
 

1 
 

Bijlage 4 

Projectenboek 
November 2014 

  



 

2 
 

Inhoudsopgave 

1. Accommodatie BMR 
2. Numericanal 
3. Gemeentelijk VerkeerVeiligheidsPlan 2014: verkeersveiligheid Oosterweg-Kloppenbergweg 

Eijsden 
4. N 593 verbeteren van de verkeersveiligheid op de Mergellandroute  
5. Reconstructie Emmastraat te Eijsden/ Herkenrade/ Sint Jozefstraat te Oost-Maarland  
6. Watersysteem Margraten-Noord  
7. Watersysteem Bemelen incl. reconstructie Oude Akerstraat  

8. Groot onderhoud Voerenstraat  
9. 3 decentralisaties 
10. Woningbouw J. Partounsstraat 
11. Centrumplan deelgebied Breust 
12. Woningbouw Poelveld 
13. Centrumplan deelgebied Marathon 
14. Centrumplan deelgebied Veldje 
15. Privatisering Sportcomplexen 
16. MFA Margraten 
17. MFA Gronsveld 
18. Bestemmingsplan Karreweg Sint Geertruid 
19. Bestemmingsplan De Steeg Bemelen 
20. Bestemmingsplan Putstraat Eckelrade 
21. Bestemmingsplan Aan de Fremme Margraten 
22. Bestemmingsplan Bloesemgaard 
23. Herontwikkeling kern Margraten 
24. Landal Waufsberg 
25. Ontwikkeling Bogmanplein Noorbeek 

  



 

3 
 

 

Project Accommodatie BMR 

Portefeuillehouder J. Bisscheroux 

Projectleider J. Mertens 

Programma 5 

Periode 2011-2015 

Doelstelling/Aanleiding Naar aanleiding van de fusie van de voetbalvereniging Mheer, Banholt en 
Reijmerstok tot voetbalvereniging BMR, wil de gemeente gezamenlijk met 
de vereniging een nieuwe toekomstbestendige accommodatie in Mheer 
realiseren. Zelfredzaamheid van de vereniging maakt onderdeel uit van 
het project. 

Betrokken partijen  BMR 

 Private grondpartijen 

 Aannemer Dolmans 

 Directievoerder KYBYS 

Projectbeschrijving De gemeente realiseert twee nieuwe grassportvelden, reconstrueert het 
hoofdveld en realiseert een optimale openbare parkeervoorziening nabij 
de sportaccommodatie, die gebruikt kan worden door de gebruikers van 
de voetbalaccommodatie, de tennisaccommodatie, de school en de 
gymzaal en die tevens in te zetten is als evenemententerrein voor de 
gemeenschap van Mheer. Ten behoeve van de realisering van de beide 
grassportvelden heeft grondverwerving plaatsgevonden. BMR realiseert 
een nieuwe kleedaccommodatie met kantine en ontvangt hiervoor een 
bedrag van € 500.000 inclusief btw. 
Op dit moment zijn de beide grassportvelden gereed, opgeleverd en in 
gebruik genomen door de vereniging. Op het hoofdveld dient het meubilair 
nog te worden geplaatst. De kantine is nagenoeg gesloopt. BMR heeft 
bouwvergunning en kan starten met de bouw. De financiering van het 
gebouw is nagenoeg rond. 

besluiten De gemeenteraad heeft een krediet beschikbaar gesteld van € 1.360.000 
Het college heeft het ontwerp en bestek vastgesteld en opdracht verstrekt 
om de sportaccommodatie te realiseren. 

Financieel overzicht De geraamde kosten bedragen € 1.360.000 
De tot nu toe gerealiseerde kosten bedragen € 759.163 
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Project Numericanal 

Portefeuillehouder G. Jacobs 

Projectleider L. van den Boorn 

Programma 3 

Periode 2011-20….. 

Doelstelling/Aanleiding De nieuwe sluis van Ternaaien (B), in haar soort straks de grootste van 
Europa, (gereed 2016) wordt gebouwd om grote vrachtschepen (Klasse 
Vb, tweebaksduw lengte 172 m. en container lengte 135 m.) de 
binnenhaven van Oupeye-Luik te laten bedienen. Gevolg van deze 
ontwikkeling is intensiever gebruik en toename van aard en omvang van 
serieuze scheepvaart op de Maas en het Albertkanaal. De veiligheid van 
de pleziervaart op het kruispunt van deze vaarwegen in het grensgebied 
komt onder druk te staan. Aanleiding voor de omliggende 
grensgemeenten om de Maas veiliger te maken voor de pleziervaart én op 
termijn mogelijk de beroepsvaart te kunnen scheiden van de pleziervaart 
doormiddel het bevaarbaar maken van het grensMaastraject voorbij 
Eijsden tot aan de stuw bij Lixhe-Visé en ontsluiten via aanpassing van de 
stuw bij Lixhe. 

Betrokken partijen Interreg IV-B - North-West Europe 
Partners 

 Canal & River Trust (GB) 

 Gemeente Eijsden-Margraten 

 Gemeente Eindhoven 

 Stichting Waterrecreatie Nederland 

 VNF - Voies Navigables de France (FR) 

 CETIC (B) 
Sub-Partners projectregio VERM 

 Gemeente Maastricht 

 Gemeente Riemst (B) 

 Gemeente Vise (B) 

Projectbeschrijving Op dit moment wordt in het kader van het project en binnen de (financiële) 
kaders van het Raadsbesluit van 28 mei 2013 gewerkt aan een drietal 
deelprojecten, te weten:                                                                                               
deelproject 1: veilige ict-toepassingen ter bevordering van Veilig Varen 
op de Maas in het grensoverschrijdend projectgebied (Maastricht, Eijsden, 
Visé en Riemst): concreet ontwikkelen van een App Veilig Varen waarbij 
koppeling (real-time info beroepsvaart voorhanden is). 
deelproject 2: i.r.t. het operationeel hebben van onder 1. zorgdragen voor 
een zo groot mogelijk dekkend netwerk WIFI/Wimax op en aan het water 
in het grensoverschrijdend projectgebied. Concreet denken aan dekkend 
netwerk Wifi-spots in waterrecreatiegebied Oost-Maarland, jachthaven 
Portofino, FunValley, kruising vaarwegen pleziervaart en beroepsvaart ter 
hoogte van de Sluis bij Ternaaien. Het is de bedoeling om samen met 
partijen in en rond het gebied e.e.a. te realiseren. De bedoeling van dit 
deelproject richting regiopartners is om e.e.a. na realisatie uit te rollen in 
het grensoverschrijdend projectgebied (jachthaven Kanne (Riemst), 
jachthaven en kern en Île Robinson Visé, jachthavens Maastricht 
Bovenmaas). In dit deelproject wordt samengewerkt met de gemeente 
Maastricht in verband met de aan de uitbreiding van het netwerk voor de 
jachthavens van Maastricht aan op en rond de Pieterplas. 
deelproject 3: strategisch vooronderzoek naar de 
haalbaarheid/mogelijkheden en grensoverschrijdend draagvlak verbinding 
Eijsden-Visé (bevaarbaar maken grensMaastraject en ontsluiten via 
aanpassing stuw bij Lixhe d.m.v. pleziervaartsluis of -lift i.c.m. attractie 
en/of een by-pass. Het vooronderzoek moet eveneens worden opgeleverd 
in het voorjaar 2015 en als basis dienen voor een go-moment tussen 
partners voor verdere doorontwikkeling binnen een nieuw Europees 
programma (hiertoe vindt op dit moment samen met Visé een oriëntatie op 
mogelijkheden voor deelname in een nieuw EU project plaats). Op dit 
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moment wordt samengewerkt met Rijkswaterstaat, Provincie, Visé en 
Universiteit van Luik. Binnen het investeringsbudget van de gemeente 
voor het project Numericanal (€ 124.000) is een drietal onderdelen 
opgenomen: 
- App-ontwikkeling € 40.000 
- Wifi-omgeving € 53.000 
- Feasibility study stuw - sluis/lift Lixhe € 31.000. 
De deelbudgetten zijn niet vast; over- en onderbesteding op de 
onderdelen is mogelijk. Vooralsnog is ten behoeve van het onderzoek 
bijvoorbeeld concreet geraamd €  55.000. Het verschil met het 
investeringsbudget kan worden opgevangen door de budgetten van Visé 
en Riemst hiervoor in te zetten. Beide gemeenten hebben immers 
aangegeven om voor € 15.000 resp. € 8.000 bij te dragen aan het project. 
Daarvan krijgen zijn ca. 50% terug via Interreg (EFRO). Zodoende wordt 
meer recht gedaan aan de grensoverschrijdende component. 

besluiten Raadsbesluit van 28 mei 2013 waarin de kaders en financiële middelen 
beschikbaar zijn gesteld. 

