
      

 

Notulen Collegevergadering 20-3-2018 
 

Aanwezig: 
 

Akkermans, D.A.M.  (Burgemeester) 
Custers, Mr. J.E.M.  (Wethouder) 
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) 



Agendapunt Onderwerp Advies Besluit 

1 Openbare agenda 
collegevergadering 20-3-2018 

  

2 Openbare besluitenlijst 
collegevergadering 13-3-2018 

Vaststellen Conform advies 

3 Onderzoek haalbaarheid 
zonneveld UMON-terrein 

VOF Exploitatie Kapelkesstraat conform 
bijgaand conceptbrief te berichten. 

Conform advies 

4 Verbouwing boerderijpand tot 
1 woning en 12 zorg-
appartementen Dalestraat 24 
Banholt 

Geen medewerking te verlenen aan het  
principeverzoek voor het verbouwen van 
het boerderijpand tot 1 woning en 12  
zorgappartementen op de locatie  
Dalestraat 24 te Banholt 
 

Conform advies 

5 Tijdelijke woonunit Oost-
Maarland 

Een tijdelijke omgevingsvergunning te  
verlenen voor het plaatsen van een  
tijdelijk bouwwerk in Oost-Maarland, met  
inachtneming van de argumenten 

Conform advies 

6 Aanbestedingstraject aanleg 
twee kunststof watervelden 
HC Hockeer. 
 

1. Het Programma van Eisen: Ombouw 
en realisatie hockeyvelden Hockeer, 
(d.d. maart 2018) te accorderen;  

2. Overeenkomstig protocol 
aanbestedingsbeleid Eijsden-
Margraten een meervoudige 
onderhandse aanbesteding met 5 
bedrijven te houden voor de aanleg 

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



Agendapunt Onderwerp Advies Besluit 

van de twee kunststof watervelden en 
kunststof zand-oefenhoek, waarbij de 
te leveren sportvloer op de dag van 
inschrijving vermeld dient te zijn op de 
landelijke sportvloerenlijst KNHB en 
de constructie dient te voldoen aan de 
sporttechnische norm NOC*NSF- 
KNHB; 

3. Met het oog op de eventuele 
(voor)financiering 2e kunststof 
waterveld de gemeenteraad 
aanvullend informeren middels 
bijgevoegde (concept) informatiebrief. 

 

7  Beantwoording artikel 40 
vragen van Groen Links 
omtrent aanvraag bomenkap 
sportveld Margraten 

Besluiten om de bijgevoegde uitgaande  
brief met daarin de beantwoording van  
de artikel 40 vragen te versturen. 

Conform advies, met dien 
verstande dat er een passage 
aan de brief wordt 
toegevoegd. 

8 Wijziging gebruik voormalige 
bedrijfswoning Groot Welsden 
1 te Margraten 

Medewerking te verlenen aan het  
wijzigen van de bestemming ‘Agrarisch- 
Bedrijf’ (inclusief huidige bedrijfswoning)  
naar de bestemming ‘Wonen’, onder de  
volgende voorwaarden: 
1. Tijdens de vervolgprocedure een 

planschadeovereenkomst wordt 
afgesloten tussen gemeente en 
initiatiefnemer. Dit vanwege de 
strijdigheid met het bestemmingsplan. 

2. Tijdens de vervolgprocedure een 
vooronderzoek bodem NVN 5720 
wordt ingediend.  

3. Er een akoestisch onderzoek/-
berekening wordt ingediend waarbij 

Conform advies 
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wordt aangetoond dat voldaan wordt 
aan de voorkeurswaarden genoemd in 
bijlage 5.3 behorende bij de 
handreiking VNG bedrijven en 
milieuzonering 

 

9 Lening Cultureel Centrum 
Eijsden 

1. Lening van maximaal € 400.000,-- te 
verstrekken aan stichting Cultureel 
Centrum Eijsden met een looptijd van 
30 jaar onder voorwaarden zoals 
besloten op 11 april 2017; 

2. Beleidsadviseur financien te 
mandateren tot verdere afhandeling 
van het verstrekken van de lening 
aan Stichting Cultureel Centrum 
Eijsden 
 

1. Conform advies 
2. Conform advies 

10. Groot onderhoud 
verhardingen 2018 

1. Bestek 18258.1 “Groot Onderhoud 
Verhardingen 2018 Eijsden-
Margraten” vaststellen en binnen de 
afwijkingsbevoegdheid van protocol 
aanbestedingen een meervoudig 
onderhandse 
aanbestedingsprocedure conform 
bijbehorende aanbestedings-leidraad 
opstarten; 

2. Het afdelingshoofd van openbare 
ruimte te mandateren om bij positief 
gunningsdadvies de laagste 
inschrijver van de aanbesteding 
opdracht te verlenen voor uitvoering 
van het beste, mits past binnen 
gevraagd budget; 

3. Maatregelenlijsat “onderhoud 

1. Conform advies 
2. Conform advies 
3. Conform advies 
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verhardingen 2018”voor uitvoering 
vaststellen 

 
 

Vastgesteld in de B&W vergadering 27-3-2018 
 
           Burgemeester en Wethouders van Eijsden-Margraten, 
           De secretaris,         De burgemeester, 
 
 
 
           Mathea Severeijns       Dieudonné Akkermans 
 


