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Besluitenlijst van de B&W-vergadering d.d. 15 maart 2022  
 
Aanwezig: 

Mevrouw D.H. Schmalschläger (burgemeester);  
De heer P.H.G. Verlinden (wethouder); 
De heer Mr. S.B.J. Backus (wethouder); 
De heer drs. M. Graef (wethouder);  
De heer mr. R.M.J. Martens (wethouder); 
De heer M. Janssen (wethouder);  
De heer mr. drs. J.J.Th.L. Geraedts (gemeentesecretaris);  

De heer Ing. E.L.A. Lucassen (bestuurssecretaris).  

 

Agendapunt 

JOIN nr. 

1. Onderwerp Ambtelijk advies Collegebesluit 

1. BenW - 3314 Openbare besluitenlijst B&W 

d.d. 8 maart 2022 

De Openbare besluitenlijst B&W d.d. 8 

maart 2022 vaststellen. 

 

Conform advies 

2. BenW - 3258 Uitvoeringsplannen Schone 

Lucht Akkoord 

De uitvoeringsplannen vast te stellen 

en deze te versturen naar het 

Ministerie van Infrastructuur en 

Waterstaat. 

Conform advies 

    

3. BenW - 3259 Definitieve aanwijzing 

gemeentelijke monumenten 

De Stockxhof en De 

Beijlshof 

De boerderijen Stokshof 1 in Horn en 

Beijlshof 1 in Heythuysen aanwijzen 

tot gemeentelijke monumenten als 

bedoeld in artikel 5 van de 

'Erfgoedverordening Leudal 2018' 

Conform advies 

  witregel  

4. BenW - 3275 Verlening 

omgevingsvergunning 

kamerbewoning Biesstraat 8 

Heythuysen 

Omgevingsvergunning voor de 

activiteit handelen in strijd met regels 

ruimtelijke ordening verlenen voor 

gebruik van het pand Biesstraat 8 te 

Heythuysen voor kamerbewoning voor 

maximaal 12 personen 

Conform advies met 

aanvulling. 

Het college stemt 

niet in met het extra 

uitwegen via de 

Oude Trambaan. 

    

5. BenW - 3277 Terrassen in 2022 -Voor 2022 niet instemmen met 

terrasuitbreidingen en 

terrasoverkappingen door middel van 

een gedoogbeschikking; 

- horeca wijzen op de mogelijkheid om 

aanvraag in te dienen voor reguliere 

uitbreiding van het terras; 

- de huur voor terrassen op 

gemeentegrond in 2022 niet in 

rekening brengen. 

Conform advies 
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  witregel  

6. BenW - 3281 Houterhof ong Horn 

verlenen 

omgevingsvergunning 

bouwen en gebruik van 

gronden of bouwwerken in 

strijd met het 

bestemmingsplan (realisatie 

vakantiewoning). 

1. Besluiten de omgevingsvergunning 

voor het bouwen en het gebruiken van 

gronden of bouwwerken in strijd met 

het bestemmingsplan voor de bouw 

van een vakantiewoning op de locatie 

Houterhof ong te Horn, te verlenen. 

Conform advies 

  witregel  

7. BenW - 3294 Bevelanden (Den Hoeck) 

RvR, Bestemmingsplan en 

Anterieure overeenkomst 

1. Een 21ste kavel toe te voegen aan 

het RvR project Bevelanden (Den 

Hoeck). 

2. Uitvoering te geven aan het 

kettingbeding opgenomen in de 

leveringsakte, dit zodat de gemeente 

Leudal conform betaald wordt voor de 

waarde vermeerderende activiteiten. 
3. Het ontwerp Bestemmingplan 'RvR-
kavels Noorderbaan te Heythuysen' 

vast te stellen en dit gedurende 6 
weken ter inzage te leggen ten 
behoeve 

van zienswijzen. 
4. Een realisatieovereenkomst / 
anterieure overeenkomst aan te gaan 

met 
de beoogd ontwikkelaar. 
5. Circa 4.6 ha grond te verkopen aan 
de beoogd ontwikkelaar ten behoeve 
van de realisatie van het project. 
6. Besluiten tot het opleggen van 
geheimhouding op paragraaf 4. 