Financieel overzicht Op 28 mei 2013 heeft de gemeenteraad € 329.082 beschikbaar gesteld. 
Bestaande uit € 233.166 projectbudget en € 95.916 interne kosten. Op dit 
moment is € 87.118 besteed. 
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Project GemeentelijkVerkeerVeiligheidsPlan (GVVP) 2014: verkeersveiligheid 
Oosterweg-Kloppenbergweg Eijsden 

Portefeuillehouder A. Opreij 

Projectleider P. Knooren 

Programma 5 

Periode 2014-2015 

Doelstelling/Aanleiding Op 23 oktober 2013 heeft de gemeenteraad het gemeentelijk 
verkeersveiligheidsplan vastgesteld. Een van de maatregelen uit het 
uitvoeringsprogramma betrof het optimaliseren van de verkeersveiligheid 
op de Oosterweg-Catharinastraat-Kloppenbergweg. 

Betrokken partijen  Aanliggende grondeigenaren 

 Bewoners 

 Fun Valley 

 Gemeente Maastricht 

 Veolia 

 Ingenieursbureau Haveco 

 Ingenieursbureau Grontmij 

 Bedrijventerrein Eijsden-Maastricht 

 Bedrijventerrein Zoerbeemden 

 Nutsbedrijven 

Projectbeschrijving Het verbeteren van de verkeersveiligheid op deze weg bestaat uit enkele 
maatregelen: 

 Het realiseren van twee “linksaffers”, één ter hoogte van Fun 
Valley en één ter hoogte van de aansluiting met bedrijventerrein 
Zoerbeemden.  

 Het realiseren van twee verkeersveilige kommaatregelen bij de 
kern Oost-Maarland. 

De ontwerpen van de deze maatregelen op de Kloppenbergweg en 
Oosterweg worden momenteel uitgewerkt. Ten behoeve van de realisatie 
van de maatregelen dient grondverwerving plaats te vinden. Momenteel 
worden overleggen gevoerd met de diverse grondeigenaren. Aansluitend 
zal het bestek worden opgesteld. Eind 2014 kunnen de werkzaamheden 
worden aanbesteed. Streven is om werkzaamheden voor juni 2015 gereed 
te hebben. 

besluiten Het vaststellen van het gemeentelijk verkeersveiligheidsplan door de 
gemeenteraad op 23 oktober 2013 waarin de kaders zijn gesteld. 
Het besluit van het college 15 april 2014 om een voorbereidingskrediet ad. 
€ 90.000,- beschikbaar te stellen 

Financieel overzicht De geraamde voorbereidingskosten bedragen € 90.000. tot nu toe is € 
53.392 besteed. De geraamde uitvoeringskosten bedragen € 265.000,- 
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Project N 593 verbeteren van de verkeersveiligheid op de Mergellandroute 

Portefeuillehouder A. Opreij 

Projectleider J. Mertens/W. Weerts 

Programma 5 

Periode 2014-2015 

Doelstelling/Aanleiding Op 23 oktober 2013 heeft de gemeenteraad het gemeentelijk 
verkeersveiligheidsplan vastgesteld. Een van de maatregelen uit het 
uitvoeringsprogramma betrof het verbeteren van de verkeersveiligheid op 
de Mergellandroute N593 tussen Gronsveld en Hoogcruts door het 
aanleggen van een vrijliggend fietspad tussen Gronsveld en Mheer, het 
verlagen van de snelheid buiten de bebouwde kom van 80 km per uur 
naar 60 km per uur en het verbeteren van de verkeersveiligheid op de 
Molenweg te Eckelrade ter hoogte van de aansluiting op de Dorpstraat. 

Betrokken partijen  Burgers en aanliggende grondeigenaren 

 DHV-Royal Haskoning tav het verkeerskundige ontwerp 

 Arcadis tav het realiseren van het aanbestedingscontract 

 Provincie Limburg 

Projectbeschrijving Door het aanleggen van een vrijliggend fietspad tussen Gronsveld en 
Mheer, het verlagen van de snelheid buiten de bebouwde kom van 80 km 
per uur naar 60 km per uur en het verbeteren van de verkeersveiligheid op 
de Molenweg te Eckelrade ter hoogte van de aansluiting op de Dorpstraat 
wordt de verkeersveiligheid op dit tracé verbeterd. Waarbij wordt gestreefd 
naar 0 slachtoffer ongevallen in 2020. 
De uitgangspunten om de verkeersveiligheid van de Mergellandroute 
Gronsveld-Hoogcruts zijn inmiddels bekend. In onze begroting zijn de 
middelen gereserveerd om de werkzaamheden in uitvoering te kunnen 
nemen. In het voorjaar 2014 heeft een gesprek plaatsgevonden met 
gedeputeerde Koppe over medefinanciering van het project door de 
provincie Limburg. In juni 2014 heeft provinciale staten een motie 
aangenomen waarbij de provincie extra middelen ter beschikking stelt om 
de (provinciale) wegen in Limburg verkeersveiliger te maken. op 16 juni 
2014 hebben wij in dit kader een verzoek om subsidie ingediend. Dit 
verzoek is inmiddels afgewezen, maar tevens heeft een uitvraag plaats 
gevonden naar een nieuwe subsidiemogelijkheid bij de provincie. In onze 
financiële doorrekening is rekening gehouden met een provinciale 
bijdrage. Als deze niet voldoende is, zal kritisch naar prioritering van de 
uitvoering van de maatregelen gekeken moeten worden. 

besluiten Het vaststellen van het gemeentelijk verkeersveiligheidsplan door de 
gemeenteraad op 23 oktober 2013 waarin de kaders zijn gesteld. 
In de begroting 2014-2018 die op 4 november j.l. is vastgesteld is een 
financiele dekking van het project opgenomen. 

Financieel overzicht De geraamde kosten van het project bedragen € 3.925.000 
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Project Reconstructie 

 Emmastraat te Eijsden 

 Herkenrade  

 Sint Jozefstraat te Oost-Maarland 

Portefeuillehouder A. Opreij 

Projectleider J. Mertens 

Programma 5 

Periode 2013-2015 

Doelstelling/Aanleiding In het kader van het vastgestelde Wegenbeleidsplan en Verbreed 
Gemeentelijk Rioleringsplan, dienen jaarlijks reconstructies van wegen en 
rioolmaatregelen te worden getroffen. Voor 2014 zijn dit de genoemde 
projecten. 

Betrokken partijen  Bewoners 

 Ingenieursbureau Grontmij die de algehele projectleiding op zich 
heeft genomen 

 nutsbedrijven 

Projectbeschrijving In Herkenrade (binnen de bebouwde kom) vindt een reconstructie van de 
weg plaats, waarbij tevens de oppervlakkige afwatering van het 
hemelwater wordt geoptimaliseerd. 
Zowel in de Emmastraat als in de Sint Jozefstraat dienen als gevolg van 
rioleringsproblemen het riool te worden aangepast waarmee tevens de 
weg wordt gereconstrueerd. De Emmastraat zal geheel worden aangepakt 
en de Sint Jozefstraat vanaf de spoorlijn tot en met het kruispunt met de 
Hoogstraat. In het voorjaar heeft een informatieavond met de bewoners 
plaatsgevonden. Daarna zijn het bestek en de tekeningen definitief 
gemaakt. Uit een tweede gesprek met de kabel- en leidingexploitanten 
blijkt dat zij graag voorafgaand aan het werk de aanwezige leiding toch 
nog willen saneren. Ondanks overleg met de kabelexploitanten lukt het 
niet om het proces te versnellen. In november worden de werkzaamheden 
aanbesteed waarna de werkzaamheden - afhankelijk van de 
weersgesteldheid en de voortgang inzake de kabel- en leiding 
werkzaamheden - opgestart kan worden. Het streven is om de 
werkzaamheden voor de zomervakantie gereed te hebben. 

besluiten Het door de gemeenteraad vastgestelde Wegenbeleidsplan waarin de 
gemeenteraad de kaders heeft gesteld en de financiële middelen 
beschikbaar heeft gesteld. Het vastgestelde Verbreed Gemeentelijk 
rioleringsplan waarin de gemeenteraad de kaders heeft gesteld en de 
financiële middelen beschikbaar heeft gesteld. Het collegebesluit waarin 
het voorbereidingskrediet beschikbaar is gesteld. 

Financieel overzicht Voorbereidingskrediet van € 134.300 waarvan € 63.675 is besteed. De 
totale projectkosten bedragen  € 1.520.000. De geraamde kosten passen 
binnen dit krediet. 
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Project Watersysteem Margraten-Noord 

Portefeuillehouder A. Opreij 

Projectleider W. Weerts 

Programma 5 

Periode 2012-2014 

Doelstelling/Aanleiding De kern Margraten en met name het noordelijke deel heeft veel last van 
overtollig afvalwater. Om dit probleem op te lossen wordt een 
Bergbezinkbassin gerealiseerd en wordt de oppervlakkige afstroming van 
het hemelwater geoptimaliseerd. 

