
      

 

Openbare besluitenlijst collegevergadering 16-1-2018 
 

Aanwezig: 
 

Akkermans, D.A.M.  (Burgemeester) 
Willems, J.W.  (Wethouder) 
Bisscheroux, J.W.P.M.  (Wethouder) 
Opreij, Drs. A.M.M.H.  (Wethouder) 
Jacobs, Drs. G.J.M.  (Wethouder) 
Severeijns, M.F.M.E. (Secretaris) 
 
Afwezig:  
Custers, Mr. J.E.M.  (Wethouder) 



Agendapunt Onderwerp Advies Besluit 

1 Openbare agenda 
collegevergadering 16-1-
2018 

  

2 Openbare besluitenlijst 
collegevergadering 9-1-2018 

Vaststellen Conform advies 

3 Herstelbesluit Kapelkesstraat 
70-70a te Eijsden 

De raad voorstellen, conform bijgevoegd raadsvoorstel, het  
bestemmingsplan Kapelkesstraat 70-70A te Eijsden met  
planidentificatienummer NL.IMRO.1903.BPBUI1028-VGO2  
opnieuw gewijzigd vast te stellen. 
 

Conform advies 

4 Raadsvoorstel vaststelling 
Lokale Woonvisie Eijsden-
Margraten 2018-2025. 

1. De concept Woonvisie 2018-2025 'Samen bouwen aan de 
toekomst' (december 2017) op 20 februari ter vaststelling 
aanbieden aan de raad, conform bijgevoegd 
conceptvoorstel. 

2. Na vaststelling van de woonvisie een 
uitvoeringsprogramma samen te stellen m.b.t. de in de 
visie genoemde actiepunten. 

 

1. Niet akkoord, voor 
kennisgeving aangenomen 

2. Conform advies 

5 Vaststelling gemeentelijke 
klimaat- en 
energiebeleidsplan met 
bijbehorend -
uitvoeringsprogramma 2018 

1. In te stemmen met het Klimaat- en energiebeleidsplan 
2018-2040 d.d. 10 januari 2018 en het hierin opgenomen 
Uitvoeringsprogramma Klimaat- en energiebeleidsplan 
2018; 

2. In te stemmen met bijgaand concept-raadsvoorstel; 
3. In te stemmen met een financiële dekking van het 

Uitvoerings-programma 2018 binnen het bestaande 
budget 'duurzaamheid' van de reguliere begroting 2018, 
terwijl een apart voorstel aan de raad zal moeten worden 
voorgelegd voor zover geen financiële dekking aanwezig 
is. 

1. Conform advies 
2. Gewijzigd besloten: alleen  
    besluit A blijft gehandhaafd 
3. Gewijzigd besloten: niet  
    opnemen in besluit 
4. Gewijzigd besloten: het  
    college verzoekt om een  
    bestuursopdracht waarin de  
    aanpak in de eigen  
    gemeente, alsook in de   
    regio,  is vervat. 



Agendapunt Onderwerp Advies Besluit 

4. In te stemmen met een nadere uitwerking van een 
werkgroep en stuurgroep, die met het oog op het behalen 
van de voor ogen staande ambitie van energieneutraliteit 
in uiterlijk 2040, de voortgang van uitvoeringsprojecten 
bewaakt en voorstellen doet om uitvoeringsprogramma’s 
bij te stellen. 

 

6 Ontwikkelvisie Zuidelijk 
Maasdal 
 

1. Akkoord gaan met de ‘Ontwikkelvisie Zuidelijk Maasdal 
(versie 14 dec. 2017)’. 

2. De ‘Ontwikkelvisie’ via bijgevoegd Raadsvoorstel ter 
vaststelling aan de raad voor te leggen. 

 

1. Conform advies 
2. Conform advies 
 

7  Het vestigen van een 
paardenhouderij op de 
locatie Oude Akerstraat 51 
Bemelen 

1.  De zienswijzen ingediend ten aanzien van de ontwerp 
omgevingsvergunning ontvankelijk doch ongegrond 
verklaren; 

2.  De zienswijze met betrekking tot de passages in de 
ruimtelijke onderbouwing over 'de verandering naar 
paardenhouderij' ongegrond verklaren, maar de 
terminologie hieromtrent in de ruimtelijke onderbouwing 
aan te passen naar 'productiegerichte paardenhouderij'. 

