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Vergaderdocumenten.
1 Openbare besluitenlijst B&W vergadering van 2019-02-11.pdf

BESLUITENLIJST VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS -- DEFINITIEF -D.D. 11 februari 2019
Weeknr. 7
Nr.

Datum van
het stuk

Afzender of voorsteller alsmede de inhoud van het stuk of het
voorstel

1

06-02-2019

B&W besluitenlijst van 2019-02-04
Advies:
Vaststellen B&W besluitenlijst van 2019-02-04

201901973

Besl.:

Conform advies

Openbaar

05-02-2019

Programma-indeling begroting 2020
Advies:
Raadsvoorstel ter besluitvorming voorleggen aan de raad.

201901907

Besl.:

Conform advies met aanpssingen

Openbaar

31-01-2019

Actualiseren mandaatregister
Advies:
Instemmen met de voorgestelde wijzigingen in het
mandaatregister zoals genoemd onder 4. Toelichting.

2

3

4

5

6

Afdoening

201901702

Besl.:

Conform advies

06-02-2019

Partnerschap Beesel - Brüggen
Advies:
1. In te stemmen met de overeenkomst inzake het partnerschap 201902075
Beesel - Brüggen en, na instemming van de gemeenteraad, de
burgmeester deze overeenkomst namens de gemeente Beesel
te laten ondertekenen op 9 mei 2019.
2. Kennis te nemen van de projectenlijst.
3. €2.500,- bij te ramen bij de eerste bestuursrapportage 2019.

Besl.:

Conform advies

05-02-2019

Herbenoeming voorzitter en benoeming twee nieuwe leden voor
de Adviescommissie Sociaal Domein
Advies:
201901892
Instemmen met de herbenoeming van de voorzitter en de
benoeming van twee nieuwe leden van de Adviescommissie
Sociaal Domein.

Besl.:

Conform advies

29-01-2019

Subsidieaanvraag De Limburgse Zaak / Ondernemersklankbord
Limburg 2019
Advies:
201901516
1. Afwijzen van de subsidie-aanvraag omdat deze niet past in
de Algemene Subsidie Verordening.
2. Instemmen met tegemoetkoming van de kosten
Ondernemersklankbord Limburg / De Limburgse Zaak voor
2019 voor een bedrag van € 1.000,- ten laste van het budget

Openbaar

Openbaar

Openbaar

economische activiteiten.
3. Ondernemersklankbord Limburg hiervan op de hoogte stellen
conform bijgevoegde antwoordbrief.

7

Besl.:

Aanpassen besluit

05-02-2019

Beslissing op bezwaar Ouddorp 5
Advies:
9.1 Het bezwaarschrift - ook na de heroverweging naar
aanleiding van het bezwaar op het primaire besluit van 26
februari 2018 - ongegrond te verklaren en het bestreden besluit
in stand te laten.

Openbaar

201901938

9.2 Bijgevoegde brief met de beslissing op bezwaar versturen.

8

9

10

Besl.:

Conform advies

05-02-2019

Principebesluit: bedrijfsmatige activiteiten (opslag en overslag
van keramische grondstoffen) op het perceel, kadastraal
bekend gemeente Beesel, sectie M nr. 94.
Advies:
U wordt geadviseerd:
1. niet mee te werken aan de benodigde afwijking van het
bestemmingsplan conform bijgevoegd principebesluit;
2. bijgevoegd principebesluit te verzenden.

Besl.:

Conform advies

15-01-2019

Betreft vaststelling Bomenverordening 2019, Beleidsregel en
Lijst Beschermde houtopstanden
Advies:
Wij stellen voor:
- om de Beleidsregel bescherming en velling Houtopstanden
vast te stellen vast te stellen en deze op moment van positief
raadsbesluit in werking te laten treden;
- om de Lijst Beschermde houtopstanden vast te stellen en
deze op moment van positief raadsbesluit in werking te laten
treden;
- om actief te communiceren naar de inwoners over de
vastgestelde stukken en over 1 jaar bezien of voornoemde
Beleidregel en Lijst aanpassing behoeven;
- om bijgaand raadsvoorstel betreffende de Bomenverordening
2019 aan de raad voor te leggen ter besluitvorming.

Besl.:

Conform advies met aanpassingen

04-02-2019

Duurzaamheidsvisie 2019-2030 Focus, Lef en Draakkracht
Advies:
· Instemmen met de Duurzaamheidsvisie 2019-2030
Focus. Lef en Draakkracht;
· Instemmen met het vaststellen van de
Themagerichte uitwerking van de

Openbaar

201901946

Openbaar

201900811

Openbaar

201901807

·
·

Besl.:

duurzaamheidsvisie voor maximaal 4 jaar (of korter
als ontwikkelingen daartoe aanleiding geven);
Vaststellen van het Actieplan Duurzaamheidsvisie
2019-2022.
Bovengenoemde stukken voorleggen aan de raad
ter vaststelling/kennisneming conform bijgevoegd
raadsvoorstel.

Conform advies met aanpassingen

Openbaar

2 Programma-indeling begroting 2020
1 collegevoorstel Programma-indeling begroting 2020.pdf

Toelichting BenW-adviesnota
Onderwerp:

Afdeling/team:

Financiën

Programma-indeling begroting 2020

Afdelingshoofd:

Nillesen, F.J.M. (Rick)

Auteur:

Verspaij, F.J.J.

Datum vergadering:

11 februari 2019

1. Aanleiding
Zie Raadsvoorstel

2. Uitgangssituatie en doelstelling
Zie Raadsvoorstel

3. Rol gemeente en visie en strategie participatie
Zie Raadsvoorstel

4. Toelichting
Zie Raadsvoorstel

5. Visie Blij in Beesel
Zie Raadsvoorstel

6. Integrale afstemming
Zie Raadsvoorstel
a. Communicatief (denk aan: Gemeente Info, pers, website, klantenbalie en Apropos)
Zie Raadsvoorstel
b. Financieel
Zie Raadsvoorstel
c. Juridisch

Verseon kenmerk:

1

Zie Raadsvoorstel
d. Collegeprogramma
Zie Raadsvoorstel
e. Risico’s
Zie Raadsvoorstel

7. Toegankelijkheid
Zie Raadsvoorstel

8. Duurzaamheid
Zie Raadsvoorstel

9. Voorstel / advies
Raadsvoorstel ter besluitvorming voorleggen aan de raad.

Verseon kenmerk:
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3 Actualiseren mandaatregister
1 collegevoorstel Actualiseren mandaatregister.pdf

Toelichting BenW-adviesnota
Onderwerp:
Actualiseren mandaatregister

Afdeling/team:
Afdelingshoofd:

Algemeen Juridische
Zaken, Voorlichting en
Communicatie
Bremmers, P.H.M.

Auteur:

Steenbergen, J.M.

Datum vergadering:

11 februari 2019

1. Aanleiding
Op 1 januari 2019 is formatienummer 1.1.2 van team Strategie overgegaan naar team I&A en heeft
formatienummer 4.2.8 gekregen. Aan dit formatienummer moeten mandaten, machtigingen en
volmachten worden toegekend.
Op 1 januari 2019 is formatienummer 4.4.3 in dienst van de gemeente Beesel gekomen, bij de afdeling
Algemene Zaken, team VTH. Formatienummer 4.4.3. is een bestaand formatienummer waar al
mandaten, machtigingen en volmachten zijn toegekend. Dit zijn niet de juiste mandaten, machtigingen
en volmachten en dit gaan we wijzigen.
Op 11 februari 2019 komt formatienummer 4.4.14 in dienst van de gemeente Beesel, bij de afdeling
Algemene Zaken, team VTH. Aan dit formatienummer moeten mandaten en machtigingen worden
toegekend.
In verband met inhoudelijke wijziging van de functie per 14 januari 2019 moeten aan de
formatienummers 2.4.8 en 2.4.9 mandaten worden toegekend.

2. Uitgangssituatie en doelstelling
Doelstelling is de juridische basis voor het uitvoeren van gemandateerde taken op orde hebben.

3. Rol gemeente en visie en strategie participatie
Niet van toepassing

4. Toelichting
Aan formatienummer 4.2.8 de volgende mandaten, machtigingen en volmachten toekennen: I&A.A.01
tot en met A.03, I&A B.02 en B.03.
De aan formatienummer 4.4.3 toegekende mandaten en machtigingen intrekken en aan dit
formatienummer de volgende mandaten en machtigingen toekennen: VTH.A.01, A.02, A.04 en A.05,
VTH.D.07 tot en met D.09, VTH.E.01 tot en met E.04, VTH.F.01 en VTH.G.01.
Aan formatienummer 4.4.14 de volgende mandaten en machtigingen toekennen: VTH.A.01, A.02, A.04
en A.05, VTH.D.07 tot en met D.10, VTH.E.01 tot en met E.04, VTH.F.01 en VTH.G.01.

Verseon kenmerk:
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Aan de formatienummers 2.4.8 en 2.4.9 de volgende mandaten toekennen: WIZ.D.01 tot en met D.10.

