Besluitenlijst openbare vergadering
Commissie fysiek
12 september 2017

Aanwezig:
- de voorzitter: J. Custers (RO);
- de leden: P. Alers, J. Coolen en L. van de Paal (allen SV), B. Grabert (t/m 20.33 uur, t/m
agendapunt 5.1) en M. Wagemans (beiden RO), M. Bongers en H. Korten (beiden CDA),
R. Martens (D66), P. Ramaekers (VVD) en M. Munnecom (PL);
- de griffier: W. Cornelissen.
Mede deelnemend aan de beraadslagingen (ex art. 16 Verordening op de commissies):
- A. Walraven en S. Backus, collegeleden;
- N. Gerards (extern juridisch medewerker ruimtelijke ontwikkeling en volkshuisvesting;
agendapunt 5.1), H. van Roij (senior beleidsmedewerker milieu; agendapunt 5.2), R. Wilms
(beleidsmedewerker milieu; agendapunt 5.4), B. Schinck (beleidsmedewerker economische
zaken; agendapunt 5.5) en L. Goertz (beleidsmedewerker ruimtelijke ontwikkeling;
agendapunten 5.6 + 6).
Publiek mede aanwezig:
- L. Schouten, J. van der Stappen, R. Thomassen en H. Wijers (raadsleden);
- H. Bekkers (waarnemend secretaris) en M. Peeters (case manager);
- A. Michiels (Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant);
- 18 overige publieke belangstellenden.

Nr.

Betreft

1

Opening
De voorzitter opent de vergadering om 19.30 uur en heet alle aanwezigen van harte welkom.
Hij meldt dat wethouder P. Verlinden is verhinderd en dat commissielid A. Kierkels zich heeft
afgemeld.

2

Vaststellen agenda
De commissie stelt de agenda vast conform de door de voorzitter van de commissie d.d.
30aug17 aangeboden voorlopige agenda, met dien verstande dat:
a. het agendapunt 6 ‘Bespreken collegemededeling 20 juni 2017 over principemedewerking
verzoek Hohenwalt Recycling VOF, Grathemerweg 13, Kelpen-Oler voor bouw loods’ toch als
agendapunt wordt opgenomen, ondanks de mededeling van de heer M. Wagemans dat dat
agendapunt dat hij voor agendering had voorgedragen voor hem niet meer hoeft te worden
geagendeerd omdat hij in de tussentijd al voldoende schriftelijke informatie van de
wethouder heeft gekregen, daar de heer R. Martens een vraag heeft over dit onderwerp;

Besluitenlijst, status: concept, versie 1 van 13sep17. De vaststelling komt aan de orde in de commissievergadering fysiek van 24okt17.

2

Besluitenlijst openbare vergadering
Commissie fysiek
12 september 2017
b. op verzoek van de heer M. Wagemans een agendapunt (6A) wordt toegevoegd geheten
‘Bespreken ontwerpgedoogbeschikking college tijdelijke huisvesting 300 arbeidsmigranten
op Landgoed Leudal Haelen’;
c. op schriftelijk verzoek van het college d.d. 29aug17 (collegebesluit BW2017/1175) het
ingekomen stuk 9.7 ‘Planologische bestemming Wetselderstraat 2a te Ell’ sonderend zal
worden besproken en wel als agendapunt 6B.
3

Vaststellen besluitenlijst vergadering commissie fysiek 20 juni 2017
De commissie stelt de besluitenlijst vast conform concept, versie 2.

