Notulen collegevergadering 03-03-2020
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)
Gerits, Drs. M.A.G. (Gemeentesecretaris)
Kool, F. (Loco-secretaris)

Agendapunt
1

Onderwerp
Openbare agenda
collegevergadering 03-032020

Advies

Besluit

2

Openbare besluitenlijst
collegevergadering 18-022020

Vaststellen

Conform advies besloten, met dien verstande dat ten
aanzien van beslispunt 3 nagegaan wordt of - op
basis van de grondnota - het vaststellen van
gedifferentieerde grondprijzen een aangelegenheid is
van het College of van de gemeenteraad. Indien het
laatste het geval is, dan dit via het raadsvoorstel
rondom de woningbouwontwikkeling Mheerderweg
Noord te Banholt meenemen.

3

Bijzondere plek aan de Maas
(Diepstraat Eijsden)

1. De planuitwerking voor de bijzondere plek
aan de Maas opstarten;
2. Bureau Verbeek opdracht verstrekken voor
de planuitwerking.

1. Conform advies besloten, met dien verstande dat
alvorens gestart wordt met de uitwerking van de
planvorming met Rijkswaterstaat wordt afgestemd of
voorgestelde planvorming mogelijk is;
2. Conform advies.
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Bestuurlijke Samenwerkings- 1. Afsluiten van de samenwerkingsovereenkomst verduurzaming
overeenkomst: Bestuurlijke
water en bodembheer
samenwerkingsafspraken gebiedsplan
Heuvelland ZL
'Verduurzaming water- en bodembeheer
Heuvelland Zuid-Limburg' ;
2. De burgemeester deze overeenkomst te
laten tekenen.
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1. Conform advies

2. Conform advies

Besluit op bezwaar inzake het 1. Het bezwaar inzake de
1. Conform advies.
legaliseren van de houtopslag
omgevingsvergunning voor het legaliseren
(en berging) en het plaatsen
van de houtopslag (en berging) en het
van zonnepanelen op de
plaatsen van zonnepanelen op de daken
daken van deze bijgebouwen
van deze bijgebouwen aan de Diepstraat 79

Agendapunt

Onderwerp
aan de Diepstraat 79 te
Eijsden.

Advies
Besluit
te Eijsden ontvankelijk verklaren;
2. Het bezwaar inzake de
2. Conform advies.
omgevingsvergunning voor het legaliseren
van de houtopslag (en berging) en het
plaatsen van zonnepanelen op de daken
van deze bijgebouwen aan de Diepstraat 79
te Eijsden ongegrond verklaren;
3. Een vergoeding van de proceskosten
3. Conform advies.
afwijzen.

6

Vakantieappartement
Julianaweg 19 Sint Geertruid

1. Vaststellen dat het gebruik van het tuinhuis Aangehouden
als vakantieappartement aan de Julianaweg
19 te Sint Geertruid strijdig is met het ter
plaatse geldende bestemmingsplan 'Sint
Geertruid 2013';
2. Vaststellen dat het overgangsrecht van het
bestemmingsplan 'Sint Geertruid 2013' niet
van toepassing is;
3. Initiatiefnemer per brief te informeren over
de positieve grondhouding van het college
ten aanzien van het gebruik als
vakantieappartement, mits aan een aantal
voorwaarden wordt voldaan. Dit zijn
enerzijds de voorwaarden uit de
binnenplanse afwijkingsmogelijkheid die het
bestemmingsplan biedt (artikel 13.5.1) of de
voorwaarden die zijn gekoppeld aan het
toepassen van een kruimelgeval (artikel 4,
onderdeel 9 Bijlage II Bor), maar anderzijds
ook de overige voorwaarden die steeds
gelden bij een aanvraag om af te wijken van
het bestemmingsplan zoals milieu,
parkeren, spuitcirkels, etc. Initiatiefnemer
zal er ook op worden gewezen dat een

