
 

 

Openbare besluiten B&W-vergadering Beekdaelen van 13 juli 2021 

Vaststellen besluitenlijst college B&W vergadering van 6 juli 2021 

Besluit 

Het college heeft besloten: 

1. De concept besluitenlijst van de vergadering van het college van burgemeester 

en wethouders van 6 juli 2021 vast te stellen. 

2. De vastgestelde openbare besluiten van de vergadering van het college van 

burgemeester en wethouders van 6 juli 2021 ter kennis te brengen van de 

gemeenteraad. 

Vaststellen besluitenlijst spoedprocedure college B&W vergadering van 8 juli 

2021 

Besluit 

Het college heeft kennis genomen van de besluitenlijst van de spoedprocedure college 

B&W-vergadering van 8 juli 2021. 

Artikel 32 vragen RvO fractie Vernieuwingsgroep inzake loslopende honden 

Besluit 

Het college heeft besloten in te stemmen met de concept beantwoording van de 

schriftelijke vragen van de fractie Vernieuwingsgroep ten aanzien van loslopende 

honden in het buitengebied. 

Raadsinformatiebrief Burgerinitiatief "Beleef Silt" 

Besluit 

Het college heeft besloten in te stemmen met verzending van concept 

raadsinformatiebrief. 
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Omgevingsvergunning Wolfhagen 149 te Schinnen 

Besluit 

Het college heeft besloten: 

1. Een omgevingsvergunning te verlenen voor het realiseren van een 

(paarden)stal binnen de bestemming Agrarisch met waarden, op het perceel 

Wolfhagen 149 te Schinnen, middels toepassing van art. 2.12, lid 1, sub a 

onder 2  van de Wabo, alsmede art. 2.7 van het Besluit omgevingsrecht (Bor) 

en art. 4, lid 1 van Bijlage II behorende bij het Bor. 

2. Een omgevingsvergunning te verlenen voor het legaliseren van de gebouwen J 

carport en E bijenkas, conform overwegingen als opgenomen in de uitspraak 

van de Rechtbank d.d. 30-09-2020. 

3. Aan de omgevingsvergunning voorwaarden te verbinden ten aanzien van het 

slopen van de aanwezige, niet-vergunde bebouwing. 

4. De portefeuillehouder te mandateren om tekstuele wijzigingen in vergunning en 

vergunningvoorschriften door te voeren. 

Terinzagelegging ontwerpbestemmingsplan Wolfhagen 155 

Besluit 

Het college heeft besloten: 

1. In te stemmen met de terinzagelegging van het ontwerpbestemmingsplan 

“Wolfhagen 155”. 

2. De loco-secretaris te mandateren om een tekstuele wijziging in het 

collegevoorstel in te voeren. 
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