4

Spreekrecht voor niet-commissieleden
Drie personen maken van het spreekrecht gebruik namelijk:
1. de heer A. Janssen, molenaar/bestuurslid/projectleider Coöperatieve Vereniging
Zuidenwind U.A. te Nederweert, n.a.v. agendapunt 5.4 ‘Verlenen medewerking aan
verzoeken om realisering windmolenparken’
+
2. de heer H. Geenen namens Coöperatie Leudal Energie / BV De Kookepan (i.o.),
beiden, en wel gezamenlijk, n.a.v. agendapunt 5.4 ‘Verlenen medewerking aan verzoeken
om realisering windmolenparken’.
Zij houden aan de hand van een powerpointpresentatie een betoog. Die presentatie is terug
te vinden op de gemeentelijke webstek en in iBabs bij de agendapunten 4 en 5.4.
Zij kondigen voorts aan dat tijdens de open dag festiviteiten ‘Kleurrijk Leudal’, in het
gemeentehuis op zondag 24sep17, voor publiek de mogelijkheid bestaat om vanuit allerlei
kijkhoeken naar de visuele impact van de beoogde windmolens te kijken.
3. de heer P. Knops, Napoleonsweg 5 te Haelen n.a.v. agendapunt 5.4 ‘Verlenen medewerking
aan verzoeken om realisering windmolenparken’. Hij zegt dat hij in het voortraject met zijn
eigen project niet lichtzinnig heeft meegedaan. Hij betreurt het dat zijn project niet tot de
twee uitverkoren projecten behoort. Hij hoopt dat hij het gemeentebestuur in de
toekomst alsnog kan overtuigen van het haalbaar zijn van de door hem beoogde locatie.

5

Bespreken raadsvoorstellen raadsvergadering 26 september 2017
5.1 Vaststellen bestemmingsplan ‘Vergroting bouwvlak Karreveld 10’ te Heibloem
Wethouder A. Walraven zegt de heer R. Martens toe het door hem genoemde artikel 29, 1 e lid
aanhef en sub a van het Uitvoeringsbesluit Meststoffenwet (klik hierop voor dat wetsartikel) te
zullen bestuderen op eventuele toepassingsmogelijkheden m.b.t. Karreveld 10 te Heibloem.
Eén van de vragen zal zijn of zo’n toepassing is toegestaan als in casu wel sprake is van een
juridisch geheel van bedrijven maar functioneel niet.

Besluitenlijst, status: concept, versie 1 van 13sep17. De vaststelling komt aan de orde in de commissievergadering fysiek van 24okt17.
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De commissie geeft de gemeenteraad in overweging om het raadsvoorstel in de
raadsvergadering van 26sep17 te bespreken.
5.2 Bespreken onderzoek naar gebieden in Leudal waar geurnormverhoging
eventueel mogelijk is
Door een technisch probleem met de raadzaal-laptop kon senior beleidsmedewerker milieu, de
heer H. van Roij, helaas niet een bepaald plaatje tonen. Hij schetste vervolgens mondeling de
situatie die anders in beeld zou zijn gebracht.
De commissie geeft de gemeenteraad in overweging om het raadsvoorstel in de
raadsvergadering van 26sep17 te bespreken.
5.3 Repareren raadsbesluit 11 november 2014 vaststelling bestemmingsplan
‘Kern Neer’
De commissie geeft de gemeenteraad in overweging om het raadsvoorstel in de
raadsvergadering van 26sep17 te bespreken.
5.4 Verlenen medewerking aan verzoeken om realisering windmolenparken
Zie ook agendapunt 4, ‘Spreekrecht voor niet-commissieleden’
Vanwege zijn schriftelijke integriteitmelding neemt de heer H. Korten niet aan de
beraadslagingen en besluitvorming over dit agendapunt deel.
Wethouder A. Walraven zegt (bij afwezigheid van portefeuillehouder P. Verlinden) aan de heer
M. Wagemans toe om de raads- en commissieleden de stukken te zullen overleggen waaruit te
lezen valt welke en waarom vier andere ingediende projecten zijn afgevallen als mogelijk te
realiseren windmolenparken.
De commissie geeft de gemeenteraad in overweging om het raadsvoorstel in de
raadsvergadering van 26sep17 te bespreken.
5.5 Vaststellen Verordening bedrijveninvesteringszone centrum Heythuysen
2018 – 2022
De beleidsmedewerker economische zaken, de heer B. Schinck, zegt (bij afwezigheid van
portefeuillehouder P. Verlinden) aan de heer R. Martens toe de mate van subsidiëring vanuit
de gemeente richting de Stichting BIZ Centrummanagement Leudal nader te zullen duiden.
Volgens de heer Martens lijkt het er op dat de stichting, naar eigen goeddunken, een begroting
bij de gemeente kan indienen en dat de gemeente vervolgens gehouden is om de helft van het
eventuele tekort te dekken, terwijl van de andere kant, ingeval er een overschot zou zijn, de
stichting zich dat gehele overschot mag toe-eigenen.
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De commissie geeft de gemeenteraad in overweging om het raadsvoorstel in de
raadsvergadering van 26sep17 te bespreken.
5.6 Instemmen met starten planologische procedure bestemmingsplan
gebiedsontwikkeling Wijnaerden
De commissie geeft de gemeenteraad in overweging om het raadsvoorstel in de
raadsvergadering van 26sep17 te bespreken.
6