5. Visie Blij in Beesel
Niet van toepassing

6. Integrale afstemming
Niet van toepassing
a. Communicatief (denk aan: Gemeente Info, pers, website, klantenbalie en Apropos)
De aanpassing van het mandaatregister wordt op de daarvoor bestemde wijze bekend gemaakt in het
elektronisch Gemeenteblad.
b. Financieel

Niet van toepassing

c. Juridisch
Tegen toekenning/wijziging/intrekking van een mandaat, machtiging en volmacht kan een
belanghebbende bezwaar aantekenen.
d. Collegeprogramma

Niet van toepassing

e. Risico’s

Niet van toepassing

7. Toegankelijkheid
Niet van toepassing

8. Duurzaamheid
Niet van toepassing

Verseon kenmerk:
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9. Voorstel / advies
Instemmen met de voorgestelde wijzigingen in het mandaatregister zoals genoemd onder 4.
Toelichting.

Verseon kenmerk:
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4 Partnerschap Beesel - Brüggen
1 collegevoorstel Partnerschap Beesel - Brüggen.pdf

Toelichting BenW-adviesnota
Onderwerp:

Afdeling/team:

Welzijn

Partnerschap Beesel - Brüggen

Afdelingshoofd:

Bremmers, P.H.M.

Auteur:

Peeters, A.M.M. (Alex)

Datum vergadering:

11 februari 2019

1. Aanleiding
De gemeente Beesel is door haar buurgemeente, burggemeinde Brüggen, uitgenodigd tot een officieel
partnerschap. Op politiek en bestuurlijk niveau is deze uitnodiging van harte ontvangen. Op 11
september 2018 vond een ambtelijke en bestuurlijke uitwisseling plaats - ein Verwaltungsaustausch. Op
13 oktober 2018 hebben beide gemeenteraden elkaar ontmoet en met elkaar van gedachten gewisseld
over een officieel partnerschap tussen beide gemeenten door middel van verschillende workshops.
Sindsdien is gewerkt aan een document wat dit partnerschap officieel bekrachtigd. Als bijlage van het
partnerschap is een niet uitputtende projectenlijst 2019-2020 toegevoegd, waaruit duidelijk blijkt hoe
kansrijk nauwere samenwerking is. Beesel en Brüggen hebben veel met elkaar gemeen, zijn elkaars
buren en hebben de potentie om het voorbeeld te zijn van een Europa van regio's. De politieke
bekrachtiging van het partnerschap Beesel - Brüggen ligt ter besluitvorming voor.

2. Uitgangssituatie en doelstelling
Al meer dan 25 jaar bestaat er, in meer of mindere mate, samenwerking tussen Beesel en Brüggen.
Reeds in 1993 sloten de gemeenten Beesel, Brüggen en de voormalige gemeente Swalmen een
zogenaamde 'Verklaring van goed nabuurschap'. Sindsdien zijn er enkele uitwisselingen geweest
tussen de ambtelijke organisatie en de politiek / het bestuur van beide gemeenten. Ook is
samengewerkt in een aantal projecten, met name op het gebied van toerisme. Bij de organisatie van
bijvoorbeeld Olympia's Tour kon Beesel op de medewerking van Brüggen rekenen. Beesel en Brüggen
hebben altijd een goed contact gehad. Echter mag geconstateerd worden dat van echte, brede,
grensoverschrijdende samenwerking geen sprake was. Het doel is om dit nu te veranderen. Met het
aannemen van de uitgestoken hand uit Brüggen markeren we het begin van een grensoverschrijdend
partnerschap en samenwerking. We willen hiermee mentale en fysieke grenzen wegnemen en ten
behoeve van beide gemeenschappen de samenwerking intensiveren op belangrijke thema's, zoals
economie, werkgelegenheid, onderwijs, sport, cultuur, duurzaamheid etc. Feitelijk is het ongeveer 10
kilometer tussen Reuver en Brüggen, in de praktijk is deze afstand nog te groot. Beesel en Brüggen
kunnen met dit partnerschap een voorbeeld zijn, een voorbeeld voor grensoverschrijdende
samenwerking voor de regio Noord-Limburg en de Euregio Maas-Rijn.

3. Rol gemeente en visie en strategie participatie
De gemeente Beesel kan voor de grensoverschrijdende samenwerking een voorbeeldfunctie hebben
binnen en buiten de gemeentegrenzen. Vanuit een aanjagende en faciliterende rol kunnen grenzen
worden geslecht, kansen worden gegrepen en verbindingen worden gemaakt. Het bestuurlijk-politieke
signaal van een partnerschap met Brüggen gaat ervoor zorgen dat inwoners, instellingen, bedrijven en
verenigingen mee gaan doen. We beogen als gemeente daarmee ook een olievlekwerking. Binnen
individuele projecten, activiteiten en samenwerkingen zullen altijd de betreffende inwoners, instellingen,
bedrijven en verenigingen worden betrokken. Sterker nog, we willen grensoverschrijdende initiatieven

Verseon kenmerk:
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ook aanmoedigen. Dat de voorbeeldfunctie van de gemeente werkt blijkt uit de eerste initiatieven die
zich spontaan hebben gemeld naar aanleiding van de persberichten rondom het partnerschap.
Algemeen kader (grensoverschrijdende) samenwerking
Gemeente Beesel werkt samen in vele samenwerkingsverbanden. Dit draagt bij aan de kwaliteit en
duurzaamheid van onze dienstverlening en het realiseren van ambities van onze gemeente en
gemeenschap. Bij deze samenwerkingen gaan we uit van maatwerk; werken vanuit een opgave vanuit
onze gemeenschap en daar de beste vorm bij vinden, samen met belanghebbenden en partners
(overheden, inwoners, instellingen, verenigingen, bedrijven, etc.).
Om bovenlokale vraagstukken adequaat aan te pakken, heeft gemeente Beesel gekozen voor een
strategische alliantie binnen de Regio Venlo. Daarnaast bepalen we onze keuze voor tactische
samenwerking op grond van de inhoud of de focus van de partner(s); we hebben bijvoorbeeld voor
vrijetijdseconomie gekozen om ook samen met Midden-Limburg te werken.
Gemeente Beesel profileert zich al langer als een grensoverschrijdende gemeente. Internationale
samenwerking, vaak ook vanuit de gemeenschap gestart, draagt ook bij aan de ambities van onze
gemeente en gemeenschap. Het is goed om in dit kader de niveaus van internationale samenwerking te
duiden:
Niveau 1
Onze belangrijkste directe internationale partner is Gemeente Bruggen (DE). Via het strategisch
partnerschap (9 mei 2019) leggen we vast hoe we komende jaren gaan werken aan het verbinden van
niet alleen de gemeentelijke organisaties maar ook onze burgers, verenigingen, scholen, instellingen en
ondernemers aan weerszijden van de grens. Dit is daarmee de intensiefste grensoverschrijdende
samenwerking die we als gemeente Beesel kennen.
Niveau 2
Gemeente Beesel is ook een actief lid van Euregio Rijn-Maas-Noord. Door het wederzijdse begrip
Nederlandse en Duitse inwoners te versterken, contact te verbeteren en samenwerking te stimuleren,
zetten we ons in, samen met 29 andere leden, om de Europese integratie tastbaar te maken voor onze
burgers.We werken hiermee aan een Europa van de regio's, samen met onze Noord- en MiddenLimburgse en Duitse buurgemeenten.
Niveau 3
Via Stichting Draaksteken Beesel zijn er ook verbanden ontstaan met andere Europese
Draaksteekgemeenten, zoals Bergen/Mons (België), Fürth im Wald (Duitsland) en Montblanc (Spanje).
Mede op uitnodiging van Montblanc werken wij aan een zogernaamd Jumelage - een vriendschappelijk
verband langs de lijn van ons gedeelde erfgoed: Sint Joris en de Draak. Uitwisselingen en
samenwerkingen worden langs die lijn opgepakt.
Niveau 4
Los van de bestuurlijke samenwerking ontstaan er via onze inwoners, bedrijven, verenigingen
grensoverschrijdende contacten. Bijvoorbeeld op het gebied van sport. Als gemeente zien wij geen
actieve, aanjagende en faciliterende rol voor ons weggelegd. We juichen deze initiatieven van onderop
toe, maar verbinden daar vanuit de gemeente geen actieve rol aan.
Binnen Regio Venlo en de samenwerking met Midden-Limburg is grensoverschrijdende
samenwerking een doorlopend thema:
Zo neem gemeente Beesel ook deel aan een bestuursopdracht internationale zaken voor Noord- en
Midden-Limburg. Deze opdracht beoogt het ondersteunen/coördineren van:
- bestaande of nieuwe grensoverschrijdende netwerken, in nauwe samenwerking met
euregio 's;
- het (doen) gebruiken van beschikbare subsidies voor grensoverschrijdende projecten
- inspelen op het provinciale internationale beleid;
- het volgen van relevante Europese ontwikkelingen en bekend (laten) maken.
Gemeente Beesel participeert verder in regionale themagroep Public Affaires. De Public Affaires
activiteiten van de Regio Venlo ondersteunen regionale ambities en zijn gericht op zowel Brussel, Den
Haag als Duitsland door

Verseon kenmerk:
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-

beïnvloeden van beleid en wet- en regelgeving;
streven naar het verkrijgen van toekomstige Europese en nationale fondsen;
optimaal benutten van de huidige Europese en nationale fondsen;
profileren van de Regio Venlo in Europa, Den Haag en Duitsland;
delen van kennis en kunde door middel van Europese en nationale en regionale
samenwerking.