Argumenten, punten 2.1; 2.2 en 5.1 en 
paragraaf 8. Financiële middelen op 
grond van artikel 55 van de 
gemeentewet jo. artikel 10 lid 2 onder 
b, f en g 
van de Wet openbaarheid van bestuur. 
Deze wordt opgeheven nadat de 

grondlevering heeft plaatsgevonden en 
het bestemmingsplan onherroepelijk 
is. 
7. De gemeenteraad per fractie in staat 
te stellen wensen en bedenken te 

uiten op het aangaan van de 

anterieure overeenkomst. 

Conform advies 

  witregel  
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8. BenW - 3303 Intentieverklaring 

'Ontwikkeling Complexe 

Jeugdhulp (segment 1) 

Noord en Midden Limburg 

Te besluiten om de intentieverklaring 

'Ontwikkeling Complexe Jeugdhulp 

(segment 1) Noord en Midden Limburg' 

aan te gaan. 

Conform advies 

  witregel  

9. BenW - 3308 Beslissingen op bezwaar 

omgevingsvergunning 

Roggelseweg 54 te Haelen 

- Kennis te nemen van het verslag en 

de adviezen van de Commissie 

bezwaarschriften. 

- De adviezen van de Commissie 

bezwaarschriften over te nemen en de 

bezwaarschriften tegen de verleende 

omgevingsvergunning niet-

ontvankelijk dan wel ongegrond te 

verklaren. 

- De omgevingsvergunning in stand te 

laten. 

Conform advies met 

aanvulling. 

Wethouder Martens 

heeft niet 

deelgenomen aan 

de beraadslaging 

noch aan de 

besluitvorming. 

  witregel  

10. BenW - 3309 Reconstructie kruispunt 

Boerderijweg - Staldijk te 

Heibloem 

Verlenen van de omgevingsvergunning 

ten behoeve van de reconstructie van 

het kruispunt Boerderijweg – Staldijk 

te Heibloem middels artikel 2.12 lid 1, 

sub a onder 3° van de Wet algemene 

bepalingen omgevingsrecht; 

Conform advies 

  witregel  

11. BenW - 3311 Raadsinformatiebrief 

Indexering 

1. Kennisnemen van de manier van 

indexering 

2. In stemmen met de 

raadsinformatiebrief inzake de 

methode van indexering binnen de 

gemeente Leudal 

Conform advies 

  witregel  

12. BenW - 3317 Zevenellen, m.e.r.-

beoordelingsbesluiten 

1. De opdracht verstrekken aan een 

extern adviesbureau om het m.e.r.-

beoordelingsbesluit te laten beoordelen 

(quickscan); 

2. De opdracht zoals benoemd onder 2 

uitbreiden in het geval de quickscan 

leidt tot ernstige twijfels over de 

m.e.r.-beoordeling; 

 

 

 

 

Conform advies 
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3. De resultaten van de 

quickscan/uitgebreide opdracht 

verwerken in een raadsinformatiebrief 

en deze via het college aanbieden aan 

de gemeenteraad; 

4. Bijgevoegde brief (bijlage 4) 

versturen aan het college van GS van 

de Provincie Limburg. 

  witregel  

13. BenW - 3318 Brief Jos Heijmans namens 

7 gezinnen van de Kemp te 

Horn over hoogwater 

1. instemmen met de voorgestelde 

reactie 

2. de gemeenteraad informeren over 

de brief en de reactie op de brief 

Conform advies 

  witregel  

 
 

Aldus vastgesteld in de B&W-vergadering d.d. 22 maart 2022 
 
 
 
  
 

mr. drs. J.J.Th.L. Geraedts,    D.H. Schmalschläger, 
gemeentesecretaris     burgemeester 

 
 
 
 