Bespreken collegemededeling 20 juni 2017 over principemedewerking verzoek
Hohenwalt Recycling VOF, Grathemerweg 13, Kelpen-Oler voor bouw loods
Op een vraag van de heer R. Martens zegt beleidsmedewerker ruimtelijke ontwikkeling, de
heer L. Goertz, dat in deze fase eerst wordt bepaald hoe het gemeentebestuur in principe over
het verzoek van Hohenwalt Recycling VOF denkt en dat pas in een latere fase het overleg met
de buurt aan de orde is.

6A

Bespreken ontwerpgedoogbeschikking college tijdelijke huisvesting 300
arbeidsmigranten op Landgoed Leudal Haelen
Vanwege zijn mondelinge integriteitmelding neemt de heer R. Martens niet aan de
beraadslagingen en besluitvorming over dit agendapunt deel.
De heer M. Wagemans bevreemdt het dat het college nu in een onderhandelingssituatie met
Landgoed Leudal zit, het is toch een bevoegdheid van de gemeenteraad om – zonder
onderhandeling – een bestemmingsplan vast te stellen? Hij is benieuwd wie binnen het
gemeentebestuur wanneer welke toezeggingen heeft gedaan die nu kennelijk voorwerp zijn
van onderhandeling. Voorts vraagt hij zich af of de gemeenteraad op enigerlei wijze is
gebonden aan de door het college vastgestelde ontwerpgedoogbeschikking.
Wethouder A. Walraven somt de hoofdpunten op die staan in de tussenuitspraak van de Raad
van State van 3mei17, waarbij de gemeenteraad werd opgedragen de gebreken in het
raadsbesluit van 5/12jul16 uiterlijk op 20sep17 te herstellen (zie voor die zes hoofdpunten,
kortheidshalve, de toelichting van de commissievoorzitter op deze commissieagenda van
12sep17 en wel bij agendapunt 9.8).
Voorts zegt hij van de Raad van State de motivering te missen bij z’n suggestie om de
huisvesting van maximaal 300 arbeidsmigranten toe te staan. Dat de gemeente nu
onderhandelt met Landgoed Leudal over een stuk of 8 onderwerpen is ingegeven door de
gedachte om nu eindelijk, na twee mislukte pogingen om een onherroepelijk bestemmingsplan
het licht te laten zien, een komaf te krijgen aan alle geschilpunten. De gedoogbeschikking ziet
op een overgangsfase, het college hoopt er in november a.s. met Landgoed Leudal uit te zijn
qua onderhandelingen.

Besluitenlijst, status: concept, versie 1 van 13sep17. De vaststelling komt aan de orde in de commissievergadering fysiek van 24okt17.
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Waarnemend secretaris H. Bekkers bevestigt dat er naar wordt gestreefd om over alle nog
openstaande discussiepunten tot een wederzijdse afspraak te komen. Die kunnen hun neerslag
gaan vinden in een reparatiebesluit m.b.t. het bestemmingsplan of in een
vaststellingsovereenkomst. Lukt het niet om er uit te komen dan zal het uiteindelijke oordeel
aan de Raad van State zijn. Na de per 22sep17 verlopende zienswijzentermijn zal het college
een definitief besluit nemen over de gedoogbeschikking.
De heer M. Wagemans zegt dat het getal van 225 arbeidsmigranten stamt uit 2010/2011 toen
besloten is om in pas gebouwde chalets tijdelijk arbeidsmigranten te huisvesten. Hij betreurt
het dat de gemeenteraad niets mag zeggen over de gedoogbeschikking, anders zou hij hebben
voorgesteld daarin op te nemen dat in 2026 de arbeidsmigranten niet meer op het Landgoed
Leudal mogen zijn gehuisvest om daarmee de situatie gelijk te trekken met die elders op
campings in Leudal.
De heer H. Bekkers zegt dat het niet goed is om nu in een onderhandelingssituatie alles dicht
te timmeren.
6B

