groet, 

Burgemeester en wethouders van Eijsden-Margraten, 

De gemeentesecretaris, _ De burgemeester, 

Mari-An Gerits Dieudonné Akkermans 

(geanonimiseerd) (geanonimiseerd)



  

pleepuoag 1e 6oN 

uopseen 1auw vosyesby| 

UEI Jee4 Van vorew 

a vvVAZO LOM IB29:ed apsouas!\|   

EN 

veM] 

Teie Uaa Uen UodoR| 

p UapsiaM 10019   

Plaapiooag ia BoN 

EE osueezou-loddesieeN 
  

(unaueosieaozag mnog| 

sypeidieeGag asveeyzawy|   

TR p 

e R]gNeneea| 

Kzorsl 

Buonenueyen Vemnog, 

aa ZE - £ SMyRES)|   

ETE 

oieassRevaesns) 

TzorIsT 

BOGmenUENeR Uanwod 

talpueg ZE} ESnuwses)   

EEm 

  

orIe 

BOGNSndENen Uenng| 

Taeusg 571 £ SMUKES)|   

TS Bumwasg | 

GiesseRaaNaneana 

BONGMSnIEEn Uenneg| 

Taaug STE SPUREN   

EENTTEE 

aiesneRNsneena] 

BUNuomanJeren Vanno4| 

Tarasg STE SPUKES   

EES 

aieaneRaNsnesna 

  

BosueNen Uanmog| 

TaRung |EI sPUse9     

  

  

    

  

  

  

     

  

  
  

  

  

        
    

    
  

  
  
  

      
  

    
    

  

  

  

  

  

  

  

  

  

e E TE uae Uen Ganmg LE ‘NnogeH ouessed| oneerersigieNoyee e 0207 Z1-0E smawez voo wenuawnog| __ ze03 va zipeg 7 Braassson| 

EAR Geina 

Supr n eruadeg 'uesseg vovou|ozoz-21-0E o uoo ven voreerd vatsen zs wagsor [ozoz-1-07 UaInupspieA anhoUspIaIea ;7| UapIeEM a psyeBe| INLDs uas UEA Vamnog| ‘3PEA Jeeu T ven baM| E n SE n UE UEwroG e 71 1} e | EN TE Ua Vannoge TE E $ e Taols a B N em DR a 1 JN UE SAE eaaeoN & snatee| 

qì pBipouaq:puassed| 

aa s | E N e TE e Z e ozozis TeresEaeesd E EE N EONaieIEN Wanrea e UeE MR oo TE | Rannesna| ETZ EE | zoeie TSA F| n |ETE EEm 
EE T GERREe EES E E RR B [0zoz-18 UeEm jaw uosueJbe|[0Z0Z-Z18 IEisiinyss uas UEA Uemnog| piensuo:9 BemepiaBBauos 

EE 

suonaos opUsinaue vopsee u vosweie |020 Zi-t a voa ven oo oauoon u varaan EN E STE Bienueat ES vavom| Buruom ap VEA vapiasqyn| 3 Gaeisusollsdwews | TE | Teaepseen| oo aa Beneg] EE EE a eeeie TE aa UE Tanrog 76 

ozoztae vamuospin anouspera 10 

uoyeidsin apusnsSE u vouwig puessed 

om pllaanweideButwuwersaa i 

puaepan| _ preepzo0eaoru BoN| \wiojuo IN| uerdeBuwwsrsea wiojto9 Guwwemsea| _ uewoneB goswo saipr   

  

TEO e naeeespee T aa 

  

TOE T ZE u a o DEE JEUEn UOB EIAUEY   
  



Geleidebrief scanning : 

  

Invullen door registrator Invullen door 

scanner 

   

  

    
Indien fysiek, | Akkoord voor 

routin: scanni 

Zaaknummer | Documentnr. Fysiek naar 

     (geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

    
    

  

  