4. Toelichting
Het voorstel is om op 9 mei 2019, de Dag van Europa, op de grens het partnerschap te ondertekenen
door beide burgemeesters (bijlage 1). Met het partnerschap verplichten beide gemeenten zich
initiatieven en ontmoetingen op belangrijke thema's zoveel mogelijk te ondersteunen. Hiermee wordt
Europese samenwerking geen 'ver van mijn bed show' maar concreet, tastbaar en dichtbij.
Doordat Beesel en Brüggen enerzijds een centraal aaspreekpunt binnen de ambtelijke organisatie
benoemen en anderzijds de grensoverschrijdende samenwerking met elkaar vast op de agenda hebben
staan wordt voor structuur gezorgd. Mede op basis van de brainstorm tussen raadsleden van beide
gemeenten zijn de volgende overkoepelende thema's benoemd waarop Beesel en Brüggen de
samenwerking willen intensiveren.
- toerisme;
- economische zaken en werkgelegenheid;
- cultuur;
- sport;
- onderwijs en jeugd;
- bestuur;
- verkeer;
- duurzaamheid.
Voor 2019 en 2020 is voor deze thema's, ook op basis van 13 oktober 2018, een projectenlijst
samengesteld (bijlage 2). Hierbij moet benadrukt worden dat deze lijst indicatief is en een dynamisch
karakter kent. Deze projectenlijst moet zeker niet gezien worden als een statisch geheel. De
samenwerking tussen Beesel en Brüggen in de verschillende projecten zal in de praktijk moeten
worden gebracht. Nieuwe ontwikkelingen, input van derden, maar ook mogelijke juridische barrières
zullen zorgen dat de samenwerking tussen Beesel en Brüggen altijd in beweging zal blijven.

5. Visie Blij in Beesel
Het partnerschap met Brüggen sluit aan op alle thema's van de visie 'blij in Beesel'. Immers door de
kansen van het partnerschap en de grensoverschrijdende samenwerking te benutten (360 graden
rondom de gemeente Beesel) geven we een extra dimensie aan thema's als Beleven, Samenwerking,
Fijn Wonen, Bedrijvig, Jong en Saamhorigheid, #gewoonsamen met onze Duitse buren. Uitwisselingen
tussen jongeren en gemeenschappen, grensoverschrijdende fietsroutes, grensoverschrijdende
evenementen, samenwerking op verkeer of economische zaken zijn voorbeelden van de
grensoverschrijdende bijdrage van het partnerschap aan Blij in Beesel en wordt het in de toekomst
wellicht Froh in Beesel.

6. Integrale afstemming
De documenten in het kader van het partnerschap Beesel Brüggen zijn voortgekomen uit de
bijeenkomsten op 11 september en 13 oktober 2018. In samenwerking met Brüggense collega's is en
wordt gewerkt aan dit partnerschap. In nauwe afstemming zijn de documenten opgesteld, in twee talen.

Verseon kenmerk:
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a. Communicatief (denk aan: Gemeente Info, pers, website, klantenbalie en Apropos)
Communicatie is niet alleen een middel in dit partnerschap, maar ook een doel. Zoals uit de
projectenlijst blijkt wordt ook op dit onderwerp samengewerkt. Bij alle activiteiten in het kader van het
partnerschap zullen de nodige communicatiemiddelen worden ingezet. Voor de ondertekening op 9 mei
wordt de pers speciaal uitgenodigd.
Op basis van de tekening, die op 13 oktober is gemaakt, zal een logo worden ontworpen. Dit logo zal
worden gebruikt voor de te ondertekende oorkonde op 9 mei. Ook zal dit logo gebruikt worden in de
communicatie over het partnerschap in de toekomst. Als laatste zal dit logo worden toegevoegd aan te
maken bord, wat aan de bebouwdekomborden zal worden toegevoegd.
b. Financieel
Voor het partnerschap Beesel - Brüggen heeft de gemeenteraad van Brüggen eind 2018 € 12.500,- ter
beschikking gesteld. Eerder had de gemeenteraad van Beesel € 10.000,- hiervoor bestemd uit het
begrotingoverschot 2019. Tijdens het presidium van 10 december 2018 is besloten om de bijdrage van
Beesel te verhogen met €2.500,-, zodat wij een gelijk bedrag voor het partnerschap ter beschikking
stellen als Brüggen. Dit bedrag ramen wij bij, met instemming van het presidium, bij de eerste
bestuursrapportage 2019.
Het doel is om een subsidieaanvraag bij de Euregio in te dienen in het kader van de
grensoverschrijdende samenwerking. Samen met het door beide gemeenten beschikbaar gestelde geld
worden de eerste projecten gefinancierd, zoals de Dag van Europa op 9 mei 2019.
Verder worden alle projecten binnen de bestaande (financiële) kaders opgepakt en uitgevoerd. Mocht
ten behoeve van een project in het kader van het partnerschap aanvullende financiële middelen nodig
zijn, wordt hiervoor een separaat voorstel aan het betreffende gremium gedaan. Uiteraard rekening
houdende met de bevoegdheden van zowel het college als de gemeenteraad.

c. Juridisch
Het partnerschap Beesel - Brüggen wordt bekrachtigd middels de overeenkomst (bijlage 1). Dit is geen
juridisch bindende overeenkomst. De overeenkomst is van belangrijke symbolische waarde. Echter
wanneer beide gemeenteraden instemmen met dit document commiteren zich beide gemeenten en
verplichten zich om activiteiten en initiatieven in dit kader zo veel mogelijk te ondersteunen. De
betreffende projecten worden via de gemeentelijke organisaties afgestemd.
d. Collegeprogramma

e. Risico’s
n.v.t.

7. Toegankelijkheid
n.v.t.
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8. Duurzaamheid
n.v.t.

9. Voorstel / advies
1. In te stemmen met de overeenkomst inzake het partnerschap Beesel - Brüggen en, na instemming
van de gemeenteraad, de burgemeester deze overeenkomst namens de gemeente Beesel te laten
ondertekenen op 9 mei 2019.
2. Kennis te nemen van de projectenlijst.
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5 Herbenoeming voorzitter en benoeming twee nieuwe leden voor de Adviescommissie Sociaal Domein
1 collegevoorstel Herbenoeming voorzitter en benoeming twee nieuwe leden voor de Adviescommissie Sociaal Domein.pdf

Toelichting BenW-adviesnota
Onderwerp:

Afdeling/team:

Welzijn

Herbenoeming voorzitter en benoeming twee
nieuwe leden voor de Adviescommissie
Sociaal Domein

Afdelingshoofd:

Bremmers, P.H.M.

Auteur:

Gorissen, J.E.J.

Datum vergadering:

11 februari 2019

1. Aanleiding
In december hebben we afscheid genomen van drie leden van de Adviescommissie Sociaal Domein.
De adviescommissie heeft twee nieuwe personen voorgedragen om zitting te nemen in de commissie.
De voorzitter van de commissie heeft zich voor een tweede termijn beschikbaar gesteld. Met dit
voorstel vraag ik uw college om in te stemmen met de herbenoeming van de voorzitter en de
benoeming van twee nieuwe leden van de Adviescommissie Sociaal Domein.

2. Uitgangssituatie en doelstelling
De Adviescommissie Sociaal Domein bestaat uit 10 leden en een onafhankelijk voorzitter. De leden en
voorzitter van de adviescommissie worden voor een periode van twee jaar door het college benoemd.

3. Rol gemeente en visie en strategie participatie
De Adviescommissie Sociaal Domein is een onafhankelijk adviesorgaan van het college. Er is geen
sprake van belangenbehartiging, maar een team deskundigen binnen een breed spectrum dat
nauwgezet het proces van beleidsontwikkeling volgt en adviseert over de inhoud van het tot stand
gekomen beleid. De commissie doet dit gevraagd en ongevraagd.

4. Toelichting
Herbenoeming
De voorzitter van de adviescommissie heeft zich voor een tweede termijn beschikbaar gesteld. Daarom
stel ik voor om de heer R. Aspers per 01-03-2019 opnieuw te benoemen tot voorzitter van de
Adviescommissie Sociaal Domein.
Benoeming
De adviescommissie heeft, ter vervanging van de aftredende leden, twee nieuwe personen
voorgedragen om zitting te nemen in de adviescommissie. Ik stel voor om mevrouw D. Davidts en de
heer W. Timmermans te benoemen tot lid van de Adviescommissie Sociaal Domein voor de periode 0101-01-2019 tot 01-01-2021.

5. Visie Blij in Beesel
Een samenwerking gebaseerd op vertrouwen en gelijkwaardigheid is wat we willen met de
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Adviescommissie Sociaal Domein. Hierin zijn de laatste jaren grote stappen gezet. Een voorbeeld
hiervan is de overlegstructuur. Eerst werden alle onderwerpen met de hele adviescommissie besproken
in het bijzijn van de gemeente (ambtelijk en bestuurlijk). Nu heeft de Adviescommissie Sociaal Domein
subcommissies gevormd, die naar behoefte overleg hebben met de direct betrokken medewerkers van
de gemeente. Twee keer per jaar sluit de portefeuillehouder aan bij het intern overleg van de
adviescommissie.

6. Integrale afstemming
Niet van toepassing
a. Communicatief (denk aan: Gemeente Info, pers, website, klantenbalie en Apropos)
n.v.t.
b. Financieel
De voorstel heeft geen financiele consequenties.
c. Juridisch
Het regelement Adviescommissie Sociaal Domein is van toepassing.
d. Collegeprogramma
n.v.t.
e. Risico’s
n.v.t.