Planologische bestemming Wetselderstraat 2a te Ell
Bij besluit van 29aug17 (BW2017/1175) heeft het college besloten om het plan-idee om het
bedrijf aan de Wetselderstraat 2a in Ell een bouwvlak op maat toe te kennen dan wel te
verplaatsen naar een vrijkomend agrarisch bedrijf, sonderend te bespreken met de commissie
fysiek. Vandaar deze agendering als agendapunt 6B.
De heer J. Coolen is voorstander van het fatsoenlijk bestemmen, er moet duidelijkheid komen
voor zowel de ondernemer als de omwonenden. Maak het bouwvlak op maat.
De heer M. Bongers zegt dat nadrukkelijk ook naar een bedrijfsverplaatsing moet worden
gekeken.
Wethouder A. Walraven zegt te zijner tijd met een raadsvoorstel te komen (volgens de
voorraadplanning, zie agendapunt 8.1 van deze commissievergadering, zal dat uiterlijk in de
raadsvergadering van 12dec17 voor liggen).

7

Bespreken toezeggingenlijsten wethouders
Lijst wethouder Walraven
-

Toezegging: Consulteren gemeenteraad voordat het college een standpunt bepaalt
inzake een verzoek van Jori Heythuysen BV, Hollander 1a te Heythuysen
m.b.t. diverse onderwerpen

Besluitenlijst, status: concept, versie 1 van 13sep17. De vaststelling komt aan de orde in de commissievergadering fysiek van 24okt17.
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Stand van zaken:
Bij e-mail van de griffiesecretaresse van 4aug17 hebben de raadsleden een
portefeuillehouder-mededeling d.d. 1aug17 ontvangen over proeftuin ikv ‘Buitengebied
in Beweging’.

Deze toezegging is afgehandeld (Join-raadsvragen 2015-121).
-

Toezegging: Schriftelijk beantwoorden vraag R. Martens tot welke concrete verschillen
de wijziging van de beschrijving van het begrip ‘maatschappelijk’ (zie
artikel 4.2.2.) gaat leiden t.o.v. die welke in de nog vigerende
bestemmingsplannen is opgenomen



Stand van zaken:
Wethouder A. Walraven zegt te zullen nagaan waar de beantwoording blijft.
Zie overigens ook de mededeling bij agendapunt 8.2 van deze vergadering van de
commissie fysiek van 12sep17, getiteld Terinzagelegging ontwerpbestemmingsplan
Woonkernen Leudal 2017’

Deze toezegging blijft staan (Join-raadsvragen 2017-104).
-

Toezegging: Het aspect ‘veiligheid tijdens donkere uren’ m.b.t. een eventuele fietsbrug
tussen Buggenum en Roermond zal worden meegenomen in het
onderzoek naar de haalbaarheid van de aanleg van die brug



Stand van zaken:
In de raadsvergadering van 11jul17, is bij agendapunt 14 ‘Actualiseren Gemeentelijk
Verkeers- en Vervoersplan 2015-2018, module fiets 2017’ de toezegging meegenomen.

Deze toezegging is afgehandeld (Join-raadsvragen 2017-149).
-

Toezegging: Het raadsvoorstel ‘Vaststellen bestemmingsplan ‘Hof van Neer’ zal nog
voor de raadsvergadering van 4jul17 worden gecorrigeerd op bladzijde 2
aan het begin van de paragraaf ‘Tervisielegging
ontwerpbestemmingsplan’, alwaar een foutieve tekst is opgenomen die
betrekking heeft op een ander raadsvoorstel (‘Schrijnwerkerstraat
Roggel’).