Betrokken partijen  Burgers en grondeigenaren 

 Waterschapsbedrijf Limburg 

 Waterschap Roer en Overmaas 

 Ingenieursbureau Arcadis 

 Aannemersbedrijf BLM 

Projectbeschrijving Om de problematiek van wateroverlast in Margraten Noord op te lossen is 
het  totale watersysteem in Margraten Noord opnieuw ingericht. 
Gekozen is voor een integrale aanpak, waarbij de openbare ruimte 
centraal staat en waarin het gehele watersysteem (afvoer van hemelwater: 
oppervlaktewater, riolering en maaiveld) wordt meegenomen. 
Deze herinrichting van het watersysteem is onder te verdelen in de 
volgende hoofdfasen: 

 Eijkerstraat / Eijkerweg. 

 Aanpassen en profileren watervoerend voetpad tussen woningen 
Bernhardlaan - Beatrixlaan. 

 Holstraat (gedeeltelijk). 

 Aanleg ondergronds bergbezinkbassin ten noorden van de 
Beatrixlaan. 

 
Daarnaast worden de rioolwerkzaamheden afgestemd op de 
ontwikkelingen rondom de Multi Functionele Accommodatie (MFA), de 
herinrichting van het Amerikaplein en ontwikkelingen bij het 
bestemmingsplan Heiligerweg. 
Medio 2011 is de gemeente in samenwerking met ter zake kundige 
adviesbureaus gestart om de oorzaken van de overlast, de 
randvoorwaarden en de mogelijke oplossingen te inventariseren om zo de 
gewenste eindsituatie in beeld te brengen. Aan de hand hiervan is een 
eerste schetsmatig voorlopig ontwerp opgesteld. 
Om te komen tot een Definitief Ontwerp (DO) zijn binnen het totale 
toestroomgebied een aantal varianten doorgerekend aan de hand van 
scenario’s met verschillende regen- en onweersbuien. 
De uitkomsten zijn verwerkt in een 3D-model waarna per variant een 
optimalisatie studie is uitgevoerd. 
Voorjaar 2013 is gestart met de verdere civieltechnisch uitwerking en het 
opstellen van een bestek voor de boven- en ondergrondse infrastructuur. 
Aansluitend heeft een openbare aanbestedingsprocedure plaatsgevonden 
en is opdracht verstrekt om het bestek uit te voeren. 
 
De werkzaamheden voor het project zijn inmiddels grotendeels afgerond. 
Gezien de ondergrond voor het gedeelte Eijkerweg buiten de bebouwde 
kom is ervoor gekozen om de asfaltdeklaag met rood/bruine fietspaden in 
het voorjaar 2015 aan te brengen en waarbij mogelijke gebreken in de 
rijbaanverharding voor definitieve afwerking kunnen worden hersteld. Eind 
2014 zullen de werkzaamheden worden afgerond met de aanplant van 
nieuwe bomen en zal de openbare verlichting worden aangepast met 
duurzame ledverlichting. Eind oktober heeft een technische opname (in 
verkeersstelling) van de civiel- en riooltechnische werken plaatsgevonden. 
Deze zal onderdeel zijn van de definitieve oplevering van de werken in mei 
2015. Volgens de huidige inzichten (stand 15 oktober) kunnen de 
werkzaamheden binnen het beschikbare krediet worden afgerond. 
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besluiten Het vastgestelde Wegenbeleidsplan waarin de gemeenteraad de kaders 
heeft gesteld en de financiële middelen beschikbaar heeft gesteld. Het 
vastgestelde Verbreed Gemeentelijk rioleringsplan waarin de 
gemeenteraad de kaders heeft gesteld en de financiële middelen 
beschikbaar heeft gesteld. Het collegebesluit waarin het 
voorbereidingskrediet beschikbaar is gesteld. Het collegebesluit waarmee 
het project is aanbesteed en opdracht is verstrekt tot uitvoering. 

Financieel overzicht De totale projectkosten zijn na gehouden aanbesteding geraamd op 
€ 2.490.000 waarvan op dit moment € 1.923.524 is besteed. De 
realisatiekosten kunnen worden afgerond  binnen de totaal geraamde 
projectkosten binnen het meerjareninvesteringenprogramma (MIP) wegen 
en riolen. 
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Project Watersysteem Bemelen incl. reconstructie / verzwaard onderhoud Oude 
Akerstraat  

Portefeuillehouder A. Opreij 

Projectleider P. Knooren 

Programma 5 

Periode 2012-2016 

Doelstelling/Aanleiding De kern Bemelen heeft veel last van overtollig hemel en afvalwater en een 
slecht functionerende open afvalwaterlozing. Om dit probleem op te lossen 
wordt een Bergbezinkbassin gerealiseerd en wordt de oppervlakkige 
afstroming van het hemelwater geoptimaliseerd. Tevens vindt groot 
onderhoud plaats aan de Oude Akerstraat. 

Betrokken partijen  Burgers en grondeigenaren 

 Waterschapsbedrijf Limburg 

 Waterschap Roer en Overmaas 

 Ingenieursbureau Kragten 

 Diverse ondernemers 

 Heemkunde vereniging 

 Gemeente Maastricht 

Projectbeschrijving Om het afvalwaterprobleem in de kern Bemelen op te lossen en te laten 
voldoen aan de eisen van het Waterschap Roer en overmaas is er medio 
2011 door de gemeente in samenwerking met ter zake kundige 
adviesbureaus gestart om de oorzaken van de overlast, de 
randvoorwaarden en de mogelijke oplossingen te inventariseren om zo de 
gewenste eindsituatie in beeld te brengen. Aan de hand hiervan is een 
eerste schetsmatig voorlopig ontwerp opgesteld. 
Om te komen tot een Definitief Ontwerp (DO) zijn binnen het totale 
toestroomgebied een aantal varianten doorgerekend aan de hand van 
scenario’s met verschillende regen- en onweersbuien. 
De uitkomsten zijn verwerkt in een 3D-model waarna per variant een 
optimalisatie studie is uitgevoerd. 
In Bemelen wordt een bergbezinkbassin aangelegd en wordt tevens het 
oppervlakkig afstromend hemelwater geoptimaliseerd. Daarnaast vindt 
gelijktijdig groot onderhoud plaats aan de Oude Akerstraat.  
De ontwerpen en bestekken zijn inmiddels klaar en gereed voor 
aanbesteding. De plannen passen binnen de financiële middelen die door 
de raad ter beschikking zijn gesteld. In november zal voor de inwoners van 
Bemelen een inspraakavond worden gehouden over de plannen, waarna 
de plannen zullen worden aanbesteed. Aansluitend aan de aanbesteding 
zullen de werkzaamheden in uitvoering worden genomen. Voorafgaande 
aan de daadwerkelijke uitvoering zal nog een informatieavond worden 
gehouden met de aannemer, directievoerder en gemeente om de fasering 
toe te lichten en praktische afspraken te maken over bereikbaarheid. 

besluiten Het vastgestelde Wegenbeleidsplan waarin de gemeenteraad de kaders 
heeft gesteld en de financiële middelen beschikbaar heeft gesteld. Het 
vastgestelde Verbreed Gemeentelijk rioleringsplan waarin de 
gemeenteraad de kaders heeft gesteld en de financiële middelen 
beschikbaar heeft gesteld. De collegebesluiten waarin de 
voorbereidingskredieten beschikbaar zijn gesteld. 

Financieel overzicht Het geraamde voorbereidingskrediet bedraagt € 90.745. Op dit moment is 
€ 155.791 besteed. De totale projectkosten bedragen € 1.380.000,- en 
passen binnen het gereserveerde krediet. 
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Project Groot onderhoud Voerenstraat 

Portefeuillehouder A. Opreij 

Projectleider P. Knooren 

Programma 5 

Periode 2014 

Doelstelling/Aanleiding In het kader van het vastgestelde Wegenbeleidsplan dient er groot 
onderhoud plaats te vinden aan de Voerenstraat tussen Terlinden en 
Bergenhuizen. 

Betrokken partijen  gebruikers en aanliggende grondeigenaren 

 ingenieursbureau Arcadis 

 Aannemersbedrijf KWS 

Projectbeschrijving Aan de Voerenstraat tussen Bergenhuizen en Terlinden heeft groot 
onderhoud plaatsgevonden. De werkzaamheden zijn eind oktober 
opgeleverd. De werkzaamheden zullen financieel nog worden 
afgehandeld. 

besluiten Het vastgestelde Wegenbeleidsplan waarin de gemeenteraad de kaders 
heeft gesteld en de financiële middelen beschikbaar heeft gesteld. De 
collegebesluiten waarin de voorbereidingskrediet en het uitvoeringskrediet 
beschikbaar zijn gesteld. 

Financieel overzicht De geraamde kosten bedragen € 339.818, waarvan op dit moment € 
129.024 is afgerekend. 
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Project 3 decentralisaties 

Portefeuillehouder J. Bisscheroux en J. Willems 

Projectleider W. Weerts 

Programma 2 

Periode 2012-2014 

Doelstelling/Aanleiding 2 

Betrokken partijen  Burgers 

 Portefeuillehoudersoverleg, projectgroep, kern- 
kwartiermakersoverleg; 

 Regionale samenwerking binnen gemeenten Maastricht-
Heuvelland; 

 Pentasz; 

 Diverse zorginstellingen actief binnen de gemeente; 

 Externe adviseurs. 