7. Toegankelijkheid
n.v.t.

8. Duurzaamheid
n.v.t.

9. Voorstel / advies
Instemmen met de herbenoeming van de voorzitter en de benoeming van twee nieuwe leden van de
Adviescommissie Sociaal Domein.
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6 Subsidieaanvraag De Limburgse Zaak | Ondernemersklankbord Limburg 2019
1 collegevoorstel Subsidieaanvraag De Limburgse Zaak | Ondernemersklankbord Limburg 2019.pdf

Toelichting BenW-adviesnota
Onderwerp:

Afdeling/team:

Ruimtelijke Ontwikkeling

Subsidieaanvraag De Limburgse Zaak /
Ondernemersklankbord Limburg 2019

Afdelingshoofd:

Lommerse, H.C.J.

Auteur:

Os, van K.C.C. (Kristie)

Datum vergadering:

11 februari 2019

1. Aanleiding
Ondernemersklankbord Limburg heeft voor "De Limburgse Zaak" een subsidieaanvraag voor 2019 van
€ 1.000 ingediend (zie bijlage).

2. Uitgangssituatie en doelstelling
Zie aanleiding en toelichting.

3. Rol gemeente en visie en strategie participatie
Ondersteuning van activiteiten Ondernemersklankbord.

4. Toelichting
Ondernemersklankbord Limburg (OKB) begeleidt zelfstandige ondernemers, zowel in de startfase als in
hun latere carrière (reguliere begeleiding OKB). Oud ondernemers pakken deze begeleiding op,
afhankelijk van het dossier al dan niet samen met een HBO-student (in dat geval wordt het De
Limburgse Zaak genoemd). De keuze van het type begeleiding en de begeleider als persoon hangt af
van de vraagstelling van de ondernemer. In 2018 zijn er 12 ondernemers uit Beesel geholpen. Dit betrof
grofweg twee categorieën ondernemers:
 Ondernemers met een vraag, die willen klankborden om hun onderneming een stap verder te krijgen.
Wij hebben geen inzicht in het type vragen. Vooral deze doelgroep ondervindt positief resultaat van de
begeleiding / het klankborden door OKB.
 Ondernemers met een (dreigend) faillissement, die hun administratie op orde moesten krijgen voordat
ze verder geholpen konden worden (o.a. via schuldhulpverlening). Dit betreft een klein aantal van het
totaal. Snelle afwikkeling van het faillissement zorgt ervoor dat de schulden niet verder oplopen en de
gemeente in een later stadium minder kosten heeft. Uiteraard wordt bij deze activiteit gekeken of
begeleiding door OKB geen marktverstorende werking heeft en proberen we vanuit Economische en
Sociale Zaken eerder zicht op deze doelgroep te krijgen, zodat we eventueel faillissement kunnen
voorkomen.
In 2018 zijn er vier keer zoveel ondernemers begeleid (12) dan die we als voorwaarde in de toekenning
hadden opgenomen (minimaal 3). Van deze 12 zijn er 2 begeleid vanuit De Limburgse Zaak (dus OKB
in samenwerking met HBO-studenten) en 10 in een algemeen traject. OKB pakt de begeleiding dus
actief op. Daarnaast richt OKB zich op activiteiten die wij niet doen (advies / klankborden) of die onze
tijd / capaciteit te boven gaan (ondernemersadministratie op orde brengen).
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5. Visie Blij in Beesel
Sluit aan bij 'Bedrijvig'

6. Integrale afstemming
Met financiën & juridische zaken.
a. Communicatief (denk aan: Gemeente Info, pers, website, klantenbalie en Apropos)
n.v.t.
b. Financieel
Tegemoetkoming in de kosten van € 1.000 ten laste van het budget economische activiteiten.
Na toekenning van dit bedrag resteert een budget van € 9.000 op deze post.
c. Juridisch
Voldoet niet aan Algemene Subsidieverordening omdat een tegemoetkoming in de algemene kosten
wordt gevraagd voor reguliere activiteiten en er geen begroting van inkomsten en uitgaven aan ten
grondslag ligt. Echter, omdat het een goed initiatief is, wordt voorgesteld toch een bijdrage ter
beschikking te stellen.
d. Collegeprogramma
Sluit aan bij de ambitie 'faciliteren, verbinden en ondersteunen (startende) ondernemers'
e. Risico’s
n.v.t.

7. Toegankelijkheid
n.v.t.

8. Duurzaamheid
n.v.t.

9. Voorstel / advies
1. Afwijzen van de subsidie-aanvraag omdat deze niet past in de Algemene Subsidie Verordening.
2. Instemmen met tegemoetkoming van de kosten Ondernemersklanbord Limburg / De Limburgse Zaak
voor 2019 voor een bedrag van € 1.000,- ten laste van het budget economische activiteiten.
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3. Ondernemersklankbord Limburg hiervan op de hoogte stellen conform bijgevoegde antwoordbrief.

Verseon kenmerk:

3

7 Beslissing op bezwaar Ouddorp 5
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Toelichting BenW-adviesnota
Onderwerp:

Afdeling/team:

Beslissing op bezwaar Ouddorp 5

Afdelingshoofd:

Vergunningverlening,
Toezicht en Handhaving
Nillesen, F.J.M. (Rick)

Auteur:

Ubags, K.A.J. (Kelly)

Datum vergadering:

11 februari 2019

1. Aanleiding
Op 10 oktober 2018 deed de rechtbank Limburg uitspraak in het beroep met zaaknummer ROE18/770
GEMWT SC. Het beroep werd door de rechtbank ongegrond verklaard; echter voor één van de
beroepsgronden oordeelde de rechtbank dat verweerder in het besluit op bezwaar een nieuwe
overtreding toevoegde ten opzichte van het primaire besluit. Dat betrof concreet het geparkeerd hebben
van vrachtwagens binnen de bestemming 'wonen' die ligt op het kadastrale perceel met nummer G
2855. Het beroepschrift van 5 april 2018 moet dan ook worden gezien als een bezwaarschrift voor
zover dat ziet op het parkeren van vrachtwagens binnen de bestemming 'wonen' op het kadastrale
perceel met nummer G 2855. Dit bezwaarschrift is op 12 december 2018 behandeld door de
onafhankelijke bezwaarschriftencommissie. Wij moeten nu overgaan tot een beslissing op dat bezwaar.

2. Uitgangssituatie en doelstelling
Het bezwaarschrift ongegrond verklaren en overgaan tot een beslissing op het bezwaar.

3. Rol gemeente en visie en strategie participatie
Wij stellen de verzoeker om handhaving en de overtreder op de hoogte van ons besluit om handhavend
op te treden. Als regels worden overtreden zijn wij bevoegd en ook verplicht om handhavend op te
treden. Alleen als er sprake is van bijzondere omstandigheden kan de gemeente besluiten om niet op te
treden. Van bijzondere omstandigheden kan sprake zijn als er een concreet zicht op legalisatie van de
overtreding is. Daarnaast kan handhavend optreden onevenredig zwaar zijn in verhouding tot de
belangen die door de overtreden regel beschermd worden, dat de gemeente niet overgaat tot
handhaving. Die bijzondere omstandigheden zijn in deze situatie niet aan de orde.

4. Toelichting
De onafhankelijke bezwaarschriftencommissie geeft in haar advies het volgende aan.
Reclamant heeft vrachtwagens geparkeerd op het kadastrale perceel met nummer G2855. Reclamant
stelt dat als gevolg van deze bestemming de gronden bestemd zijn voor onder andere aan-huisgebonden beroepen en bedrijvigheid. Reclamant heeft aangegeven dat hij handelt in een aan huis
gebonden beroep en hij stelt dat zijn onderneming een aannemersbedrijf is. Naar het oordeel van de
Commissie heeft reclamant niet aangetoond dat dit feitelijk juist is. Dergelijke activiteiten vallen naar
het oordeel van de commissie niet onder aan-huis-gebonden beroepen en bedrijvigheid en zijn van
geheel andere aard dan de activiteiten die door reclamant worden aangegeven. De commissie stelt zich
op het standpunt dat het parkeren van vrachtwagens op het terrein door reclamant op het perceel G
2855 in strijd is met het bestemmingsplan. Blijkens de inhoud van het dossier en hetgaan is aangevoerd
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tijdens de hoorzitting van 12 december 2018 is verweerder niet voornemens het illegale gebruik te
legaliseren. Verweerder mocht dus overgaan tot het opleggen van een last onder dwangsom.
Het gelijkheidsbeginsel verplicht verweerder om gelijke gevallen gelijk te behandelen. Voor een
geslaagd beroep op het gelijkheidsbeginsel dient reclamant een concreet vergelijkbaar geval te
noemen. Het enige concrete geval dat reclamant benoemt is de situatie op het adres Ouddorp 14 in
Beesel. Zo zou op zowel perceel G 2855 (perceel van reclamant) als op perceel G 3164 de bestemming
'wonen' rusten. De Commissie stelt zich gelet op het vorenstaande op het standpunt dat de situatie van
het adres Ouddorp 14 geen vergelijkbaar geval is, omdat er in ieder geval niet kan worden vastgesteld
dat er sprake is van vergelijkbare ondernemingen.
De Commissie overweegt bovendien dat in het handhavingsbeleid van verweerder een prioritering is
aangebracht voor wat betreft het oppakken van handhavingszaken. Die prioritering is gerelateerd een
aan risico-analyse, capaciteit en middelen om zaken op te pakken. De handhaving van de in kaart
gebrachte zaken kan worden opgepakt zodra daar ruimte voor ontstaat. Zodra echter op wat voor
terrein dan ook een verzoek tot handhaving binnenkomt dient verweerder een dergelijk verzoek te
beoordelen op grond van haar beginselplicht tot handhaving. Net als de rechtbank Limburg is de
commissie van oordeel dat niet kan worden gezegd dat verweerder handhavingsbeleid niet blijft binnen
de grenzen van een redelijke beleidsbepaling. Verweerder mag een prioritering opstellen en heeft er
verder terecht op gewezen dat zij verplicht is om op een concreet verzoek om handhaving een
beslissing te nemen. Door daar met voorrang een beslissing op te nemen handelt verweerder niet in
strijd met het gelijkheidsbeginsel en het verbod van willekeur.
De Commissie stelt zich daarom op het standpunt dat het beroep dat reclamant op het
gelijkheidsbeginsel doet niet kan slagen.
Gelet op het advies van de onafhankelijke bezwaarschriftencommissie, het wettelijk kader en de regels
uit de Algemene wet bestuursrecht, zien wij geen reden om het bezwaarschrift gegrond te verklaren.
Wettelijk kader
In artikel 2.1, eerste lid, onder a en c van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) staat
dat het verboden is zonder omgevingsvergunning te bouwen of gronden in strijd met de toegekende
bestemming te gebruiken.
Het perceel gemeentelijk bekend als gemeente Beesel, sectie G, nummer 2855 liggen in het
bestemmingsplan "Bebouwde Gebieden Beesel". Het perceel heeft de bestemming "wonen".
Ter plaatse van de bestemming "wonen" is het parkeren van vrachtwagens niet toegestaan.