Stand van zaken:
Op 28 juni 2017 is het bijgestelde raadsvoorstel namens het college aangeleverd en
door de griffie in iBabs geplaatst voor raad 4jul17.

Deze toezegging is afgehandeld (Join-raadsvragen 2017-150).

Besluitenlijst, status: concept, versie 1 van 13sep17. De vaststelling komt aan de orde in de commissievergadering fysiek van 24okt17.
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-

Toezegging: de raads- en commissieleden ontvangen alsnog (a) de anterieure
overeenkomst en (b) informatie welke argumenten het toenmalige college
in 2009 heeft gehad om wooncontingenten toe te zeggen die vervolgens
hun weg hebben gevonden in het in 2014 vastgestelde bestemmingsplan
buitengebied + hoe het onderhavige ontwerpbestemmingsplan zich
verhoudt tot de collegemededeling d.d. 30mei17 aan de raad over de
terinzagelegging van een ontwerpwijzigingsplan ‘Kraakstraat 26 te
Hunsel’ voor de bouw van twee woningen aan de Kraakstraat (nog
ongenummerd).



Stand van zaken:
In iBabs zijn t.g.v. raad 4jul17 ter afhandeling van deze toezegging twee stukken
toegevoegd.

Deze toezegging is afgehandeld (Join-raadsvragen 2017-151).
-

Toezegging: Wethouder Walraven zal de heer M. Wagemans laten weten wanneer de
Raad van State de beroepen behandelt tegen het raadsbesluit van
12jul16 tot vaststelling van het bestemmingsplan ‘Reparatie- en Veegplan
Buitengebied Leudal 2016’.



Stand van zaken:
Bij e-mail van de griffier van 6jul17 hebben de raads- en commissieleden een brief van
de Raad van State van 4jul17 ontvangen met informatie.

Deze toezegging is afgehandeld (Join-raadsvragen 2017-152).

Lijst wethouder Verlinden
-

Toezegging: Commissie krijgt bericht zodra college heeft besloten over zienswijze
24-tal bewoners Burgemeester Gubbelsstraat in Roggel over
voorgenomen instelling parkeerschijfzone gedeelte Dorpsstraat en
Burgemeester Gubbelsstraat in Roggel



Stand van zaken:
Geen nieuws.

Deze toezegging blijft staan (Join-raadsvragen 2013-339).
-

Toezegging: Uiterlijk 1jul17 zal onderzocht zijn wat de effecten zijn van de eventuele
vestiging geclusterde supermarkten Jan Linders + Aldi aan Napoleonsweg
in Ittervoort voor de supermarkten in o.a. de kernen Grathem en Ell



Stand van zaken:
Geen nieuws.

Besluitenlijst, status: concept, versie 1 van 13sep17. De vaststelling komt aan de orde in de commissievergadering fysiek van 24okt17.
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Deze toezegging blijft, zij het qua afhandelingsdatum iets gewijzigd, staan (Join-raadsvragen
2016-236).
-

Toezegging: De heer B. Grabert ontvangt van de wethouder bericht n.a.v. zijn vraag
wie de kosten een tweetal jaren geleden heeft gedragen van het vier jaar
na ingebruikname van het gemeentehuis moeten overschilderen van het
houtwerk aan de buitenkant. De wethouder zegt te weten weet dat er
destijds met de (onder)aannemer daarover is gesproken maar hij weet
zo niet tot welke uitkomst dat heeft geleid. De rekening is in elk geval
wel betaald.



Stand van zaken:
Geen nieuws.

Deze toezegging blijft staan (Join-raadsvragen 2017-105).
-

Toezegging: het college gaat de brief van de families Geerlings + Knops te Haelen d.d.
16apr17 (ingekomen 24apr17) met het verzoek tot (a) handhaving bij de
bedrijven Jos Menten Metaalhandel BV + Jos Menten Metaalrecycling BV
en (b) tot wijziging van de voorschriften van de omgevingsvergunning
van die bedrijven, goed bekijken. De wethouder komt er daarop terug bij
deze commissie.