Projectbeschrijving Binnen de organisatie is de implementatie van de 3 decentralisaties 
(Zorgwet, Jeugdwet en Participatiewet) aangeduid als prioritair project, dat 
op basis van een projectplan en hieraan gekoppeld plan van aanpak 
binnen (als ook buiten) de organisatie wordt geïmplementeerd. Daarnaast 
wordt op diverse onderdelen (zoals bijvoorbeeld de beleidsvoorbereiding  
en inkoop) regionaal samengewerkt binnen Maastricht en Heuvelland. 
De noodzakelijke beleidsaanpassingen, verordeningen en uitvoerings-
plannen voor Zorg en Jeugd zijn volgens planning gerealiseerd en in de 
vergadering van 16 september 2014 door uw raad vastgesteld. De 
beleidsaanpassingen en hierbij behorende verordeningen voor de 
Participatiewet worden momenteel vastgesteld binnen het Pentasz en 
worden in de vergadering van 16 december 2014 ter kennisname aan uw 
raad aangeboden.  
Met het oog op de toegang en het sociale team vindt op dit moment de 
werving van kandidaten plaats, waarbij een deel van de generalisten in het 
te vormen sociale team en de op inhuur noodzakelijke specialisten worden 
geworven via het regionale inkooptraject. Uitgangspunt hierbij is dat het 
sociale team begin december (definitief) is samengesteld, zodat voor de 
start in januari 2015 afspraken binnen het team en werkprocessen op 
elkaar kunnen worden afgestemd.  
Ook worden de noodzakelijke werkplekken intern en op locatie (Eijsden, 
Margraten en Gronsveld)  fysiek ingericht.  
De Dienstverleningsovereenkomsten en bijbehorende contracten met de 
diverse zorginstellingen zijn op 14 november 2014 afgerond. 
Het beschikbaar gestelde uitvoeringsbudget voor de implementatie wordt 
op dit moment toereikend geacht. Waarbij de kanttekening wordt gemaakt 
dat de implementatiekosten doorlopen in het boekjaar 2015 en deze 
middels de 2e bestuursrapportage hiervoor zullen worden gereserveerd. 

besluiten De kosten voor de transformatie en implementatie van de drie 
decentralisaties in de Zorg, Jeugd, Werk en inkomen werden bij het 
projectplan begin 2014 geraamd op € 313.000,00. Deze middelen werden 
door uw raad beschikbaar gesteld op: 
1 juli 2014 bij vaststelling van de jaarrekening 2013 (€ 128.000); 
16 september 2014, 1

e
 bestuurskrant 2014 (€ 191.600); 

16 september 2014, Jeugd 1
e
 bestuurskrant 2014 (€ 13.400). 

 

Financieel overzicht € 333.000 geraamd en tot 15 november 2014 is € 218.984 besteed. 
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Project Woningbouw J. Partounsstraat 

Portefeuillehouder J. Custers 

Projectleider D. Jover 

Programma 5 

Periode 2008-2016 

Doelstelling/Aanleiding In 2009 heeft de voormalige gemeente Eijsden een nieuwe 
tennisaccommodatie gerealiseerd. Op de vrijgekomen locatie zouden vijf 
kavels worden aangeboden die een gedeelte van de kosten van de 
nieuwe tennisaccommodatie zouden dekken. 

Betrokken partijen Buiten de gemeente zijn er op dit moment geen betrokken partijen 

Projectbeschrijving Twee van de vijf kavels zijn verkocht. In 2012 hebben we de basiskavels 
verkleind en daardoor kan de resterende grond (tussen de woningen en 
de sporthal) tegen een gestaffelde prijs worden bijgekocht. Bij de 
gestaffelde prijs wordt de grond goedkoper naar gelang deze verder van 
de woning is verwijderd. Tot dusver heeft dit echter nog niet tot het 
gewenste resultaat geleid. Er resteren nog drie bouwkavels. 
 

besluiten Besluit van de gemeenteraad van de voormalige gemeente Eijsden om 
aan de Joseph Partounstraat vijf bouwkavels te realiseren die de kosten 
diende te dekken van het gerealiseerde tennisaccommodatie aan de 
Moutheuvelweg.  

Financieel overzicht De geraamde kosten bedragen € 450.000 waarvan € 431.238 is besteed. 
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Project Centrumplan deelgebied Breust 

Portefeuillehouder G. Jacobs 

Projectleider J. Starren/W. Weerts 

Programma 4-5 

Periode 2004-2016 

Doelstelling/Aanleiding In 2008 is door de voormalige gemeente Eijsden een 
realisatieovereenkomst gesloten inzake het centrumplan Eijsden. Het 
centrumplan bestaat uit drie deelgebieden, namelijk Breust (winkelcentrum 
met zorgwoningen en een zorgcomplex), Veldje (huur, zorg en 
koopwoningen), Marathon (koopwoningen) 

Betrokken partijen  Burgers, omwonenden, kerkbestuur, ondernemers 

 Servatius, wonen en vastgoed 

 Rialto Vastgoedontwikkeling BV 

 Ingenieursbureau Grontmij 

 Aannemersbedrijf Janssen de Jong 

 Wijnen Bouw Horst BV 

Projectbeschrijving Het centrumplan is opgebouwd uit een aantal deelgebieden, zijnde 
deelgebied Breust, deelgebied Veldje, deelgebied Marathon en deelgebied 
Brede school Poelveld.  
Het deelgebied Breust is vervolgens opgedeeld in twee fasen, zijnde de 
realisatie van de Bron ( verpleging en verzorging alsmede wonen) en 
Bakvliet ( wonen en commerciële ruimte), alsmede in de bouw van het 
winkelcentrum op de voormalige schoollocatie/ woningen. Bron en Bakvliet 
en aanliggend openbaar gebied zijn gerealiseerd.  
De bouw van het winkelcentrum in opdracht van Rialto Vastgoed 
ontwikkeling BV  is gestart. De formele eerste steenlegging heeft 
plaatsgevonden op 14 november 2014.  De bouwkundige oplevering van 
de winkels staat gepland voor september 2015. De bouwkundige 
oplevering van de appartementen voor november 2015. Servatius wonen 
en vastgoed neemt deze (huur)appartementen af.  
Tegelijkertijd en aansluitend vindt het woonrijp maken van het gebied 
plaats. De uitvoering van het woonrijp maken van het winkelcentrum 
Breust, verloopt financieel binnen de beschikbaar gestelde kaders.  

besluiten Besluit van de raad van de voormalige gemeente Eijsden van 13 
december 2005 om het centrumplan, bestaande uit de genoemde 
deelgebieden, binnen de aangegeven kaders, te realiseren. 
Realisatieovereenkomst d.d. 18 december 2012 gesloten tussen Rialto 
Vastgoedontwikkeling BV en de gemeente inzake het winkelcentrum. 
Realisatieovereenkomst d.d. 18 december 2012 gesloten tussen Servatius 
Wonen en Vastgoed en de gemeente inzake het realiseren van de 
openbare ruimte en de daartoe gehanteerde kostenverdeling. 

Financieel overzicht De uitvoering van het woonrijp maken van het winkelcentrum Breust, 
verloopt financieel binnen de beschikbaar gestelde kaders. De benodigde 
middelen hiervoor maken onderdeel uit van de grondexploitatie 
Centrumplan Eijsden en zijn verwerkt in de begroting 2015-2018. 
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Project Woningbouw Poelveld 

Portefeuillehouder G. Jacobs 

Projectleider J. Starren/W. Weerts 

Programma 5 

Periode 2005-2020 

Doelstelling/Aanleiding In 2001 hebben Provinciale Staten het Provinciaal Omgevingsplan Liefde 
voor Limburg vastgesteld. In dit gebied wordt het tot dan toe agrarische 
gebied Poelveld aangegeven als gebied dat naar verwachting in 
aanmerking komt voor grootschalige woningbouw ten gevolge van de 
verstedelijkingsopgave van Maastricht. In een POL aanvulling moet dit 
nader uitgewerkt worden. In 2003 wordt de POL-aanvulling 
Bedrijventerreinen Zuid-Limburg vastgesteld, waarbij woningbouw 
Poelveld nadrukkelijk wordt vastgelegd. In de destijds geldende Regionale 
woonvisie is vastgelegd dat Maastricht na 2005 een beroep moet doen op 
de regio en wordt aangegeven dat voor de invulling van de Maastrichtse 
woningbehoefte ( 550 – 900 woningen) een oplossing is gevonden binnen 
de gemeentegrenzen van Eijsden, te weten Poelveld. 
In 2005 stelt de gemeenteraad van Eijsden het structuurplan kern Eijsden-
Oost vast, waarin de uitgangspunten met betrekking tot woningbouw zijn 
geformuleerd. Vervolgens wordt dit vertaald in een bestemmingsplan voor 
het gebied. Dit bestemmingsplan wordt op 26 juni 2007 door de 
gemeenteraad vastgesteld en wordt op 11 juni 2009 onherroepelijk. 
De verkoop van de woningen en de inrichting openbaar gebied start eind 
2008. 
Doelstelling is het realiseren van een  

Betrokken partijen  Ontwikkelingsmaatschappij Poelveld Eijsden BV, bestaande uit 
Servatius Wonen en Vastgoed, Grouwels Daelmans BV en 
Bouwbedrijf Jongen BV. 