Agendapunt

Onderwerp

Advies
Besluit
vakantieappartement dient te voldoen aan
hogere eisen van het Bouwbesluit dan een
tuinhuis en dat vanuit het college de
bereidheid bestaat om de kosten zo laag
mogelijk te houden bij het doorlopen van de
vergunningprocedure.
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Besluit op bezwaar inzake de
renovatie van het dakterras
van eetcafé Aon 't Bat op de
locatie Bat 9 te Eijsden

1. Het bezwaar inzake de
omgevingsvergunning voor de renovatie
van het dakterras van eetcafé Aon 't Bat op
de locatie Bat 9 te Eijsden ontvankelijk
verklaren;
2. Het bezwaar inzake de
omgevingsvergunning voor de renovatie
van het dakterras van eetcafé Aon 't Bat op
de locatie Bat 9 te Eijsden ongegrond
verklaren;
3. Een vergoeding van de proceskosten
afwijzen.

1. Conform advies.

1. in te stemmen met de externe onderzoeksopdracht MTB en uitvraag van
meerdere offertes;
2. de concerncontroller en verantwoor-delijk
senior beleidsmedewerker van
centrumgemeente Maastricht opdracht te
geven de uitvoering van de
onderzoeksopdracht namens de
gemeenten Eijsden-Margraten, Maastricht
en Meerssen te coördineren;
3. de gemeenteraad te informeren middels
bijgevoegde raadsinformatiebrief.

1. Conform advies besloten, met dien verstande dat
aanvullend (a) het College van Eijsden Margraten
verzoekt om voor de tijdelijke invulling van de RvC 1
kandidaat te mogen aandragen en (b) dit verzoek te
verwerken in de raadsinformatiebrief.
2. Conform advies.
3. Conform advies.
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Ontwikkelingen MTB

2. Conform advies.

3. Conform advies.

Agendapunt
9

Onderwerp
Afsluiten OGN 2021

Advies
In stemmen met de OGN 2021
De burgemeester de OGN 2021 laten
ondertekenen.

Besluit
Conform advies
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Beheer openbaar groen
begraafplaatsen

1. De 3 voorgenomen opdrachten tot het
beheren (voor een periode van 6 jaar) van
de openbare begraafplaatsen aan de
Hutweg te Eijsden, de Groenstraat te
Eijsden en de Voerenweg te Gronsveld, elk
meervoudig onderhands door offerte
opvraag bij lokale partijen aan te besteden
met het gunningscriterium 'laagste prijs';
2. Het afdelingshoofd Openbare Ruimte te
mandateren om de opdrachten te gunnen.

1. Conform advies.

De raad voor te stellen de gezamenlijke Visie
Vrijetijdseconomie Bestemming Zuid-Limburg
2030 vast te stellen.

Conform advies besloten, met dien verstande dat
1. een aanvullende duiding volgt rondom:
a) de consequenties van deze visie voor de lokaal
vigerende toeristische visie;
b) de vertaling van deze visie op het niveau van het
Middengebied;
c) het verbinden van deze visie met het
uitvoeringsprogramma prioritaire thema’s, het project
buitengewoon buitengebied en het project
Middenterras;
d) de organisatie meegenomen wordt in deze visie,
meer specifiek de medewerkers die zich bezig houden
met het ‘’UVP prioritaire thema’s‘’ de visie kennen en
doorleven;
e) het communicatietraject op lokaal niveau wordt
ingericht door naast een persbericht ook het
ondernemersveld hierin te betrekken, b.v. tijdens een
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Raadsvoorstel Visie
Vrijetijdseconomie
Bestemming Zuid-Limburg
2030.

2. Conform advies .

Agendapunt

Onderwerp

Advies

Besluit
netwerkbijeenkomst.
2. de onder punt 1 genoemde elementen in
afstemming met de portefeuillehouder per mandaat
via de directie wordt afgehandeld.

Vastgesteld in de B&W vergadering 10-03-2020
Burgemeester en Wethouders van Eijsden-Margraten,
De gemeentesecretaris,
De burgemeester,

Mari-An Gerits

Dieudonné Akkermans