1.   Conform advies 
2.   Conform advies 

8 Definitieve verklaring van 
geen bedenkingen Oude 
Akerstraat 51 Bemelen 

Raad voor te stellen: 
1. Een definitieve verklaring van geen bedenkingen af te 

geven voor de vestiging paardenhouderij Oude Akerstraat 
51 te Bemelen; realisatie van een paardenbak, 
galoppeerbaan en inrichting bijbehorende landerijen; 

2. Dit besluit in procedure te brengen samen met het voorstel 
voor verlening van de definitieve omgevingsvergunning; 

3. De ingediende zienswijzen ten aanzien van de ontwerp 
verklaring van geen bedenkingen ontvankelijk doch 
ongegrond verklaren; 

4. De zienswijze met betrekking tot de passages in de 
ruimtelijke  onderbouwing over 'de verandering naar 
paardenhouderij' ongegrond verklaren, maar de 
terminologie hieromtrent in de ruimtelijke onderbouwing 

Conform advies 



Agendapunt Onderwerp Advies Besluit 

aan te passen naar 'productiegerichte paardenhouderij'. 

9 Beleidsnota Cultureel 
Erfgoed 2018-2021 

1. In te stemmen met de Beleidsnota Cultureel Erfgoed 2018-
2021.  

2. Deze ter besluitvorming aan te bieden aan de Raad. 

1. Conform advies besloten,  
    met dien verstande dat  
    Navagne wordt toegevoegd 
    aan het beleidsdocument als  
    belangrijke ontwikkeling 
2. Conform advies 
 

10 Wijziging Subsidie-
verordening Cultureel 
Erfgoed Eijsden-Margraten 

1. In te stemmen met de wijziging van de 
Subsidieverordening Cultureel Erfgoed Eijsden-Margraten 
d.d. 9 januari 2018;  

2. De gewijzigde Subsidieverordening Cultureel Erfgoed 
Eijsden-Margraten ter besluitvorming aan te bieden aan de 
raad. 

 

1. Conform advies 
2. Conform advies 

11 Meerjarenbegroting 2018-
2022 OBS Mesch 

1. Kennis nemen van de (meerjaren)begroting 2018-2022 van 
OBS Mesch, met aandacht voor de hieruit voortkomende 
risico’s;  

2. Instemmen met de meerjarenbegroting jaarschijf 2018. 
 

1. Voor kennisgeving  
    aangenomen 
2. Conform advies 

12 Het toepassen van een last 
onder dwangsom ten 
aanzien van het realiseren 
van een 2e woning, 
Diepstraat 31, Eijsden 

1. Het opleggen van een last onder dwangsom wegens het 
handelen in strijd met de voorschriften van het vigerende 
bestemmingsplan vanwege het toevoegen van een tweede 
woning op het perceel Diepstraat 31 te Eijsden;  

2. Hierbij, met inachtneming van hetgeen is overeengekomen 
tussen partijen, een begunstigingstermijn te stellen tot en 
met 31 december 2018. 

1. Conform advies 
2. Conform advies 



Agendapunt Onderwerp Advies Besluit 

13 Realisatieovereenkomst 
Trambaanfietsroute 

1. Instemmen met bijgevoegde Realisatieovereenkomst 
Trambaanfietsroute d.d. 5 januari 2018 . 

2. Wethouder Opreij machtigen om deze 
Realisatieovereenkomst Trambaanfietsroute te 
ondertekenen namens het college van burgemeester en 
wethouders van Eijsden.  

3. De bewoners Lemiers en Cadier en Keer conform 
bijgevoegd schrijven berichten. 

 

1. Conform advies 
2. Conform advies 
3. Conform advies 

14 Verzoek tot handhaving 
inzake het handelen in strijd 
met het vigerende 
bestemmingsplan 
Zoerbeemden 16E, Eijsden 

Verzoek om handhavend optreden, inzake het handelen in  
strijd met het vigerende bestemmingsplan, locatie  
Zoerbeemden 16E te Eijsden, af te wijzen. 
 

Conform advies 

15 Samenwerking Liberation 
Route Europe 

1. Akkoord te gaan met de door de provincie Limburg 
voorgestelde samenwerking met de SLRE voor de periode 
2018-2020;  

2. De jaarlijkse bijdrage ad € 3750 per jaar ten laste van het 
budget 75 jaar bevrijding te brengen. 

 

1. Conform advies 
2. Conform advies 

16 Projectplan huisvesting 
basisonderwijs 

Vaststellen van bijgevoegd projectplan onderwijshuisvesting  
basisonderwijs d.d. 2 januari 2018. 

Conform advies 

 
Vastgesteld in de B&W vergadering 23-1-2018 

 
           Burgemeester en Wethouders van Eijsden-Margraten, 
           De secretaris,         De burgemeester, 
 
 
 
           Mathea Severeijns       Dieudonné Akkermans 



      

 

 


