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Geacht raadslid, 

Gezien eerdere besluitvorming rondom het projectenboek wordt specifiek voor projecten 

van het meerjaren investeringsprogramma (MIP) periodiek een raadsinformatiebrief 

aangeboden. Via een raadsinformatiebrief bent u in oktober 2022 geïnformeerd over de 

stand van zaken van de lopende projecten van het MIP tot en met kwartaal (Q)3 van 

2022. In deze raadinformatiebrief willen wij u op de hoogte brengen van de stand van 

zaken van de lopende MIP projecten tot en met Q4 2022. Deze projecten worden 

uitgevoerd door het team projecten van de afdeling openbare ruimte. 

Onderstaand overzicht is opgesplitst in investeringen met een afschrijvingstermijn van 

S0jaar (reconstructies/rehabilitaties) en investeringen met een afschrijvingstermijn van 

25jaar (Levensduur verlengde maatregelen (LDV)). LDV maatregelen zijn maatregelen 

die minder ingrijpend zijn dan een volledige reconstructie. Hierbij moet u denken aan het 

vernieuwen van de verhardingen waarbij de bestaande fundering (grotendeels) 

gehandhaafd blijft. Een aantal LDV projecten zijn samen aanbesteed. Afgeronde en 

technisch opgeleverde projecten zijn niet in het overzicht opgenomen. 

Met betrekking tot de planning en de financiële stand van zaken dient het volgende te 

worden vermeld: 

°  De voorbereiding van projecten duurt langer dan de uitvoering. Daarentegen zijn 

de kosten van de voorbereiding veel lager dan de kosten van de uitvoering. Het 

overgrote deel van de kosten van een project wordt op het einde van een project 

gemaakt. Daardoor kan het zijn dat nog relatief veel budget resteert, maar het 

project wel al vergevorderd is. 

e _ In de onderstaande financiële stand van zaken zijn tevens de bestaande 

verplichtingen verwerkt. 

e  De budgetten tot en met Q4 2022 zijn vermeld in onderstaande overzichten. 

Budgetten van projecten die in 2023 (en verder) zijn begroot, zijn niet 

meegenomen in de overzichten. 

° Bijde planning en uitvoering van projecten worden de ontwikkelingen en plannen 

voor de aanleg van het glasvezelnetwerk meegenomen. Er zijn straten waar de 

aanleg van het glasvezelnetwerk gepland is, maar alleen asfalt aanwezig is. Bij 

dergelijke situaties is het wenselijk om eerst de glasvezel aan te leggen en 

daarna de infrastructurele werkzaamheden uit te voeren. Dit om schade aan het 

nieuwe werk zoveel mogelijk te voorkomen. Dit heeft impact op de planning van 

de projecten. 
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Reconstructies 

Reconstructie N598 / rotonde Hoogcruts 

De rotonde Hoogruts maakt onderdeel uit van het werk reconstructie N598 van de 

Provincie Limburg. De aanbestedingsprocedure van het werk is eind 2022 opgestart. 

Volgens de laatste planning wordt de gunning verwacht in juli 2023. Na de gunning wordt 

een informatiebijeenkomst georganiseerd, waarna de start van het werk eind 2023 is 

voorzien. Eind december . is een update over het project gepubliceerd in het weekblad. 

Totaal budget bijdrage rotonde Hoogeruts (/m Q4 2022): € 600.000,- 

Realisatie: € 0,- 

Verplichtgingen: € 0,- 

Restant: € 600.000,- 

Totaal budget gemeentelijk riool (/m Q4 2022): € 200.000,- 

Realisatie: € 0,- 

Verplichtgingen: € 0,- 

Restant: € 200.000.- 

Herinrichting Diepstraat 

De werkzaamheden voor dit project zijn afgerond, met uitzondering van schade aan 

voegen dat door de aannemer in het voorjaar van 2023 wordt hersteld. Verder wordt in 

het verlengde van het project momenteel bekeken of het fietsparkeren kan worden 

uitgebreid. 

