
Adviezenlijst

Commissie Grondgebied 4 november 2020

Presentielijst

Commissieleden: mevrouw J.E.M. Mulders (DGP)
de heer G.A. van den Honert (DGP)
de heer drs. F.M.M. Jongen (CDA)
de heer drs. G.B.M. van den Berg (CDA)
de heer F.N. Dillerop (PvdA)
de heer P.M. Heisen (PvdA)
de heer drs. F.R van Santwijk (GroenLinks)
de heer dr. M.J.A. Kamp (GroenLinks)
de heer S.H. Brinkhoff (VVD)
de heer J.R. Akkerman (VVD)

Voorzitter: de heer A.F. Herings (DGP)

Commissiegriffier: de heer P.J. Wiersma MSc
Griffier: mevrouw mr. M.A.M. van Arensbergen

Portefeuillehouders: de heer P.D. Baneke (PB) (wethouder)
de heer G.J.M. Wienhoven (GW) (wethouder)
mevrouw drs. C.G.P.M. Peters (KP) (wethouder)           
de heer mr. drs. W. Gradisen (WG) (burgemeester)

Gemeentesecretaris: mevrouw A. Smits-de Kinkelder
 

Overige genodigden:               Mevrouw Schoonderbeek (agendapunt 5); de heer Tolkamp 
(agendapunt 6); mevrouw Heffels (agendapunt 7 en 8), ambtelijke 
ondersteuning 

Aanvangstijd:  19.00 uur Sluitingstijd:  20.45 uur

Geluidsopnamen

Geluidsfragmenten van de vergadering zijn per agendapunt terug te luisteren op 
https://ris2.ibabs.eu/Calendar/Index/MookenMiddelaar

https://ris2.ibabs.eu/Calendar/Index/MookenMiddelaar
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Adviezenlijst

0 Digitaal inchecken (18:45-19:00 uur)

1 Opening
De voorzitter controleert de presentie van de commissieleden in de digitale 
vergadering. Eenieder op de presentielijst is aanwezig. De digitale vergadering wordt 
geopend door de voorzitter.

2 Vaststellen agenda d.d. 4 november
De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.

3 Adviezenlijst gecombineerde commissie SL-GB d.d. 9 september 2020
De heer Van den Honert (DGP) n.a.v. agendapunt 8 rondvraag over gesprekken 
ProRail; 
De heer Van den Berg (CDA) n.a.v. agendapunt 5 over de beschikbaarheid van digitale 
kaarten van oude bebouwing en verhuisbewegingen (regionale woonvisie Noord-
Limburg).

De adviezenlijst wordt ongewijzigd vastgesteld.

4 Lijst ingekomen stukken
Er zijn geen opmerkingen bij dit agendapunt.

5 Bespreekstukken

Regionale Nota Bodembeheer 2020-2029

Voorstel om te besluiten:

1. De “Nota bodembeheer Limburg Noord 2020-2029” en 
“Bodemfunctieklassenkaart en bodemkwaliteitskaart Regio Limburg Noord” 
vast te stellen;

2. De PFAS bodemkwaliteitskaart ter kennisgeving aan te nemen; 
3. Het bodembeheergebied vast te stellen als zijnde de grondgebieden van de 

gemeenten; Beesel, Bergen L, Echt-Susteren, Gennep, Horst aan de Maas, 
Leudal, Maasgouw, Mook en Middelaar, Nederweert, Peel en Maas, 
Roerdalen, Roermond, Venlo, Venray en Weert;

4. De door de onder punt 3. genoemde gemeenten vastgestelde 
bodemkwaliteitskaarten te accepteren als milieuhygiënische verklaring;

5. Vaststelling van toekomstige veranderingen van het bodembeheergebied aan 
het college van burgemeester en wethouders te delegeren;

6. De “Nota bodembeleid Regio Maasduinen” in te trekken.

Advies: Hamerstuk voor de raad van 18 november

6 Herontwikkeling Hotel Plasmolen

Voorstel om te besluiten:

1. In te stemmen met het verzoek om horeca niet als voorwaarde te stellen bij de 
ontwikkeling van Hotel Plasmolen.
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Advies: Hamerstuk voor de raad van 18 november

De voorzitter schorst de vergadering voor 5 minuten. De vergadering wordt om 20.10 
uur hervat.

7 Raadsvoorstel bestemmingsplan Lindenlaan 3 Molenhoek

Voorstel om te besluiten:

1. Akkoord te gaan met de beoordeling van de ingediende zienswijze, zoals 
beschreven in de zienswijzennota in bijlage 2.

2. Bestemmingsplan "Lindenlaan 3, Molenhoek" gewijzigd vast te stellen, 
overeenkomstig het ter inzage gelegde ontwerpbestemmingsplan met 
inachtneming van de wijziging zoals opgenomen in de bij dit besluit behorende 
zienswijzennota (bijlage 2).

Advies: Bespreekstuk voor de raad van 18 november

8 Startnotitie Ecozone Molenhoek

Voorstel om te besluiten:

1. In te stemmen met de scope, de werkwijze en de te behandelen thema’s in het 
project Ecozone Molenhoek conform bijgevoegde Startnotitie Ecozone 
Molenhoek (bijlage 1).

Advies: Bespreekstuk voor de raad van 18 november

9

Overig

Rondvraag
De heer van den Honert (DGP) n.a.v. format raadsvoorstel;
De heer Brinkhoff (VVD) n.a.v. zienswijze;
De heer Van den Berg (CDA) n.a.v. gelden rijksoverheid t.b.v. sociale problematiek 
corona. Op voorstel van de voorzitter wordt de vraag behandeld in de rondvraag van 
de commissie Samenleving.

10 Sluiting
De voorzitter dankt iedereen voor zijn of haar aanwezigheid en sluit de digitale 
vergadering om 20.45 uur.

Aldus [gewijzigd/ongewijzigd] vastgesteld door de commissie Grondgebied op 8 december 2020.
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