 Burgers, bewoners, schoolbesturen. 

Projectbeschrijving Vanaf start verkoop eind 2008/ begin 2009 tot en met november 2014 zijn 
334 woningen/ kavels verkocht. Uitgaande van de geplande 650 woningen 
is dat 51%. De legeskosten tot en met tot en met het einde van de looptijd 
van het plan zijn geraamd op € 2.154.451. Hiervan is tot en met november 
2014 € 1.020.864 ontvangen. De opbrengsten bovenwijks zijn geraamd op 
€ 2.378.081. Hiervan is tot en met november 2014 € 1.157.254 ontvangen. 
Het plan verloopt nog steeds volgens planning. 
 

besluiten 13 december 2005 Raad: instemming Definitief ontwerp Poelveld. 
23 april 2007: B&W: Realisatieovereenkomst Poelveld 
26 juni 2007  Raad: Vaststelling bestemmingsplan Poelveld  

Financieel overzicht Het plan wordt voor rekening van en door Ontwikkelingsmaatschappij 
Poelveld Eijsden BV ontwikkeld. De openbare ruimte wordt nadat deze 
gereed is overgedragen aan de gemeente.  
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Project Centrumplan deelgebied Marathon 

Portefeuillehouder J. Custers 

Projectleider D. Jover 

Programma 5 

Periode 2014-2015 

Doelstelling/Aanleiding In 2008 is door de voormalige gemeente Eijsden een 
realisatieovereenkomst gesloten inzake het centrumplan Eijsden. 
Deelgebied Marathon, maakt onderdeel uit van het Centrumplan Eijsden. 

Betrokken partijen Burgers / particuliere kopers 

Projectbeschrijving Voor het gebied Marathon ( circa 2.850 m
2
 uitgeefbare grond) is een 

verkavelingsplan gereed. Begin oktober 2014 zijn de kavels in de verkoop 
gegaan. Momenteel zijn alle kavels geopteerd. Verkoop zal eind 2014/ 
begin 2015 plaatsvinden. De voormalige gymzaal is gesloopt en het 
terrein, gelegen tussen de Marathon, Hubert Smeetsstraat en 
Treffersteeg, is bouwrijp gemaakt. Uitgaande van een gemiddelde 
bouwtijd bij particuliere bouw van 1 à 2 jaar, zal de woonrijpfase ( inclusief 
herinvulling parkeren en herinrichting openbaar groen) naar verwachting 
medio 2016 opgestart en afgerond worden. De kosten bouw en woonrijp 
maken worden gedekt uit de verkoop van de bouwpercelen. De netto-
opbrengst, na aftrek van alle kosten, wordt geraamd op ruim een half 
miljoen euro. De opbrengst komt ten goede van de totaalfinanciering 
Centrumplan Eijsden. 
 

besluiten Besluit van de gemeenteraad van Eijsden tot herontwikkeling centrum 
Eijsden. Collegebesluit om over te gaan tot het in eigen beheer uitgeven 
van de gronden. 

Financieel overzicht De geraamde kosten bedragen € 117.000,-. 
De benodigde middelen hiervoor maken onderdeel uit van de 
grondexploitatie Centrumplan Eijsden en zijn verwerkt in de begroting 
2015-2018. 
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Project Centrumplan deelgebied Veldje 

Portefeuillehouder J. Custers 

Projectleider J. Starren/ W. Weerts 

Programma 5 

Periode 2012- 2020 

Doelstelling/Aanleiding Zie Centrumplan deelgebied Breust 

Betrokken partijen Servatius Wonen en Vastgoed 
Burgers, omwonenden, huurders Servatius 

Projectbeschrijving In de totale ontwikkeling Centrumplan is het Veldje een deelgebied. In 
2006 bij start van het Centrumplan was het de bedoeling dat alle aan het 
Veldje gelegen flats en duplexwoningen gesloopt zouden worden en er 
122 woningen/ appartementen teruggebouwd zouden worden. Mede 
vanwege de woningmarkt, alsmede de positie van Servatius is in 2009 
door Servatius aangegeven dat zij deze ontwikkeling, in de voorgestane 
vorm, niet zouden doorzetten. De daarop volgende onderhandelingen met 
Servatius hebben erin geresulteerd dat op 18 december 2012 een 
Realisatieovereenkomst is afgesloten inzake de ontwikkeling van het 
Veldje. Deze ontwikkeling voorziet in de sloop van 112 flats (de Noord- en 
Westflat zijn al gesloopt en de Zuidflat  en de  duplexwoningen 
Veldjesstraat/ Wilhelminastraat moeten nog gesloopt worden) en 
vervolgens de fasegewijze realisatie van 49 woningen/ appartementen 
alsmede de renovatie van de Oostflat. Naar verwachting brengt Servatius 
eind 2014 de te realiseren woningen van de eerste fase (ter plaatse van 
de Noord- en Westflat) in de verkoop. De verwachting is dat deze 
woningen, mits 100 % verkocht, in 2015 gerealiseerd worden. In 2015 
wordt tevens de Oostflat gerenoveerd. Vervolgens worden in 2016 de 
Zuidflat en de duplexwoningen gesloopt waarna hier 32 woningen/ 
appartementen worden gebouwd. De sloop is afhankelijk van de bouw van 
de woningen boven het winkelcentrum. Deze worden naar verwachting in 
november 2015 bouwkundig opgeleverd en kunnen dus eind 2015/ begin 
2016 in gebruik genomen worden. Een aantal bewoners van de flats/ 
duplexwoningen verhuist naar de woningen boven het winkelcentrum. Bij 
de realisatie van de woningen aan de noord- en oostzijde in 2015 wordt 
ook de openbare ruimte ingericht. Tevens wordt in dit kader een 
parkeerplaats aangelegd. Na de sloop van de Zuidflat en de 
duplexwoningen in 2016 en de bouw van de 32 woningen, wordt ook daar 
de openbare ruimte ingericht.  
Voor de openbare ruimte is op dit moment een alternatieven studie in 
voorbereiding. Hierbij worden de inspraakreacties uit het voortraject 
betrokken en geldt als uitgangspunt dat de herinrichting van de openbare 
ruimte taakstellend geschiedt binnen de hiervoor beschikbaar gestelde 
middelen van € 1,5 miljoen, exclusief eventuele ISV subsidie. 
Het ontwerp ‘openbare ruimte’ Veldje zal in nauw overleg met betrokken 
partijen (Servatius Wonen en Vastgoed) nog dit jaar door de stuurgroep 
worden vastgesteld. 

besluiten Besluit van de raad van de voormalige gemeente Eijsden van 13 
december 2005 om het centrumplan, bestaande uit de genoemde 
deelgebieden, binnen de aangegeven kaders, te realiseren. 
Realisatieovereenkomst d.d. 18 december 2012 gesloten tussen Rialto 
Vastgoedontwikkeling BV en de gemeente inzake het winkelcentrum. 
Realisatieovereenkomst d.d. 18 december 2012 gesloten tussen Servatius 
Wonen en Vastgoed en de gemeente inzake het realiseren van de 
openbare ruimte en de daartoe gehanteerde kostenverdeling. 

Financieel overzicht De benodigde middelen hiervoor maken onderdeel uit van de 
grondexploitatie Centrumplan Eijsden en zijn verwerkt in de begroting 
2015-2018.  
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Project Privatisering Sportcomplexen 

Portefeuillehouder J. Bisscheroux 

Projectleider S. den Dunnen 

Programma 5 

Periode 2014 

Doelstelling/Aanleiding In de door de raad in december 2013 vastgestelde “Startnotitie 
accommodatiebeleid” is  als actiepunt opgenomen dat de gemeente met 
de buitensportverenigingen overleg wil voeren over de (on)mogelijkheden 
van het privatiseren van club-en kleedaccommodaties. Privatiseren moet 
in deze ruim opgevat worden, het kan betekenen dat de accommodatie in 
eigendom (r.v.o.) wordt overgedragen, maar ook dat (een deel van) groot 
onderhoud naar de vereniging gaat. Het wordt kortom maatwerk passend 
bij de mogelijkheden van de vereniging. 