Totaal budget (/m Q4 2022): € 1.909.000,- 

Realisatie: € 1.618.205,- 

Verplichtgingen: € 0,- 

Restant: € 290.795,- 

Reconstructie Cadier en Keer Noord 

Dit project bevindt zich in de ontwerpfase waarin samen met de omgeving wordt 

opgetrokken. Op 21 en 23 juni 2022 hebben informatiebijeenkomsten plaatsgevonden 

waarvoor de raadsleden zijn uitgenodigd. Op 23 november 2023 is de omgeving via een 

bijeenkomst geïnformeerd over het ontwerp. Hiervoor zijn de raadsleden eveneens 

uitgenodigd. In maart 2023 is de start van de aanbestedingsprocedure gepland, waarna 

in het najaar van 2023 de uitvoeringsfase opgestart wordt. Deze fase zal gedurende 

minimaal 1-1,5 jaar doorlopen, waarna het project in 2025 opgeleverd gaat worden. Via 

een opdracht voor de uitvoering in 2023 zal een verplichting worden gelegd op het 

overgroot deel van het budget. In de jaarschijven 2023 en 2024 van het MIP zijn 

eveneens budgetten begoot om te komen tot het definitief benodigd krediet. 

Totaal budget (t/m Q4 2022) € 3.762.168,- 

Realisatie: € 162.483.,- 

Verplichtgingen: € 74.242,- 

Restant: € 3.525.443,- 

Fietspad Bukel 

De infra werkzaamheden zijn in oktober 2021 afgerond en opgeleverd. De 

onteigeningsprocedure op het deel waar het fietspad nog ontbreekt is opgestart nu het 

bestemmingsplan onherroepelijk is. De verwachting is dat de onteigeningsprocedure op 

zijn vroegst in het 4® kwartaal 2023 kan worden afgerond. De resterende afbouw op dit 

deel kan aansluitend plaatsvinden. 
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Totaal budget (/m Q4 2022): € 3.900.000,- 

Realisatie: € 3.215.655,- 

Restant: € 684.345,- 

Kampweg / Keerderweg Gronsveld 

Het gebied nabij de Keerderweg (sporthal) in Gronsveld is in ontwikkeling. In dat kader 

wordt de openbare ruimte in het gebied heringericht. In de raadsthema bijeenkomst van 8 

juli 2021 is dit project toegelicht. Het ontwerp van de openbare ruimte is in samenspraak 

met de partijen in het gebied opgesteld. Ook heeft het ontwerp ter inzage gelegen voor 

alle geïnteresseerden tijdens een info-markt op 9 april 2022. De raadsleden zijn destijds 

in kennis gesteld van deze info-markt. Verder heeft in september 2022 vervolgoverleg 

met direct aanwonenden plaatsgevonden. Het werk is in het najaar van 2022 

aanbesteed. De start van de uitvoering is gepland in maart 2023. Op 14 december 2022 

heeft u een raadsinformatiebrief ontvangen over het project. 

Totaal budget (m Q4 2022): € 968.305,- 

Realisatie: € 23.407,- 

Verplichtgingen: € 794.189,- 

Restant: € 150.709,- 

Prins Hendrikstraat Eijsden 

Op 28 april 2022 heeft een informatiebijeenkomst plaatsgevonden. Voor deze 

informatiebijeenkomst zijn de raadsleden uitgenodigd. Het ontwerp wordt mede op basis 

van de reacties op de informatiebijeenkomst verder uitgewerkt. Na het realiseren van het 

bestek zal in Q1 2023 de aanbesteding opgestart worden, waarna de uitvoering start. Het 

definitief krediet dient naar aanleiding van de aanbesteding te worden bepaald. Via een 

opdracht van de uitvoering n 2023 zal een verplichting worden gelegd op het overgroot 

deel van het budget. In de jaarschijf 2023 van het MIP is eveneens budget begoot om te 

komen tot het definitief benodigd krediet. 

Totaal budget (/m Q3 2022): € 695.176,- 

Realisatie: € 89.567,- 

Verplichtgingen: € 4.975,- 

Restant: € 600.634,- 

Roskuil Herkenrade 

Begin 2022 s de ontwerpfase opgestart waarbij informatie is opgehaald bij de omgeving. 

Door gewijzigde inzichten heeft de planvoorbereiding langer geduurd en is het project 

vertraagd naar 2023. De omwonenden zijn hierover geïnformeerd. De aanbesteding is 

gepland in Q1 2023, waarna het werk in Q2 — Q3 2023 uitgevoerd wordt. 