Stand van zaken:
Geen nieuws.

Deze toezegging blijft staan (Join-raadsvragen 2017-196).
-

Toezegging: De wethouder zegt de heer R. Martens toe uit te zoeken wanneer, ná de
raadsvergadering van 20dec16 waarin de raad z’n zienswijze aan het
college heeft gegeven over een mogelijke verkoop van de
Grathemermolen, het college definitief heeft besloten tot verkoop van de
molen aan Stichting Limburgs Landschap.



Stand van zaken:
Bij e-mail van de griffier van 11jul17 naar raads- en commissieleden heeft wethouder
Verlinden (o.a.) bericht:
‘Over de definitieve verkoop van de Grathemermolen heeft het college nog geen
besluit genomen, omdat ervoor gekozen is de definitieve concept-koopovereenkomst
aan het college ter besluitvorming aan te bieden. Op dit moment wordt de laatste
hand gelegd aan de conceptkoop-overeenkomst. Tussen SLL en de gemeente is
afgesproken dat de officiële overdracht zal plaatsvinden tijdens de open
monumentendag op 9 en 10 september aanstaande. Zo wordt hier extra aandacht aan
geschonken. Een definitieve invulling van de (feestelijke) overdracht moet nog worden
ingevuld.’

Besluitenlijst, status: concept, versie 1 van 13sep17. De vaststelling komt aan de orde in de commissievergadering fysiek van 24okt17.
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Deze toezegging is afgehandeld (Join-raadsvragen 2017-148).
-

Toezegging: de commissie ontvangt een collegebesluit uit 2009, over de toen gesloten
beheerovereenkomst met de Bosgroep Zuid-Nederland, in welk
collegebesluit o.a. werd gesproken over het door de voormalige
gemeente Heythuysen in 2000 aan de Vereniging tot behoud van
natuurmonumenten verkochte natuurgebied Keversbroek in Kelpen-Oler
voor (omgerekend) € 0,54/m2.



Stand van zaken:
Bij e-mail van de griffier van 21jun17 hebben de commissieleden het collegebesluit van
7apr09 toegestuurd gekregen.

Deze toezegging is afgehandeld (Join-raadsvragen 2017-155).

Lijst wethouder Backus
Deze lijst bevat geen toezeggingen.
8

Ingekomen stukken
8.1 Voorraadplanning raadsvoorstellen
De commissie neemt het stuk voor kennisgeving aan.
8.2 Terinzagelegging ontwerpbestemmingsplan Woonkernen Leudal 2017
De commissie neemt het stuk voor kennisgeving aan.
8.3 Brief college 28 juni 2017 aan Stichting Leisure Port te Venlo over beëindiging
overeenkomst per 1 januari 2018
Op een vraag van de heer L. van de Paal zegt wethouder A. Walraven dat hij op 13sep17
ambtelijk + met het Promotie Platform Leudal overleg heeft om over de situatie per 1jan18 te
spreken. Op korte termijn volgt ook nog een overleg met de portefeuillehouders van alle
deelnemende gemeenten. Misschien gaat de gemeente Leudal volgend jaar de nu uitbestede
taken zelf ter hand nemen. Te zijner tijd zal hij de commissie nader informeren.
De commissie neemt het stuk overigens voor kennisgeving aan.
8.4 Onverbindend oordelen door Raad van State 12 juli 2017 van raadsbesluit
15 februari 2011 delegatiebesluit afwijking bestemmingsplannen
De commissie neemt het stuk voor kennisgeving aan.