Betrokken partijen  Huis van de sport 

 Alle sportverenigingen 

Projectbeschrijving Ambtelijk en bestuurlijk is, met ondersteuning van het Huis voor de Sport, 
overleg gevoerd met alle buitensportverenigingen om te inventariseren 
welke vereniging belangstelling heeft om met de gemeente dit traject  te 
doorlopen. Uit deze overleggen zijn drie verenigingen overgebleven die 
positief staan ten opzichte van het privatiseren van de accommodatie. Dit 
betreft RKVV Margraten, HBS Eijsden en HBS Amicitia (Cadier en Keer). 
De ervaringen die opgedaan worden bij het doorlopen van dit proces bij 
deze verenigingen, kunnen in de toekomst ook bij andere verenigingen 
toegepast worden.  
De pilot is in vier stappen opgedeeld; 
1. Het in kaart brengen van de benodigde gegevens. 
2. Het voeren van open, verkennende gesprekken met de deelnemende 
verenigingen, zodat duidelijk wordt of de vereniging in staat en bereid is 
het traject van privatiseren in te gaan. 
3. Het inzetten van een vitaliteitsscan t.b.v. de pilotverenigingen, zodat 
duidelijk wordt of de vereniging in staat is de verantwoordelijkheid te 
dragen. 
4. Bij positieve beoordeling van de punten 2 en 3 volgt verdere uitwerking 
en detaillering. 
- Definiëren welke vorm van privatisering mogelijk/wenselijk is; 
- Organisatorische, financiële en juridische aspecten in kaart brengen; 
- Afspraken vastleggen in overeenkomsten; 
- Start uitvoering. 
 

besluiten In de door de raad in december 2013 vastgestelde “Startnotitie 
accommodatiebeleid” waarin als actiepunt is opgenomen om overleg aan 
te gaan met verenigingen om (gedeeltelijk) te privatiseren. 

Financieel overzicht Bij de start van het project is geen financiële paragraaf geschreven omdat 
dit een pilot betreft en vooraf niet ingeschat kan worden op welke manier 
en met welke financiële ondersteuning te privatisering vorm zal krijgen.  
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Project MFA Margraten 

Portefeuillehouder J. Bisscheroux 

Projectleider J. Mertens 

Programma 2 

Periode 2008-2016 

Doelstelling/Aanleiding Doel van het realiseren van de MFA Margraten is het voorzien in 
hedendaagse huisvesting van instellingen rondom het kind (basisschool, 
peuterspeelzaal, kinderopvang, bibliotheek, ggd en Envida) teneinde 
optimale randvoorwaarden te creëren om te komen tot inhoudelijke 
samenwerking tussen al deze partijen. Naast deze kind-partners maken 
ook de plaatselijke scouting-vereniging en de lokale omroep van de 
accommodatie gebruik. Ook voorziet het MFA in een sporthal. 
 
Aanleiding voor de bouw van de MFA Margraten is met name geweest de 
slechte huisvesting van basisschool Maurice Rose op haar oude locatie. 

Betrokken partijen  kom Leren / basisschool Maurice Rose 

 Stichting Spelenderwijs / peuterspeelzaal Humpie Dumpie  

 Jambo kinderopvang 

 Stichting Heuvellandbibliotheken 

 GGD Zuid-Limburg 

 Envida / consultatiebureau 

 Scouting Dracula 

 Lokale omroep Maas en Mergelland 

 Heton (beheerder) 

Projectbeschrijving De MFA Margraten is in januari 2014 in gebruik genomen. Er zijn nog 
enkele restpunten die afgewerkt moeten worden. Ook dient de gymzaal 
nog opgeknapt te worden, omdat de van de accommodatie deel 
uitmakende sporthal onvoldoende capaciteit heeft om in de actuele vraag 
te voorzien. Een en ander is mogelijk binnen het beschikbaar gestelde 
krediet. 

besluiten Op 4 december 2010 stelde de gemeenteraad van Margraten de kaders 
vast waarin het MFA Margraten gerealiseerd dient te worden. Op 5 april 
2011 heeft het college de projectopdracht vastgesteld en is het project in 
uitvoering genomen. Daarnaast heeft het college de ontwerpen en 
bestekken vastgesteld en is opdracht verstrekt tot het realiseren van de 
MFA Margraten. 

Financieel overzicht € 8.100.000 is het geraamde projectbudget waarvan besteed € 7.425.000. 

Het resterende budget ad € 440.000,- wordt gebruikt voor afwerking van 

de restpunten en opknappen van de gymzaal. Na volledige afronding zal 
eindverantwoording plaatsvinden. 
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Project MFA Gronsveld 

Portefeuillehouder J. Bisscheroux 

Projectleider J. Mertens 

Programma 2 

Periode 2012-2014 

Doelstelling/Aanleiding Doel van het realiseren van de MFA Gronsveld is het voorzien in 
hedendaagse huisvesting van instellingen rondom het kind (basisschool, 
peuterspeelzaal, kinderopvang en bibliotheek) teneinde optimale 
randvoorwaarden te creëren om te komen tot inhoudelijke samenwerking 
tussen al deze partijen. 
 
Aanleiding voor de bouw van de MFA Gronsveld was de voormalige 
huisvesting van basisschool St. Martinus, die sterk te wensen overliet.  

Betrokken partijen  kom Leren / basisschool Sint Martinus 

 Stichting Spelenderwijs / peuterspeelzaal ‘t Huepke  

 Jambo kinderopvang 

 Stichting Heuvellandbibliotheken 

Projectbeschrijving De MFA Gronsveld is in oktober 2014 in gebruik genomen. Er zijn nog 
enkele restpunten die afgehandeld moeten worden. Het gebouw is 
gerealiseerd binnen het beschikbaar gestelde krediet. 

besluiten 14 september 2010: 
De raad van de voormalige gemeente Eijsden besluit tot de bouw van de 
mfa Gronsveld aan het Gronsvelder Kerkplein en stelt daarvoor een 
krediet beschikbaar.  
 

Financieel overzicht € 2.876.393 geraamd 
€ 2.848.071 besteed 
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Project Bestemmingsplan Karreweg Sint Geertruid 

Portefeuillehouder J. Custers 

Projectleider D. Jover 

Programma 5 

Periode 2008-2016 

Doelstelling/Aanleiding Het bestemmingsplan vloeit voort uit het actieve grondbeleid dat de 
voormalige gemeente Margraten hanteerde. 

Betrokken partijen Projectontwikkelaars en particulieren 

Projectbeschrijving In het plan Karreweg fase I worden 53 wooneenheden gerealiseerd. De 
raad heeft dit op 19 juni 2012 bij de vaststelling van het 
woningbouwprogramma 2012-2022 bepaald. De raad stelde daarop op 5 
februari 2013 het bestemmingsplan Sint Geertruid vast. In 2014 zijn 
gronden verkocht waarop drie woningen zijn/ worden gebouwd. Naar 
verwachting kunnen we de resterende bouwgrond in Karreweg fase I 
(zestien woningen) binnen de voorziene termijn uitgeven. Dit is echter 
mede afhankelijk van het lichten van acht bouwclaims door derden. 
Momenteel gaan we ervan uit dat bij de afsluiting van de exploitatie eind 
2019  een voordelig resultaat van € 707.000 wordt gerealiseerd. 
 

besluiten Raadsbesluit tot vaststelling bestemmingsplan St. Geertruid 2013 

Financieel overzicht Het project Karreweg Sint Geertruid betreft een eigen gemeentelijke 
grondexploitatie. In financieel opzicht betekent dit dat betreffende 
exploitatie in het jaar van realisatie (dwz. in het jaar waarin de laatste 
opbrengsten worden verkregen en/of de laatste kosten worden gemaakt) 
sluit met een projectresultaat. Laatste actualisatie van het te verwachten 
projectresultaat heeft plaatsgevonden in de Programmabegroting  
2015-2018, alwaar voor deze exploitatie is uitgegaan van een te 

verwachten positief exploitatieresultaat van € 707.000,- in 2019. 

 
Tot dusverre gerealiseerde kosten en opbrengsten: 
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Project Bestemmingsplan De Steeg Bemelen 

Portefeuillehouder J. Custers 

Projectleider D. Jover 

Programma 5 

Periode 2008-2015 

Doelstelling/Aanleiding Het bestemmingsplan vloeit voort uit het actieve grondbeleid dat de 
voormalige gemeente Margraten hanteerde. 