5. Visie Blij in Beesel
In de visie "Blij in Beesel" is als uitgangspunt geformuleerd dat inwoners genieten van een mooie,
groene, rustige, goed onderhouden en duurzame woonomgeving. Om dat doel te realiseren is het van
belang dat we de samen vastgestelde ruimtelijke kwaliteit binnen onze gemeente bewaken. Die
ruimtelijke kwaliteit bewaken doen we bij de vergunningverleningstoets enerzijds en door handhaving
van de omgevingsregelgeving anderzijds.

6. Integrale afstemming
Dit besluit is afgestemd binnen team Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving en met team
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Ruimtelijke ontwikkeling.
a. Communicatief (denk aan: Gemeente Info, pers, website, klantenbalie en Apropos)
Niet van toepassing
b. Financieel
Niet van toepassing
c. Juridisch
Overtreder kan tegen dit besluit in beroep bij de Rechtbank Limburg.
d. Collegeprogramma
Niet van toepassing
e. Risico’s
De besluiten kunnen gedurende het bezwaar en / of beroep worden herroepen / vernietigd waarna wij
gehouden zijn tot betaling van proceskosten en griffiekosten.

7. Toegankelijkheid
Niet van toepassing

8. Duurzaamheid
Niet van toepassing

9. Voorstel / advies
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9.1 Het bezwaarschrift - ook na de heroverweging naar aanleiding van het bezwaar op het primaire
besluit van 26 februari 2018 - ongegrond te verklaren en het bestreden besluit in stand te laten.
9.2 Bijgevoegde brief met de beslissing op bezwaar versturen.
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Principebesluit: bedrijfsmatige activiteiten
(opslag en overslag van keramische
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Afdelingshoofd:
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Auteur:

Hölzmann, M.T.A.

Datum vergadering:

11 februari 2019

1. Aanleiding
Wij ontvingen een principeverzoek voor het gebruik van het perceel, kadastraal bekend gemeente Beesel,
sectie M nr. 94 voor bedrijfsmatige activiteiten (opslag en overslag van keramische grondstoffen). De
gevraagde bedrijfsactiviteiten vinden momenteel plaats op een perceel aan de Heytstraat op het
bedrijventerrein Molenveld. Verzoeker denkt er over na om de opslag op het bedrijventerrein te staken en
te verplaatsen naar het perceel M 94. Reden van de verplaatsing is om minder transportbewegingen door
de bebouwde kom te laten plaatsvinden. Verzoeker is bereid de helft van het perceel M 94 kosteloos over
te dragen aan de gemeente.

2. Uitgangssituatie en doelstelling
U dient een besluit te nemen over het principeverzoek.

3. Rol gemeente en visie en strategie participatie
Niet van toepassing.

4. Toelichting
Bestemmingsplan
Het perceel, kadastraal bekend gemeente Beesel, sectie M nr. 94 ligt binnen het bestemmingsplan
Buitengebied en heeft hierin de bestemming 'Agrarisch met waarden'. De voor 'Agrarisch met waarden'
aangewezen gronden zijn op basis van de bestemmingsplanvoorschriften bestemd voor:
- agrarisch bedrijfsmatig gebruik;
- agrarisch hobbymatig gebruik;
- behoud, ontwikkeling en versterking van: de aanwezige landschappelijke waarden, de aanwezige
cultuurhistorische waarden, de bestaande natuurwaarden (al dan niet in combinatie met agrarisch
gebruik).
De gevraagde bedrijfsactiviteiten vallen niet onder bovengenoemde bestemmingsomschrijving. Het
verzoek is in strijd met het bestemmingsplan. Voor medewerking aan het verzoek is een nodig een
afwijking van het bestemmingsplan (via een grote buitenplanse afwijking en/of bestemmingsplanwijziging).
Benodigde afwijking van het bestemmingsplan
Om mee te kunnen werken aan de benodigde afwijking van het bestemmingsplan dient het verzoek te
passen binnen het gemeentelijk en provinciaal beleid, landelijke wetgeving en maken wij een afweging
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van belangen.
Het gemeentelijk beleid staat in de gemeentelijke structuurvisie en in de toelichting op het
bestemmingsplan Buitengebied. Het provinciaal beleid is opgenomen in het Provinciaal Omgevingsplan
Limburg 2014 en de provinciale omgevingsverordening. Het beleid is dat nieuwe niet agrarische
bedrijvigheid, zoals industrie en detailhandel, geweerd dienen te worden uit het buitengebied. Deze
bedrijvigheid hoort thuis op een bedrijventerrein of in de kern. Nieuwe niet-agrarische bedrijvigheid in het
buitengebied wordt niet toegestaan, behoudens indien sprake is van vestiging van een niet agrarisch
bedrijf in vrijkomende agrarische bebouwing. Ook vervanging van een bedrijf door andere niet agrarische
bedrijvigheid is mogelijk mits de milieucategorie niet toeneemt. Bij uitbreiding van bestaande niet
agrarische bedrijvigheid in het buitengebied kijken we of er geen strijd is met een goede ruimtelijke
ordening.
Team RO denkt in kansen en mogelijkheden en neemt waar mogelijk een positieve grondhouding in en
denkt met een verzoeker mee in de advisering naar uw college. Bij dit initiatief zou dit ertoe kunnen leiden
dat de gevraagde bedrijvigheid op het perceel M 94 wordt gekwalificeerd als uitbreiding van de bestaande
niet agrarische bedrijvigheid van het perceel Sint Jorisstraat 48. Beide percelen liggen namelijk in de
directe nabijheid van elkaar. Echter, verschillende aspecten maken dat dit planologisch niet wenselijk is en
het leidt tot strijdigheid met een goede ruimtelijke ordening:
1. De bedrijfsactiviteiten vinden momenteel plaats aan de Heytstraat op het industrieterrein Molenveld. Dit
industrieterrein is bruikbaar en bestemd voor deze activiteiten. Verzoeker heeft aangegeven dat de
toekomstige invulling van het terrein aan de Heytstraat nog niet bekend is. Het perceel aan de Heytstraat
heeft een centrale ligging op het bedrijventerrein Molenveld. Uit oogpunt van doelmatig gebruik is het
verplaatsen van de activiteiten - eventueel in combinatie met een bestemmingsplanwijziging van het
industrieperceel - planologisch niet te verantwoorden.
2. Inbreiding gaat voor uitbreiding. Doel is een goede ruimtelijke ordening in de vorm van een optimale
benutting van de ruimte in bebouwde gebieden. Ook geldt een landelijk verplichte toets: de ladder voor
duurzame verstedelijking. Dit betekent concreet dat pas kan worden meegewerkt aan de omzetting van
een agrarisch perceel naar een bedrijfslocatie als die bedrijfsactiviteiten niet op een bestaand
bedrijfsperceel realiseerbaar zijn. Wij overwegen als volgt. Medewerking aan het verzoek leidt tot
ongewenste uitbreiding. De bedrijfsactiviteiten vinden reeds plaats binnen stedelijk gebied (in de vorm van
een industriegebied). Indien verplaatsing van de activiteiten al noodzakelijk zou zijn, dan dient verzoeker
aan te tonen dat dit niet mogelijk is op een bestaand bedrijfsperceel. Het verzoek zal deze wettelijk
verplichte laddertoets niet succesvol doorstaan
3. Het gevraagde bedrijfsmatig gebruik van het perceel M 94 is niet passend in het gebied en
stedenbouwkundig onwenselijk. Het perceel ligt op basis van het gemeentelijk
landschapsontwikkelingsplan in het gebied 'Maasduinen'. Langs het perceel loopt een wandelnetwerk en
in de omgeving van het perceel ligt Lommerbergen. Kenmerkend van dit gebied en het perceel is het
waardevolle open landbouwgebied. Deze openheid dient behouden te blijven. De aanwezige
natuurwetenschappelijke, landschapsecologische- en/of landschappelijke waarden op en nabij het perceel
M 94 worden aangetast. Het verzoek tast de openheid van het gebied onevenredig aan en leidt tot
verstening in het buitengebied.
Twee opmerkingen:
- Ter volledigheid wijzen wij u nog op de benodigde instemming van de regio. Uit de uitwerking van het
POL 2014 voor bedrijventerreinen volgt dat instemming van de regio nodig is bij kaveluitbreidingen van
bedrijfspercelen meer dan 10 procent. Gezien de omvang van de gevraagde bedrijfsactiviteiten op het
perceel M 94 (en de grootte van het perceel Sint Jorisstraat 48) dient u bij medewerking aan het verzoek
de regio om instemming te vragen. Wegens bovengenoemde punten is er strijd met een goede ruimtelijke
ordening en valt het verzoek binnen de regio planologisch niet te verantwoorden.
- Ten aanzien van de verkeersbewegingen het volgende. Verkeerszaken heeft aangegeven dat
medewerking aan het verzoek een positief effect kan hebben op de verkeersbewegingen op en naar het
industrieterrein Molenveld. Om dit te kunnen beoordelen is nodig een door initiatiefnemer ingediend
onderzoek met daarin de huidige en toekomstige verkeersbewegingen (inclusief de nieuwe
verkeersbewegingen naar perceel M 94). Dan kan ook pas getoetst worden wat de planologische
ontwikkeling betekent voor de verkeersbewegingen naar perceel M 94 (en of dit wenselijk is). Omdat
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het verzoek leidt tot strijdigheid met een goede ruimtelijke ordening, het verzoek niet kansrijk is en om
initiatiefnemer niet onnodig op kosten 'te jagen', is initiatiefnemer niet gevraagd naar dit onderzoek.

