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 Onderwerp Besluit 

 
 
 

1. Principeverzoek Molenstraat - De Tes in 
Beegden 

Het college besluit: 

1. Principemedewerking te verlenen aan 
de realisatie van 11 Ruimte voor Ruimte 
woningen op de percelen kadastraal 
bekend als gemeente Beegden, sectie E, 
nrs. 1328 en 1329, gelegen tussen de 
Molenstraat en De Tes in Beegden. 

2. Hierbij de volgende voorwaarden te 
stellen: 

3. Dat wordt onderzocht in hoeverre het 
mogelijk is om vanuit de aanwezige 
insteekweg aan De Tes in Beegden het 
plangebied te ontsluiten. 

4. Dat er in het plangebied meer ruimte 
wordt gecreëerd voor het realiseren van 
groen. 

5. Dat er in het plangebied meer ruimte 
wordt gecreëerd voor het realiseren van 
extra parkeerplaatsen. Dit conform de 
Nota Parkeernormen en 
parkeerbijdrageregeling gemeente 
Maasgouw. 

6. Dat de inrichting van de openbare 
ruimte voldoet aan de minimale normen 
van de weginrichting volgens de eisen 
van Duurzaam Veilig (CROW) en de 
gemeente Maasgouw. 

7. Dat de inrichting van de openbare 
ruimte plaatsvindt conform het 
Handboek inrichting Maasgouw en de 
materialisatie in het definitieve plan 
wordt goedgekeurd door de gemeente 
Maasgouw. 

 

 

 



 

 

 

8. Voor de realisatie van dit plan een 
bestemmingsplanherziening op grond 
van de Wet ruimtelijke ordening (Wro) 
doorlopen wordt, waarbij wordt 
aangetoond dat er geen beperkingen 
ontstaan voor de omgeving. 

9. Voor de realisatie van dit plan een 
beeldkwaliteitsplan wordt opgesteld, 
waarbij de onderlinge samenhang voor 
de inrichting en de invulling van beide 
delen van de Tes gewaarborgd blijft. 

10. Ten behoeve van de planologische 
procedure planschade wordt 
afgewenteld via een 
verhaalsovereenkomst en 
initiatiefnemer een 
exploitatieovereenkomst ondertekent. 

11. Aanvrager en gemeenteraad hierover 
schriftelijk te informeren. 

NOOT: Burgemeester S. Strous neemt niet 

deel aan de inhoudelijke 

bespreking en aan de besluitvorming, omdat 

hij belanghebbende is. 

 

2. Subsidieverzoek RT2020 Cascade Projects 
B.V. voor het project Maasplassen 
TimeTravellers 
 

Het college besluit: 
 

1. Het principebesluit te nemen bereid te 
zijn een subsidie te verlenen aan 
Cascade Projects B.V. ten behoeve het 
project Maasplassen TimeTravellers. 

2. De raad overeenkomstig het 
amendement Subsidieregeling 
“Stimulering Toerisme en Recreatie” 
per brief van dit principebesluit in 
kennis te stellen. Waarna de 10-
dagentermijn ingaat waarbinnen men 
kan aangeven of het voorstel ter 
goedkeuring aan de raad moet worden 
voorgelegd. 

3. Dat, indien er geen raadsbehandeling 
nodig is, dit principebesluit definitief is 
waarna er beschikt kan worden. 

4. Onder voorbehoud van het definitieve 
besluit het bedrag ten laste brengen 
van het budget Toerisme Recreatie 
2020. 

5.   De portefeuillehouder te machtigen de  
      RIB tekstueel aan te passen. 
 
 

3.  
 

Controleprotocol 2020 Het college besluit: 
 
      1.   De nota van wijziging m.b.t. het  
            raadsvoorstel controleprotocol 2020  
            vast te stellen. 
 
 
 



 

 
 

4.  
 

subsidieverzoek RT2020 het Veerhuis 
Wessem voor aanschaf scooters voor 
verhuur 

Het college besluit: 
 

1. Het subsidieverzoek af te wijzen op 
grond van art. 11 lid 3 sub. a. ASV 
Maasgouw, aangezien de brandstof 
scooters niet bijdragen aan de 
gemeentelijke duurzaamheidsopgaven, 
zoals verwoord in het strategisch plan 
duurzame ontwikkeling (vastgesteld 16-
12-2020), en daarmee niet of in elk 
geval onvoldoende ten goede komt aan 
de gemeente en/of haar ingezetenen. 

 

5. 
 

uitbreiding terrassen a.g.v. corona Het college besluit: 
 

1. in 2021 wederom ruimere terrassen toe 
te staan door hiervoor op aanvraag een 
gedoogbeschikking af te geven, die 
geldt tot 31 oktober 2021; 

2. hierbij dezelfde werkwijze te hanteren 
als in 2020; 

3. hiervoor in te stemmen met het 
aanvraagformulier gedoogbeschikking 
2021 en dit op de website te publiceren 
nadat er hierover via de gebruikelijke 
kanalen gecommuniceerd is; 

4. de teamleider vergunningen van de MER 
OD te mandateren mogelijke 
noodzakelijk door te voeren wijzigingen 
in de huidige aanvragen / de verleende 
gedoogbeschikkingen als gevolg van 
wijzigingen in maatregelen, af te 
handelen; 

5. de teamleider Vergunningen van de MER 
OD te mandateren om toekomstige 
eenvoudige aanvragen met betrekking 
tot aanpassingen van terrassen als 
gevolg van de coronamaatregelen door 
middel van een gedoogbeschikking af te 
handelen; 

6. het college regelmatig een overzicht te 
verstrekken van de terrassen waar 
wijzigingen zijn doorgevoerd. 

 

  
 
 
 

 

 