Betrokken partijen Particuliere kopers 

Projectbeschrijving Het bestemmingsplan werd op 1 juli 2008 vastgesteld en voorziet in de 
bouw van 23 woningen. Er resteren nog twee kavels die voor vrije verkoop 
beschikbaar zijn. Naar verwachting kunnen deze kavels in 2015 verkocht 
worden. Bij de afsluiting van de exploitatie per eind 2015 verwachten we 
een voordelig resultaat van € 21.000,-. Inmiddels is tevens gestart met het 
realiseren van de speelgelegenheid in het plan. Momenteel wordt een 
inrichtingsontwerp opgesteld en offertes aangevraagd. streven is om 
voorjaar 2015 de speelgelegenheid voor het seizoen te hebben 
gerealiseerd. Aansluitend danwel gelijktijdig zal de openbare ruimte 
woonrijp gemaakt worden. 
 

besluiten Raadsbesluit tot vaststelling bestemmingsplan Bemelen 2008 

Financieel overzicht Het project De Steeg Bemelen betreft een eigen gemeentelijke 
grondexploitatie. In financieel opzicht betekent dit dat betreffende 
exploitatie in het jaar van realisatie (dwz. in het jaar waarin de laatste 
opbrengsten worden verkregen en/of de laatste kosten worden gemaakt) 
sluit met een projectresultaat. Laatste actualisatie van het te verwachten 
projectresultaat heeft plaatsgevonden in de Programmabegroting  
2015-2018, alwaar voor deze exploitatie is uitgegaan van een te 

verwachten positief exploitatieresultaat van € 21.000,- in 2015. 

 
Tot dusverre gerealiseerde kosten en opbrengsten: 
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Project Bestemmingsplan Putstraat Eckelrade 

Portefeuillehouder J. Custers 

Projectleider D. Jover 

Programma 5 

Periode 2011-2016 

Doelstelling/Aanleiding Het bestemmingsplan vloeit voort uit het actieve grondbeleid dat de 
voormalige gemeente Margraten hanteerde. 

Betrokken partijen Projectontwikkelaars 

Projectbeschrijving Het bestemmingsplan voor de uitbreidingslocatie aan de Putstraat te 
Eckelrade werd op 8 december 2011 onherroepelijk. In het voorjaar van 
2013 zijn we gestart met het bouwrijp maken van vijftien bouwkavels. 
Begin 2014 heeft een projectontwikkelaar op basis van een in 2010 
gesloten koopovereenkomst tien kavels in eigendom overgenomen. In 
2014 hebben we ook een overeenkomst gesloten met een 
projectontwikkelaar inzake de levering van de overige kavels; overdracht 
van deze kavels zal in 2015 plaats vinden. We gaan derhalve ervan uit dat 
eind 2015 alle kavels in eigendom overgedragen zijn. Exploitatietechnisch 
vindt afsluiting plaats in 2014. Hierbij verwachten we een nihil resultaat. 
Feitelijke afronding van de werkzaamheden en levering van de laatste 
kavels vindt naar verwachting in 2015 plaats. 
 

besluiten Raadsbesluit tot vaststelling bestemmingsplan Putstraat Eckelrade –
Honthem 39 

Financieel overzicht Het project Putstraat Eckelrade betreft een eigen gemeentelijke 
grondexploitatie. In financieel opzicht betekent dit dat betreffende 
exploitatie in het jaar van realisatie (dwz. in het jaar waarin de laatste 
opbrengsten worden verkregen en/of de laatste kosten worden gemaakt) 
sluit met een projectresultaat. Laatste actualisatie van het te verwachten 
projectresultaat heeft plaatsgevonden in de Programmabegroting  
2015-2018, alwaar voor deze exploitatie is uitgegaan van een te 
verwachten exploitatieresultaat van nihil per eind 2014. 
 

Tot dusverre gerealiseerde kosten en opbrengsten: 
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Project Bestemmingsplan Aan de Fremme Margraten 

Portefeuillehouder G. Jacobs 

Projectleider D. Jover 

Programma 4 

Periode 2013-2016 

Doelstelling/Aanleiding Het bestemmingsplan vloeit voort uit het actieve grondbeleid dat de 
voormalige gemeente Margraten hanteerde. 

Betrokken partijen Particuliere kopers 

Projectbeschrijving Op 28 mei 2013 heeft de raad het bestemmingsplan Bedrijventerrein Aan 
de Fremme - 2013 vastgesteld. Hierbij is voorzien in een directe 
uitbreidingsmogelijkheid van het bedrijventerrein op gemeentelijke grond 
met ca. 4.800 m2. Een verkavelingsplan is gereed.  Momenteel zijn alle 
kavels geopteerd. Verkoop zal begin 2015 plaatsvinden. Voorts is op een 
aantal percelen die in eigendom van derden zijn, een 
wijzigingsbevoegdheid gelegd waardoor het mogelijk is – onder verhaal 
van publiekrechtelijke kosten – op een later tijdstip medewerking te 
verlenen aan een verzoek tot bestemmingswijziging. Bij de afsluiting van 
de exploitatie per eind 2015 verwachten we een voordelig resultaat van € 
415.000. 

besluiten Raadsbesluit tot vaststelling bestemmingsplan Margraten bedrijventerrein 
‘Aan de Fremme-2013’ 

Financieel overzicht Het project Aan de Fremme Margraten betreft een eigen gemeentelijke 
grondexploitatie. In financieel opzicht betekent dit dat betreffende 
exploitatie in het jaar van realisatie (dwz. in het jaar waarin de laatste 
opbrengsten worden verkregen en/of de laatste kosten worden gemaakt) 
sluit met een projectresultaat. Laatste actualisatie van het te verwachten 
projectresultaat heeft plaatsgevonden in de Programmabegroting  
2015-2018, alwaar voor deze exploitatie is uitgegaan van een te 

verwachten positief exploitatieresultaat van € 415.000,- per eind 2015. 

 

Tot dusverre gerealiseerde kosten en opbrengsten: 
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Project Bestemmingsplan Bloesemgaard 

Portefeuillehouder A. Opreij 

Projectleider J. Rutten 

Programma 5 

Periode 2012-2022 

Doelstelling/Aanleiding Het bestemmingsplan vloeit voort uit het actieve grondbeleid dat de 
voormalige gemeente Margraten hanteerde. 
In 2001 werd het bestemmingsplan Heiligerweg door de raad van 
Margraten vastgesteld voor de realisatie van maximaal 275 woningen. In 
het raadsprogramma en bestemmingsplan wordt aangegeven dat de 
eerste woningen in 2006 worden opgeleverd. Voor deze tijd ligt de 
prioriteit bij woningbouwlocatie Schinkepoort. 
Op 8 juli 2008 is er met Nouville ontwikkelaars een intentieovereenkomst 
afgesloten om een haalbaarheidsonderzoek voor de ontwikkeling van de 
locatie uit te voeren. 
Mede op basis van de bevolkingscijfers is op 13 juli 2010 door de 
gemeenteraad van voormalig Margraten besloten dat de komende 10 jaar 
maximaal 282 woningen worden gerealiseerd in Margraten. Heiligerweg is 
hierin opgenomen met 110 woningen. 
Tijdens de raadsconferentie van 9 december 2010 zijn er 5 
starterwoningen toegevoegd aan het project en werd het totaal derhalve 
115 te ontwikkelingen woningen. 
De verdere onderhandelingen met Nouville (nu ontwikkelaar Bouwfonds) 
hebben geleid tot het ondertekenen van een exploitatieovereenkomst op 
13 juli 2012.  
Naar aanleiding van de provinciale zienswijze op het ontwerp-
bestemmingsplan is de planontwikkeling voor de 115 woningen opgesplitst 
in twee fases, resp. fase één, 75 woningen en fase twee, 40 woningen en 
als zodanig vertaald in het door de raad op 18 december 2012 
vastgestelde bestemmingsplan. 
 

Betrokken partijen Ontwikkelaar Bouwfonds, particuliere kopers 

Projectbeschrijving Begin oktober 2014 heeft ontwikkelaar Bouwfonds  de eerste woningen 
van fase 1 (in totaal 24) in de markt gezet. Start verkoop is gepland eind 
maart/begin april 2015. In de raadsvergadering van maart 2015 wordt het 
beeldkwaliteitsplan aan de raad voorgelegd. In het tweede kwartaal van 
2015 wil de ontwikkelaar starten met het bouwrijp maken van gronden. 
 

besluiten Op 18 december 2012 heeft de gemeenteraad het bestemmingsplan 
Heiligerweg vastgesteld. 
Op 13 juli 2012 is er met ontwikkelaar Nouville (nu Bouwfonds) een 
exploitatieovereenkomst afgesloten. Naar aanleiding van provinciale 
zienswijze is er 27 november 2012 een allonge op de 
exploitatieovereenkomst ondertekend. 
 