Totaal budget /m Q4 2022): € 329.000,- 

Realisatie: € 22.653,- 

Verplichtgingen: € 31.440,- 

Restant: € 274.907,- 

Trichterweg-Hoenderstraat Margraten 

Er is een ontwerp gerealiseerd dat mede tot stand is gekomen op basis van informatie 

die is opgehaald bij de bewoners in de straat. Het ontwerp is op 30 juni 2022 tijdens een 

informatiebijeenkomst gedeeld met de omgeving. De raadsleden zijn voor deze 

bijeenkomst uitgenodigd. Het werk is inmiddels gegund en de start van de uitvoering is 

gepland in Q1 2023. 
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Totaal budget (/m Q4 2022): € 506.000,- 

Realisatie: € 38.288,- 

Verplichtgingen: € 957.987,- 

Restant: - € 490.275. (in 2023 is € 575.000,- beschikbaar gesteld voor de realisatie van dit project) 

Veilingweg Gronsveld 

De werkzaamheden aan de Veilingweg worden gefaseerd uitgevoerd. In Q4 2022 zijn 

tijdens fase 1 de asfalt kruisingsvlakken vervangen. De opstart van fase 2 zal 

plaatsvinden vanaf 3 april 2023, dit vanwege de aanleg van de glasvezelkabel in Q1 

2023. Voordat de werkzaamheden worden uitgevoerd worden de bedrijven opnieuw 

persoonlijk geïnformeerd en zal er een publicatie in de gemeenteberichten volgen. 

Totaal budget (/m Q4 2022): € 760.000,- 

Realisatie: € 22.500,- 

Verplichtgingen: € 0,- 

Restant: € 235.281,- 

Brandbluscompartiment In de Fremme (Pasveld). 

De planvoorbereiding van het te vernieuwen brandbluscompartiment Pasveld / In de 

Fremme is nagenoeg afgerond. De meervoudig onderhandse aanbesteding zal in Q1 

2023 worden gehouden, waarna de werkzaamheden in Q2 2023 kunnen worden 

uitgevoerd. In de jaarschijf 2023 van het MIP is eveneens budget begoot om te komen tot 

het definitief benodigd krediet. 

Gelijktijdig met de aanleg van het ondergronds compartiment zullen de nabij gelegen 

wadi's en overstroomgebieden opnieuw worden gedimensioneerd en het achterliggende 

terrein opnieuw worden ingericht.. 

Totaal budget (U/m Q4 2022): € 30.000,‚- 

Realisatie: € 6.188,- 

Verplichtgingen: € 16.313,- 

Restant: € 7.500,- 

Bruisterbosch 

Via een burgerparticipatietraject is de ontwerpfase afgerond. Enkele 

raadsleden maken deel uit van een werkgroep en volgen het proces. Het project is op 8 

december j. aanbesteed en de start van de uitvoering is begin Q3 2023 gepland. 

Totaal budget /m Q4 2022): € 750.000,- 

Realisatie: € 67.840,- 

Verplichtgingen: € 575.000,- 

Restant: € 107.160,- 

De volgende projecten zijn in de jaarschijf 2023 opgenomen om opgestart te worden, zoals 

aangegeven in de raadsinformatiebrief van 10 november 2022: 

Zoerbeemden / Industrieweg in Eijsden 

Withuis (binnen de bebouwde kom) 
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Levensduur verlengde projecten 

Verlengde Schoolstraat St. Geertruid (LDV) 

Dit project wordt gecombineerd met het project Roskuil omdat de wegen in elkaars 

verlengde liggen. De aanbesteding van het project staat gepland voor Q1 2023, waama 

de uitvoering wordt gestat. 

Totaal budget (Um Q4 2022): € 135.777,- 

Realisatie: € 0,- 

Verplichtgingen: € 0,- 

Restant: € 135.777,- 

De overige LDV projecten van de jaarschijf 2022 zijn grotendeels afgerond, te weter 

de Fremme 47 - rotonde Margraten, Achter de Höfkes Sint-Geertruid, Libekerweg Sint- 

Geertruid en Beeldjesweg Noord en Zuid Eijsden. 

   an 

Voor de jaarschijf 2023 zijn de volgende LDV projecten opgenomen, zoals aangegeven in 

de raadsinformatiebrief van 10 november 2022: 

Parkeerplaatsen Sportcomplex Backerbosch te Cadier en Keer 

Bemelerweg (tussen Groenerein-Zwarte Weg) 

Banholtergrub (met uitloop naar 2024) 

Wij vertrouwen erop u voldoende te hebben geïnformeerd. 

Met vriendelijke groet, 

Burgemeester en wethouders van Eijsden-Margraten, 

De gemeentesecretaris, _ De burgemeester, 

Drs. M.A.G. Gerits Drs. G.J.M. Cox 
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