5. Visie Blij in Beesel
Het verzoek past niet binnen Blij in Beesel. De instandhouding van de landschappelijke kwaliteit en
identiteit van het buitengebied is bij medewerking aan het initiatief niet gewaarborgd.

6. Integrale afstemming
Het verzoek heeft ambtelijk gerouleerd. Het voorstel is afgestemd met milieu, economische zaken en de
portefeuillehouder RO. Ook heeft er overleg plaatsgevonden met de provincie.

a. Communicatief (denk aan: Gemeente Info, pers, website, klantenbalie en Apropos)
Niet van toepassing.

b. Financieel
Niet van toepassing.

c. Juridisch
Een principebesluit is geen besluit in de zin van de Algemene wet bestuursrecht (Awb). Dit betekent dat
er geen bezwaar en beroep tegen open staat.
d. Collegeprogramma
U streeft naar 'fijn wonen' en bedrijvigheid'.
Bedrijvigheid:
Het verzoek leidt niet tot meer bedrijvigheid in onze gemeente. Er is sprake van een verplaatsing van
(bestaande) bedrijfsactiviteiten.
Fijn wonen:
Een medewerking zou kunnen leiden tot een verbetering van de verkeersbewegingen op en naar het
industrieterrein Molenveld. Dit aspect past binnen 'fijn wonen'. Dit kan nu nog niet getoetst worden. Om
dit te kunnen beoordelen is nodig een door initiatiefnemer ingediend onderzoek met daarin de huidige
en toekomstige verkeersbewegingen (inclusief de nieuwe verkeersbewegingen naar perceel M 94). Dan
kan ook pas getoetst worden wat de planologische ontwikkeling betekent voor de verkeersbewegingen
naar perceel M 94 (en of dit wenselijk is).
Daar staat tegenover dat verstening van het buitengebied plaatsvindt. Er is geen optimale benutting van
de ruimte in bebouwde gebieden. Het bestaande industrieterrein is geschikt en aangewezen voor de
gevraagde bedrijfsactiviteiten. De huidige verkeersbewegingen zijn gebeidseigen. Als al sprake dient te
zijn van verplaatsing van de bedrijfsactiviteiten vanwege het verkeer, dan is perceel M 94 niet de juiste
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locatie. De aanwezige natuurwetenschappelijke, landschapsecologische- en/of landschappelijke
waarden op en nabij het perceel M 94 worden aangetast. Langs het perceel M 94 loopt een
wandelnetwerk en in de omgeving van het perceel ligt Lommerbergen. Vanuit recreatief oogpunt en 'fijn
wonen', met natuurbeleving en behoud daarvan, past het verzoek niet in uw collegeprogramma. Het
verzoek draagt onzes inziens niet bij aan 'fijn wonen'.

e. Risico’s
Niet van toepassing.

7. Toegankelijkheid
Niet van toepassing.

8. Duurzaamheid
Niet van toepassing

9. Voorstel / advies
U wordt geadviseerd:
1. niet mee te werken aan de benodigde afwijking van het bestemmingsplan conform bijgevoegd
principebesluit;
2. bijgevoegd principebesluit te verzenden.
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1. Aanleiding
De aanleiding voor het herzien van de Bomenverordening 2013 van de gemeente Beesel is meerledig:
 In 2010 is er een informatiebrief aan de gemeenteraad aangegeven dat de waardevolle bomen en
houtopstanden worden geïnventariseerd en omgevingsvergunningplichtig blijven. Binnen de
bebouwde kom als bedoeld in artikel 4.1 Wnb ( oud Boswet) wordt juist gestreefd naar een
versoepeling van de regels.
 Door de invoering van de Wet natuurbescherming in 2017 is de Bomenverordening 2013 op sommige
punten niet meer actueel. Zo wordt in de Bomenverordening 2013 verwezen naar de Boswet, maar
die is inmiddels opgenomen in de omvattende Wet natuurbescherming. Onder andere sluit hierdoor
de Bomenverordening 2013 niet meer goed aan op de huidige wet- en regelgeving.
 Het college heeft bij de vaststelling van de Bomenverordening 2013 besloten om een Lijst op te
stellen met waardevolle houtopstanden. Tijdens de inventarisatie voor het opstellen van deze Lijst
bleek dat de criteria uit de Bomenverordening niet goed aansluiten bij de aanwezige waardevolle
houtopstanden binnen de gemeente.
 In de huidige Bomenverordening 2013 is geen termijn opgenomen waarop deze Lijst Beschermde
houtopstanden geactualiseerd moet worden.
 In de Bomenverordening 2013 zijn zowel beleidsfacetten als wettelijke regels opgenomen. De nieuwe
Bomenverordening wordt vastgesteld door de gemeenteraad. Het onderliggende beleid en de
beleidsregel voor invulling van discretionaire bevoegdheden van het bevoegd gezag wordt dan
vervolgens vastgesteld door het college B&W.

2. Uitgangssituatie en doelstelling
Met het actualiseren van de Bomenverordening willen we de regelgeving ook inzichtelijker maken.
Daarom wordt het gehele stelsel rondom de bescherming en velling van houtopstanden in de volgende
documenten vastgelegd:
 De Beleidsregel van het college voor invulling van haar bevoegdheden op grond van de
Bomenverordening.
 De Lijst Beschermde houtopstanden; waar de voor de gemeente houtopstanden zijn opgenomen
volgens de criteria die zijn beschreven in de Bomenverordening en Beleidsregel.
 De Bomenverordening; het verordenende gedeelte, dat de gemeenteraad vaststelt.
Met het actualiseren van de Bomenverordening 2013 sluiten we weer goed aan op de nieuwe
wetgeving en hebben we een Bomenverordening 2019, waarin het gebruik van de Lijst Beschermde
houtopstanden goed is ingebed. Dit leidt tot een goede bescherming van houtopstanden in de
gemeente, die aansluit op het gebruik in de praktijk.
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3. Rol gemeente en visie en strategie participatie
De gemeente is verantwoordelijk voor een actueel en eenduidig beleid voor het beschermen en het
kappen van houtopstanden. Het actualiseren van de Bomenverordening is daar een belangrijk
onderdeel van. De gemeente vind ook dat bewoners zelf hun afwegingen moeten kunnen maken die
hun eigen leefomgeving betreffen. Daarom geeft de nieuwe verordening veel meer vrijheid aan
particuliere eigenaren om bomen te kappen. Alleen voor de particuliere houtopstanden op de Lijst
Beschermde houtopstanden hoeft dan nog een omgevingsvergunning voor het vellen te worden
aangevraagd, en in een aantal specifieke situaties, zoals bij herplant en instandhoudingsplicht, bij een
publieksrechtelijke overeenkomst en in het geval van hakhout.