Financieel overzicht Het plan wordt voor rekening van en door Ontwikkelaar Bouwfonds 
ontwikkeld.   
Bouwfonds voldoet aan de gemeente in verband met publiekrechtelijke 
kosten (€ 907.055,-) en grond aankoop (€ 38.660,-), totaal € 945.715,- 
De betalingen van de publiekrechtelijke kosten zijn gekoppeld aan de twee 
fases van de planontwikkeling. Fase één, 75 woningen € 600.000,- , fase 
twee, 40 woningen € 307.055,-  
In de exploitatieovereenkomst zijn hieraan betalingstermijnen gekoppeld. 
De eerste betaling van fase één is reeds voldaan (resp. € 300.000,-)  Alle 
bedragen zijn exclusief BTW. 
De openbare ruimte wordt nadat deze gereed is overgedragen aan de 
gemeente. Naar verwachting kan deze exploitatie met een nihilresultaat 
worden afgesloten per ultimo 2025. 
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Project Herontwikkeling kern Margraten 

Portefeuillehouder J. Custers 

Projectleider E. Hurkens 

Programma 4-5 

Periode 2010-2018 (verwachting) 

Doelstelling/Aanleiding Geruime tijd geleden is de voormalige gemeente Margraten gestart met de 
herontwikkeling van de kern Margraten. In deze herontwikkeling is 
opgenomen de realisatie van het MFA en de ontwikkelingen rondom het 
Amerikaplein alsmede het invullen van locaties aan de Clermontstraat en 
Julianalaan. De MFA Margraten alsmede de dislocaties zijn als 
deelprojecten opgepakt. Het Amerikaplein is een project op zich, waarbij 
huisvesting van de gemeente, de ontwikkeling van het plein, een 
uitbreiding van de winkels, een nieuwe horecavoorziening en woningbouw 
de oorspronkelijke gedachte waren. Mede door de economische recessie 
zijn de uitgangspunten later bijgesteld.  

Betrokken partijen  Burgers 

 Ondernemers 

 Ingenieursbureau Arcadis,  

 diverse aannemers,  

 nutsbedrijven,  

 Ziut,  

 Swentibold 

Projectbeschrijving Het gemeentehuis is inmiddels in gebruik genomen, ook de commerciele 
ruimte aan de oostzijde en de daarbovenliggende woningen zijn verhuurd. 
De eerste fase van de openbare ruimte is gereed. Het ontwerp van de 
openbare ruimte van het tweede gedeelte van het 
Amerikaplein/Eijkerstraat/Pastoor Brouwersstraat is gereed. Tijdens een 
informatieavond zijn de bewoners geïnformeerd. Tevens zijn de raads- en 
commissieleden op 1 oktober geïnformeerd over de plannen. De 
aanbesteding heeft inmiddels plaatsgevonden. Nadat de inschrijving is 
gecontroleerd zal het voornemen tot gunnen worden kenbaar gemaakt, 
waarna de definitieve gunning in december 2014 kan worden verstrekt. 
Het streven is om in april 2015 de werkzaamheden af te ronden.  
Zes van de acht kavels aan de Julianalaan zijn inmiddels verkocht en de 
woningbouw zal daar eind 2014 worden gestart. De particuliere 
ontwikkeling is reeds gestart met de bouwactiviteiten. De voorbereidingen 
rondom de ontwikkeling van de voormalige basisschool zullen in 2015 
grotendeels worden afgerond. Zoals bekend is het pand momenteel in 
gebruik als gemeenschapshuis. 
 

besluiten Vanaf de start van de Herontwikkeling Kern Margraten heeft reeds diverse 
besluitvorming plaatsgevonden. 

Financieel overzicht Uitvoering geschiedt binnen meerjarige kaders grondexploitatie en 
investeringskredieten specifiek voor de infra, laatstelijk bijgesteld in de 
Programmabegroting 2015-2018. Het verwachte eindsaldo van het 
grondexploitatie-deel bedraagt nihil per ultimo 2017, uitvoering van de 
investeringskredieten geschiedt eveneens binnen de taakstellende 
budgetten. 
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Project Landal Wolfsberg 

Portefeuillehouder J. Custers 

Projectleider H. Luth 

Programma 3 

Periode 2010-2016 

Doelstelling/Aanleiding Omvormen van een camping naar een bungalowpark van 62 bungalows. 
Landschappelijk ingepast in de omgeving. 

Betrokken partijen  Livinvest (projectontwikkelaar) 

 Van Wijnen (bouwbedrijf) 

 Landal (exploitant van bungalowparken) 
 

Projectbeschrijving Het project bestaat uit de realisering van 62 bungalows op de locatie van 
de voormalige camping de Wolfsberg Hoogcruts 14a  in Noorbeek. De 
bungalows zullen na verkoop en realisatie geëxploiteerd worden door 
Landal.  

besluiten 28 december 2010 principe medewerking omvorming camping Wolfsberg 
tot een Landal bungalowpark 
20 december 2012 positief kwaliteitsadvies van de Kwaliteitscommissie 
Limburg in het kader van het Limburgs Kwaliteitsmenu 
Het bestemmingsplan Landal Wolfsberg heeft vanaf 18 april 2013 als 
voorontwerpbestemmingsplan voor inspraak en overleg ter inzage gelegen 
Na aanleiding van de inspraak reacties is het plangebied naar het westen 
opgeschoven zodat een grotere afstand tot de woonbebouwing van 
Hoogcruts kan worden aangehouden. 
Het bestemmingsplan is op 10 oktober 2013 als ontwerpplan in procedure 
gebracht. 
Op 3 december 2013 is een realiseringsovereenkomst met Livinvest 
afgesloten. 
Het bestemmingsplan Landal Wolfsberg is op 17 december 2013 
vastgesteld. 
Juni 2014 is een omgevingsvergunning verleend voor een modelbungalow 
Deze modelbungalow is eind september 2014 gereedgekomen waarna in 
oktober 2014 is gestart met de verkoop van de bungalows. 
Momenteel (stand van zaken 17 november 2014) zijn 9 van de 62 
bungalows verkocht. 
Zodra er 70% van de 1

e
 fase bestaande uit 32 bungalows zijn verkocht zal 

bouwbedrijf Van Wijnen starten met de bouw.   

Financieel overzicht De realisering van het bungalowpark geschiedt geheel voor eigen 
rekening en risico van Livinvest. 
In het kader van het Limburgskwaliteitsmenu/Gemeentelijkkwaliteitsmenu 
is in de realiseringsovereenkomst afgesproken dat Livinvest een bijdrage 
ruimtelijke ontwikkeling voor de buitenplanse compensatie verschuldigd is 
van € 213.395. 50% van dit bedrag zal betaald worden bij aanvang van de 
bouw van de 1

e
 fase. Dit zal naar verwachting medio 2015 gebeuren. De 

andere 50% dient betaald te worden bij aanvang van de exploitatie (start 
verhuur) van het bungalowpark. Dit zal naar verwachting medio 2016 
plaats vinden. 
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Project Ontwikkeling Bogmanplein Noorbeek 

Portefeuillehouder J. Custers 

Projectleider H. Luth 

Programma 2-5 

Periode 2012-2016 

Doelstelling/Aanleiding Het restaureren van de panden Dorpstraat 4 en 6 in Noorbeek 
Het realiseren van 15 levensloopbestendige woningen (appartementen + 
grondgebonden woningen) en het realiseren van een nieuw 
openbaarverblijfsgebied (inclusief semi openbare lift), als voetgangers 
verbinding tussen de Dorpstraat, Schoolstraat en het parkeerterrein 
Bogmanplein in Noorbeek. 
Parallel aan dit project zal ook het parkeerterrein Bogman heringericht 
worden 

Betrokken partijen  Gubbels projectontwikkelaar 

Projectbeschrijving Nadat eind 2012 Vivre zich genoodzaakt zag om zich terug te trekken uit 
het plan om een woonzorgcomplex op het Bogmanplein te realiseren was 
het voor Woonpunt als ontwikkelende partij niet meer mogelijk om het 
woonzorgcomplex en 15 woningen te realiseren. 
Medio 2013 heeft Gubbels Projectontwikkelaar zich gemeld met 
belangstelling wat de mogelijkheden zijn om als particuliere ontwikkelaar 
woningbouw op deze locatie te realiseren. 
DEDRIE architecten heeft een schetsplan gemaakt dat begin januari 2014 
gepresenteerd is. 
Vervolgens zijn er onderhandelingen opgestart inzake de verkoop van 
gemeentelijke gronden en de gemeentelijke panden Dorpstraat 4 en 6 in 
Noorbeek. Deze onderhandelingen hebben eind maart 2014 geresulteerd 
in een akkoord.  
April 2014 is het plan gepresenteerd aan de raad tijdens de 
raadsinformatietour. 
De planning is dat begin december 2014 de realiseringsovereenkomst 
afgesloten gaat worden en dat eind december 2014 door Gubbels een 
aanvraag omgevingsvergunning (activiteit bouwen) voor de realisatie van 
het project wordt ingediend.  

besluiten 6 Mei 2014 college besluit: 
- instemming met bouwplan Bogmanplein Noorbeek 
- in stemming met het onderhandelingsresultaat 
- het plan verder uitwerken en afspraken vastleggen in een  
  realiseringsovereenkomst 

Financieel overzicht Het project Bogmanplein Noorbeek betreft een grondexploitatie welke door 
derden wordt gevoerd. Hierbij wordt de gemeentelijke boekwaarde en 
grondpositie gefaseerd overgedragen conform de hiertoe met de 
Ontwikkelaar gesloten Realisatieovereenkomst. Naar verwachting kan de 

gemeentelijke exploitatie met een positief resultaat ad € 107.000,- worden 

afgesloten per ultimo 2015. 

 

 


