
      

 

Notulen collegevergadering 28-8-2018 
 

Aanwezig: 
 

Akkermans, D.A.M.  (Burgemeester) 
Custers, Mr. J.E.M.  (Wethouder) 
Dreessen, W.H.J. (Wethouder) 
Jacobs, Drs. G.J.M.  (Wethouder) 
Piatek, C.A.C.N. (Wethouder) 
Severeijns, M.F.M.E. (Secretaris) 



Agendapunt Onderwerp Advies Besluit 

1 Openbare agenda 
collegevergadering 28-8-
2018. 

  

2 Openbare besluitenlijst 
collegevergadering 21-8-
2018. 

Vaststellen. Conform advies, met dien verstande dat het college verzoekt om 
voor wat betreft de voorraadagenda de belastingverordeningen in 
november gelijktijdig met de begrotingsbehandeling aan te 
bieden. 

3 Besluit op bezwaar inzake 
de omgevingsvergunning 
voor het kappen van 11 
bomen aan het Burg. 
Ronckersplein te Margraten. 

1. De bezwaren inzake de 
omgevingsvergunning voor het 
kappen van 11 bomen aan het 
Burgemeester Ronckersplein in 
Margraten ontvankelijk verklaren; 

2. De bezwaren inzake de 
omgevingsvergunning voor het 
kappen van 11 bomen aan het 
Burgemeester Ronckersplein in 
Margraten gegrond verklaren; 

3. De omgevingsvergunning herroepen 
en de aanvraag intrekken; 

4. Niet overgaan tot 
proceskostenvergoeding; 

5. De vakafdeling verzoeken om de 
Bomenverordening 2015 te evalueren. 

 

1. Conform advies;  
 
 
 
 
2. Conform advies;  
 
 
 
 
3. Conform advies;  
 
4. Conform advies;  
 
5. Conform advies.  

4 Verbouwen woning tot 9 
studentenkamers op de 
locatie Rijksweg 3A, Cadier 
en Keer 

Geen principemedewerking te verlenen  
aan het verbouwen van de woning tot 9  
studentenkamers op de locatie Rijksweg  
3A te Cadier en Keer. 

Conform advies. 



Agendapunt Onderwerp Advies Besluit 

5 Fietsverbinding St.Geertruid 
- Eijsden (fietspad Bukel). 

1. De startnotitie project Fietsverbinding 
St.Geertruid – Eijsden (fietspad 
Bukel), bijstelling 18 augustus 2018 te 
accorderen; 

2. De noodzakelijke interne capaciteit 
voor de planopstelling prioriteren en 
door de afdelingshoofden aan de 
projectmedewerkers verder uit te 
zetten; 

3. Vanwege enkele wettelijke trajecten 
zoals bestemmingsplanprocedure, 
natuurwaarden met eventuele 
compensatie en aanbesteding(en), de 
procedure en bijbehorende 
besluitvorming rechtstreeks door de 
betrokken vak-afdeling(en) te laten 
verlopen via de reguliere B&W 
vergaderingen; 

4. De opdrachten voor noodzakelijke 
onderzoeken en planvoorbereiding 
mandateren aan het afdelingshoofd 
Openbare Ruimte; 

5. De noodzakelijke grondverwerving, op 
basis van een haalbaarheids-
onderzoek vooraf, uit te besteden aan 
rentmeesterkantoor Huntjens te 
Noorbeek; 

6. Via het Presidium voorstellen om in de 
commissievergadering FME van 12 
september 2018 een presentatie door 
Bureau Verbeek te laten verzorgen 
over de alternatievenstudie, 
tracékeuze en de noodzakelijk 
besluiten en werkzaamheden; 

7. Alvorens een de bestemmingsplan 

1. Niet akkoord; 
 
 
 
2. Niet akkoord; 
 
 
 
 
3. Niet akkoord; 
 
 
 
 
 
 
 
 
4. Conform advies;  
 
 
 
5. Conform advies besloten, met dien verstande dat deze  
    externe adviseur alleen het werk mag uitvoeren indien hij 
    geen gronden in het bezit heeft in en aanpalend aan  
    het plangebied; 
 
6. Niet akkoord; 
 
 
 
 
 
 
7. Niet akkoord; 



Agendapunt Onderwerp Advies Besluit 

procedure, eventuele 
compensatiemaatregelen en civiele 
planvoorbereiding definitief op te 
starten -  op basis van een nieuwe 
doorrekening van de projectkosten - 
een ‘go of no go’ moment voor 
verdere besluitvorming door uw 
college in te bouwen; 

8. Bestuurlijk in overleg te treden met de 
provincie Limburg om de einddatum 
van de subsidiebeschikking 
(werkzaamheden gereed en 
afrekening) met minimaal een jaar te 
verlengen tot 31 december 2020. 

 
 
 
 
 
 
 
 
8: Conform advies.  

 
 

Vastgesteld in de B&W vergadering 4-9-2018 
 
           Burgemeester en Wethouders van Eijsden-Margraten, 
           De secretaris,         De burgemeester, 
 
 
 
           Mathea Severeijns       Dieudonné Akkermans 
 