4. Toelichting
Algemeen
Gemeente Beesel vindt een gezonde, groene leefomgeving belangrijk. Bomen maken hier een
essentieel onderdeel van uit. We streven naar een regelgeving waarin waardevolle bomen goed worden
beschermd en er meer vrijheid en minder regelgeving voor bewoners bestaat.
De regelgeving rondom de bescherming en kap van bomen bestaat uit een samenhangend geheel van
de volgende stukken:
 Lijst Beschermde houtopstanden (vaststellingsbevoegdheid College)
 Beleidsregel bescherming en velling houopstanden (vaststellingsbevoegdheid College)
 De Bomenverordening 2019 (vaststellingsbevoegdheid Raad)
Lijst Beschermde houtopstanden van de gemeente Beesel
De beschermwaardige houtopstanden worden opgenomen op de "Lijst Beschermde houtopstanden van
de gemeente Beesel". Deze houtopstanden in de gemeente krijgen daarmee de noodzakelijke
bescherming. Er zijn verschillende categorieën in de Lijst Beschermde houtopstanden. In de
Beleidsregel worden criteria voor opname van houtopstanden op deze Lijst genoemd. Een
omgevingsvergunning voor velling voor deze houtopstanden kan slechts worden verleend als er sprake
is van niet duurzaam te herstellen schade, , ter voorkoming van letsel , zwaarwegende of algemeen
maatschappelijke belangen. Of in bepaalde gevallen bij zwaarwegende individuele belangen of uitvoer
van beheermaatregelen. Verder kan dit bij een slechte toekomstverwachting, maatregelen die geen
regulier onderhoud zijn en voor uitvoer van een vordering ter verwijdering van de boom in het kader van
artikel 5:42 BW (boom staat in de "verboden zone" tot de erfgrens).
Overige particuliere bomen
Voor het vellen van de overige particuliere bomen is geen omgevingsvergunning noodzakelijk. De
gemeente vindt het belangrijk dat de regeldruk voor bewoners afneemt en vindt ook dat bewoners zelf
kunnen bepalen hoe hun privé-leefomgeving er uit moet zien. Overigens blijkt ook dat in andere
gemeenten waar een soortgelijke regeling is ingevoerd, dit niet leidt tot een overvloed aan bomenkap.
Overige Gemeentelijke houtopstanden
Omdat we vinden dat de gemeentelijke houtopstanden van iedereen zijn, blijft voor het vellen van deze
houtopstanden een omgevingsvergunning noodzakelijk als de boom een stamdiameter heeft van 40 cm
of meer, gemeten op een hoogte van 100 cm boven maaiveld. Hierbij geldt een ' nee, tenzij principe' ,
wat betekent dat een omgevingsvergunning voor velling wordt verleend bij een slechte
toekomstverwachting, onaanvaardbare overlast (onrechtmatige hinder), beheertechnische aspecten,
niet duurzaam te herstellen schade of maatschappelijke belangen. Of velling is nodig om te voldoen
aan een vordering in het kader van artikel 5:42 BW (boom staat in de "verboden zone" tot de erfgrens).
Werking binnen de komgrenzen en in buitengebied
De Bomenverordening geldt binnen en buiten de grenzen bebouwde kom Boswet. Door het
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overgangsrecht van de Wet natuurbescherming geldt deze komgrens ook onder de Wet
natuurbescherming. Deze bebouwde komgrenzen zijn bepaald door de gemeenteraad Beesel en
sluiten aan bij de ruimtelijke ontwikkelingen binnen de gemeente. Deze grenzen voldoen nog steeds,
waardoor ze nu niet opnieuw vastgesteld hoeven te worden. Buiten de grenzen bebouwde kom als
bedoeld in artikel 4.1 onder a Wet natuurbescherming geldt het velverbod van de Bomenverordening
binnen tuinen en erven en bij houtopstanden die staan in zelfstandige eenheden kleiner dan 10 are of in
rijen houtopstanden tot 20 bomen. Wordt buiten deze categorieën geveld, dan geldt daarvoor de melden herplantplicht van artikel 4.2 en 4.3 Wnb. De provincie Limburg is in die gevallen het bevoegd gezag.

5. Visie Blij in Beesel
In de Visie Blij in Beesel is opgenomen dat een gezonde, groene leefomgeving belangrijk is. Een
actuele, heldere Bomenverordening 2019 draagt bij aan een goede bescherming van de waardevolle
houtopstanden, en daarmee aan een groene leefomgeving met een hoge kwaliteit.

6. Integrale afstemming
Er is diverse malen inhoudelijk overleg gevoerd met mensen die betrokken zijn bij het realiseren van
projecten en die derhalve ook met de aanvraag van omgevingsvergunningen te maken hebben.

a. Communicatief (denk aan: Gemeente Info, pers, website, klantenbalie en Apropos)
Voor het opstellen van de Lijst Beschermde houtopstanden zijn de betreffende particuliere eigenaren
uitgenodigd voor een keukentafelgesprek. Hier hebben 2 eigenaren gebruik van gemaakt. Uit deze
gesprekken bleek dat zij geen bezwaar hadden tot het opnemen van hun houtopstand op de Lijst. De
Beleidsregel en de Lijst Beschermde houtopstanden worden gepubliceerd volgens de geëigende
kanalen en via de website van de gemeente. In de duurzaamheidskrant kan een kort artikel
gepubliceerd over de nieuwe Bomenverordening 2019. De Lijst met Beschermde houtopstanden kan
blijvend op de website te vinden zijn.
Het raadsvoorstel zal eveneens via de geëigende publicatiekanalen worden gepubliceerd.
Omdat over een jaar de Lijst Beschermde houtopstanden opnieuw worden geactualiseerd, zal ook met
de heemkundekring en het IVN nog nader worden gesproken over de aanvulling van de Lijst.

b. Financieel
Het uitvoeren van het beleid heeft geen grote gevolgen voor de financiën. Er zal mogelijk een lichte
verschuiving plaatsvinden tussen de aanvragen voor particuliere bomen en gemeentelijke bomen. In
2018 waren er 12 aanvragen, waarvan er 4 gemeentelijk eigendom betrof.

c. Juridisch
Er is een nauwe relatie tussen de Bomenverordening 2019, de Lijst Beschermde houtopstanden en de
Beleidsregel. Het voorstel is dan ook uitvoerig afgestemd met de interne juridisch consulent. Daarnaast
is ook een externe bomenjurist betrokken bij de opstelling van de stukken.
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d. Collegeprogramma
In het collegeprogramma komt naar voren dat gewerkt gaat worden aan een duurzame groene
leefomgeving met een gezond woonklimaat. Een actuele bomenverordening draagt daaraan bij.

e. Risico’s
nvt

7. Toegankelijkheid
nvt

8. Duurzaamheid
Het actualiseren van de Bomenverordening leidt tot een goede bescherming van de waardevolle
houtopstanden in de gemeente en draagt hiermee bij een gezonde, duurzame leefomgeving.

9. Voorstel / advies
Wij stellen voor:
- om de Beleidsregel bescherming en velling Houtopstanden vast te stellen
- om de Lijst Beschermde houtopstanden vast te stellen
- om de Raad te vragen de Bomenverordening 2019 te laten vaststellen, middels bijgaand
raadsvoorstel.
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1. Aanleiding
Tijdens de vaststelling van de duurzaamheidsagenda 2017-2020 gaf de gemeenteraad opdracht een
richtinggevende duurzaamheidsvisie op te stellen voor zowel people-, planet- als profit-aspecten. In
2018 hebben we een traject doorlopen om te komen tot een integrale, breed gedragen
duurzaamheidsvisie.

2. Uitgangssituatie en doelstelling
Doel van deze nota:
Visiedocument en themagerichte verdieping voorleggen aan de raad ter vaststellen.
Werkdocument actieplan 2019-2022 meesturen naar de raad ter kennisname.
Uitgangssituatie
In september 2017 heeft de raad de Duurzaamheidsagenda 2017-2020 'We pakken door'
vastgesteld en tegelijkertijd gevraagd om een richtinggevende duurzaamheidsvisie.
Van september tot december 2017 zijn nog twee raads(werk)vergaderingen geweest, waarin de
raad vroeg om respectievelijk een beleidskader grootschalige opwek en een pilot Omgevingswet/
energietransitie.
In februari 2018 hebben we opdracht gegeven aan bureau Over Morgen om deze drie trajecten te
begeleiden. We hebben de raad daarover geïnformeerd via een RIB.
Aansluitend hebben we in april 2018 Over Morgen opdracht gegeven dit traject uit te voeren op
basis van de communicatie- en participatiestrategie #GewoonSamenDuurzaam. Ook hierover
hebben we de raad geïnformeerd via een RIB en tevens de raadsleden opgeroepen om zo mogelijk
aan bijeenkomsten en/of activiteiten deel te nemen.