Besluitenlijst, status: concept, versie 1 van 13sep17. De vaststelling komt aan de orde in de commissievergadering fysiek van 24okt17.
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8.5 Collegemededeling 4 juli 2017 met uitnodiging formuleren aanpassing
woonwagenbeleid
De heer M. Wagemans vraagt aan wethouder A. Walraven om te bezien of het mogelijk is om
een andere datum voor het fractiespecialistenoverleg t.b.v. het formuleren van aanpassingen
van het woonwagenbeleid dan woensdag 20sep17 omdat zijn fractie dan fractieoverleg heeft.
Wethouder A. Walraven zegt dat verzoek op 13sep17 ambtelijk te zullen bespreken en
uiteraard ook met de beide andere aangemelde fractiespecialisten: mevrouw E. van Tilburg +
de heer K. Beurskens.
De commissie neemt het stuk overigens voor kennisgeving aan.
8.6. E-mail promotie Platform Leudal 22 juli 2017 over tweetal nieuwe provinciale
subsidieregelingen
De commissie neemt het stuk voor kennisgeving aan.
8.7. Vooraankondiging 2e VLG-bijeenkomst over de Omgevingswet op 25 oktober
2017
De commissie neemt het stuk voor kennisgeving aan.
8.8 Kopie-e-mail M. Gubbels te Heythuysen 1 augustus 2017 met zienswijze over
ontwerp ‘Bestemmingsplan Woonkernen Leudal 2017’
De commissie neemt het stuk voor kennisgeving aan.
9

Mededelingen en rondvraag
SCHRIFTELIJKE MEDEDELINGEN
9.1 Krantenberichten periode 8 juni t/m 30 augustus 2017
De commissie neemt de berichten voor kennisgeving aan.
9.2 Uitnodiging netwerkbijeenkomst Trefpunt Ondernemend & Politiek Leudal bij
Dimass in Haelen op 7 juli 2017
De commissie neemt de schriftelijke mededeling voor kennisgeving aan.
9.3 Portefeuillehoudermededeling wethouder Verlinden 12 juni 2017 aan commissie
bestuur en middelen over initiatiefvoorstel ‘Notitie ondernemersbeleid’
De commissie neemt de schriftelijke mededeling voor kennisgeving aan.

Besluitenlijst, status: concept, versie 1 van 13sep17. De vaststelling komt aan de orde in de commissievergadering fysiek van 24okt17.

11

Besluitenlijst openbare vergadering
Commissie fysiek
12 september 2017
9.4 Nieuwsbrief Ondernemersklankbord team Limburg, juni 2017
De commissie neemt de schriftelijke mededeling voor kennisgeving aan.
9.5 Brief dagelijks bestuur Waterschap Limburg 14 juli 2017 met reactie op
zienswijzen ontwerpprojectplan Waterwet ‘Dijkverbetering dijkring 74 Neer’
De commissie neemt de schriftelijke mededeling voor kennisgeving aan.
9.6 Bedrijfsbezoek aan Menten Metaalrecycling Roermond + Menten Metaalhandel
Haelen op 6 september 2017
De commissie neemt de schriftelijke mededeling voor kennisgeving aan.
9.7 Planologische bestemming Wetselderstraat 2a te Ell
De commissie neemt de schriftelijke mededeling voor kennisgeving aan.
9.8 Kopiebrief Landgoed Leudal 26 juni 2017 om overleg over reparatie
bestemmingsplan Landgoed Leudal 2016
Zie het ingelaste agendapunt 6A van deze commissievergadering.
9.9 Nieuwsbrief N280 West Leudal, 2 augustus 2017
De commissie neemt de schriftelijke mededeling voor kennisgeving aan.
9.10 Voorbereiding collegebesluit verkoop Grathemermolen
De commissie neemt de schriftelijke mededeling voor kennisgeving aan.

MONDELINGE MEDEDELINGEN
Hiervan wordt geen gebruikgemaakt.

RONDVRAAG
Hiervan wordt geen gebruikgemaakt.
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Vaststellen volgende vergadering
De commissie besluit om, conform het door haar op 29nov16 voor het kalenderjaar 2017
vastgestelde vergaderschema, de volgende vergadering te houden op dinsdag 24okt17,
aanvang 19.30 uur, in de raadzaal van het gemeentehuis, Leudalplein 1 te Heythuysen.
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Sluiting
Niets meer aan de orde zijnde sluit de voorzitter de vergadering om 22.16 uur.
Heythuysen, 13 september 2017.
De griffier,
Drs. W.A.L.M. Cornelissen.
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