3. Rol gemeente en visie en strategie participatie
De communicatie- en participatiestrategie #GewoonSamenDuurzaam bestaat uit twee sporen. Het
spoor 'campagne' zet in op het bekendmaken van de kernboodschappen en het zenden van
informatie. Het spoor 'participatie' zet in op de interactie met de samenleving.
In de praktijk waren met het participatie-spoor met name de koplopers in de samenleving betrokken,
terwijl we de bewustwordingscampagne op alle inwoners van Beesel hadden gericht.
Door de vele gesprekken en bijeenkomsten met inwoners en belanghebbenden kunnen we spreken
van een brede en representatieve opzet voor de duurzaamheidsvisie van Beesel, gericht op het
verkrijgen van draagvlak.
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4. Toelichting
Het traject om te komen tot een nieuwe integrale duurzaamheidsvisie 2019-2030, die een doorkijk
geeft naar 2050, is in juni 2018 gestart. We hebben hiervoor veel activiteiten ontplooit: diverse
interne ambtelijke bijeenkomsten, 6 x pop-up kraam op markten, stakeholdersbijeenkomst,
ondernemersbijeenkomst, 2 x masterclass zon- en windenergie, duurzaamheidsmarkt en
kidschallenge. Bij al deze activiteiten hebben we veel input opgehaald uit de samenleving en uit
onze eigen organisatie.
Gecommuniceerd en uitgenodigd hebben we via website, facebook, gemeente-info en
duurzaamheidskrant.
Duurzaamheidsvisie 2019-2030 Focus. Lef en Draakkracht
Onder de parachute Duurzaamheidsvisie 2019-2030 Focus, Lef en Draakkracht (verder genoemd
Duurzaamheidsvisie) werken we vijf themalijnen uit: circulaire economie, klimaatadaptatie &
biodiversiteit, sociale duurzaamheid, mobiliteit en energietransitie.
De Duurzaamheidsvisie geeft inzicht in opgave en doelstellingen, richt zich op samenwerking tussen
overheden, bewoners, bedrijven en instanties en het concreet maken en benutten van kansen vanuit
lokale identiteit en ruimte. We hebben gekozen voor een programmatische aanpak voor een heldere
strategie en structurele aanpak.
De duurzaamheidsvisie bestaat uit drie documenten (als bijlage toegevoegd) en een website:
1. Visiedocument: een wervend document waarin we beschrijven waarom we kiezen voor
duurzaamheid en vanuit welke uitgangspunten we daaraan willen werken. Deze uitgangpunten
zijn gekoppeld aan Focus, Lef en Draakkracht.
Deze visie leggen we aan de raad voor ter vaststelling.
2. Themagerichte verdieping Duurzaamheidsvisie: Deze thematische verdieping biedt handvatten
om concreet met duurzaamheid aan de slag te gaan. In dit document hebben we per thema de
ambitie, aanleiding, doelen en route naar een duurzamer Beesel uitgewerkt. We hebben daarbij
een onderverdeling gemaakt naar:.
·
Korte termijn: concrete acties tot en met 2022
·
Middellange termijn: globale tussenstappen tot en met 2027
·
Lange termijn: route richting de doelen 2030 en doorkijk naar 2050
Ook gaan we in dit document in op de communicatie, samenwerking en interne organisatie van
de duurzaamheidsaanpak.
Deze thematische verdieping is een levend document waarin we samen met de gemeenschap
en partners de acties verder aanscherpen en aanvullen. De veranderingen op het gebied van
technieken, beleid en regelgeving en samenleving gaan zo snel dat continu nieuwe inzichten
ontstaan. Daarom is een flexibele houding ten aanzien van dit document essentieel.
Deze themagerichte uitwerking leggen we aan de raad voor ter vaststelling voor maximaal 4
jaar (of korter als ontwikkelingen dit vragen).
3. Actieplan 2019-2022. Hier in staan alle acties tot en met 2022, volgend uit de themagerichte
uitwerking. Ook dit is een flexibel document dat zo nodig aangepast en/of aangevuld wordt.
Dit actieplan sturen we naar de raad ter kennisname.
4. Communicatie/website: De communicatie- en participatiestrategie voor bekendmaking van de
vastgestelde visie en voor de uitvoering van het beleid moeten we nog opstellen. We zullen
hierbij ook gebruik maken van het motto #GewoonSamenDuurzaam. Wel is al bekend dat we
een gedeelte van onze nieuwe website gebruiken voor het bekendmaken van de visie. Hierover
hebben we al overleg met team I&A.
De website is bedoeld om inwoners, ondernemers en organisaties te informeren over de

Verseon kenmerk:

2

duurzaamheidsvisie, op te roepen tot actie en handelingsperspectief te bieden. Wat kunnen de
doelgroepen doen? Wat zijn goede voorbeelden (ambassadeurs)? Welke projecten lopen er?
Gepland is dat deze websitepagina's vóór de behandeling in de raad in concept gereed zijn.
Beleidskader grootschalige opwek en Pilot Omgevingswet/energietransitie
In februari 2018 hebben we de raad een RIB gestuurd, waarin we aangeven dat de
duurzaamheidsvisie parallel loopt met het proces om te komen tot een beleidskader grootschalige
opwek en met de Pilot Omgevingswet/energietransitie. Tijdens het traject van de
duurzaamheidsvisie hebben we ook stappen gemaakt richting het beleidskader grootschalige
opwek.
Gedurende de rit kwamen we erachter dat we voor het opstellen van het beleidskader behoefte
hadden aan bepaalde uitgangspunten, die in de visie en thematische verdieping staan. Op het
moment dat de visie is vastgesteld, biedt deze het raamwerk voor het beleidskader grootschalige
opwek. We zijn van plan om het beleidskader in de vergadering van 1 juli voor te leggen aan de
gemeenteraad.
De Pilot Omgevingswet/energietransitie wacht op zijn beurt weer op het beleidskader grootschalige
opwek. Om aan de slag te gaan met grootschalige opwek, hoeven we niet te wachten op de pilot
Omgevingswet/energietransitie. Het beleidskader zal hiervoor voldoende ruimte bieden.

5. Visie Blij in Beesel
In het visiedocument van de Duurzaamheidsvisie leggen we specifiek het verband met onze
toekomstvisie Blij in Beesel. Een duurzaamheidsambitie staat niet nadrukkelijk in 'Blij in Beesel', maar
zorgt er wel voor dat de genoemde wensen ook op lange termijn waargemaakt kunnen worden.

6. Integrale afstemming
Tijdens het proces om te komen tot deze duurzaamheidsvisie hebben wij veel ideeën,
uitgangspunten en voorstellen opgehaald uit de gemeenschap. Deze heeft Over Morgen verwerkt in
het document Thematische uitwerking duurzaamheidsvisie.
Het eerste concept van de thematische uitwerking hebben wij toegestuurd naar personen die bij één
van de bijeenkomsten (met uitzondering van pop-upkramen, duurzaamheidsmarkt en
masterclasses) aanwezig waren. We hebben gevraagd om kort een reactie te geven op het concept.
Een flink aantal medewerkers, ondernemers, organisaties en belanghebbenden heeft daadwerkelijk
gereageerd. Met die inbreng hebben wij de thematische uitwerking aangescherpt en ook besloten
dat er een visiedocument aan vooraf moest komen.
De door uw college vastgestelde stukken sturen we naar bovengenoemde deelnemers van de
bijeenkomsten, om ze tot het einde van het proces mee te nemen in de duurzaamheidsvisie.
a. Communicatief (denk aan: Gemeente Info, pers, website, klantenbalie en Apropos)
Bij het traject om te komen tot deze duurzaamheidsvisie hebben we fors ingezet op
communicatie en participatie onder het motto #GewoonSamenDuurzaam.
Onder hetzelfde motto gaan we de duurzaamheidsvisie verspreiden en inwoners,
ondernemers en organisaties oproepen tot actie. Centraal hierbij komt te staan onze
website www.Beesel.nl/GewoonSamenDuurzaam
<http://www.Beesel.nl/GewoonSamenDuurzaam> (nog in voorbereiding).
Naast het onder de aandacht brengen van de duurzaamheidsvisie gaan we het motto
#GewoonSamenDuurzaam ook bij de uitvoering van het beleid gebruiken (bij projecten e.d.).
Om dat eenduidig en consequent te doen zullen we hiervoor een communicatiestrategie
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opstellen.
b. Financieel
Voor de uitvoering van deze duurzaamheidsvisie gaan we uit van drie financiële
uitgangspunten:
 Veel geformuleerde actiepunten financieren we met de reguliere middelen die we al in de
begroting binnen de diverse programma's hebben opgenomen. Enkele voorbeelden zijn de
meerjarenonderhoudsbudgetten voor gemeentelijk vastgoed, het Gemeentelijk Rioleringsplan en
het groenonderhoud. Eventuele nieuwe structurele posten of veranderingen in de kosten van de
bestaande posten door de uitvoering van deze duurzaamheidsvisie verwerken we in de begroting
van 2020 en verder.
 Een groot aantal actiepunten is nieuw en incidenteel. We kunnen nu nog niet overzien wanneer
en in welke omvang we middelen moeten of willen inzetten. Binnen de investeringsreserve
hebben we een bedrag van € 1 miljoen gelabeld om uitgaven te doen op het gebied van
duurzaamheid. We stellen voor dat het college mandaat krijgt om uitgaven te doen van dit budget
binnen de kaders van de duurzaamheidsvisie. Hierdoor kan het college snel beschikken over
middelen en daarmee slagvaardig aanhaken op initiatieven en ontwikkelingen. Het college
verantwoordt de besteding van het budget via de reguliere financiële cyclus.
 We gaan actief op zoek naar aanvullende financieringsbronnen buiten de gemeente, zoals
cofinancieringen van partners, maar ook in de vorm van subsidiegelden en kredieten.
Na vaststelling van de duurzaamheidsvisie gaan wij samen met de samenleving aan de slag om
de genoemde acties voor de periode tot en met 2022 te concretiseren en uit te werken. Dan
wordt na verloop van tijd ook de verdeling van de financiële middelen duidelijker.

c. Juridisch
n.v.t.
d. Collegeprogramma

e. Risico’s
In de uitvoering onderzoeken we per project de risico's

7. Toegankelijkheid
n.v.t.

8. Duurzaamheid
De Duurzaamheidsvisie en thematische verdieping is richtinggevend voor de aanpak van
duurzaamheid.
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9. Voorstel / advies
·
·
·
·

Instemmen met de Duurzaamheidsvisie 2019-2030 Focus. Lef en Draakkracht;
Instemmen met het vaststellen van de Themagerichte uitwerking van de duurzaamheidsvisie
voor maximaal 4 jaar (of korter als ontwikkelingen daartoe aanleiding geven);
Vaststellen van het Actieplan Duurzaamheidsvisie 2019-2022.
Bovengenoemde stukken voorleggen aan de raad ter vaststelling/kennisneming conform
bijgevoegd raadsvoorstel.
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