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Bijgaand treft u onze reactie aan op de door u gestelde artikel 36-vragen met betrekking
tot de aankoop van het perceel Stiegel 13 te Eijsden.
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Wat was de aanleiding

om dit perceel te kopen?

Zoals bekend is er al reeds langere tijd sprake van een tekort aan
parkeergelegenheid in de oude kern van Eijsden. Hier zijn vanuit de bewoners uit de
oude kern al zeer veel klachten over geuit. Er zijn in het verleden al diverse
maatregelen genomen, zoals bijvoorbeeld de uitbreiding van parkeervoorzieningen,
het raadsbesluit in 2015 om het parkeren in Eijsden te reguleren en optimalisatie van
bebording. Ondanks de reeds genomen maatregelen is er nog steeds sprake van
aanhoudende klachten.
Voor het oplossen van de problematiek is de gemeente al ongeveer 10 jaar op zoek
naar een geschikte locatie voor een substantiële uitbreiding van de
parkeergelegenheid, wat tot aan de aankoop van het onderhavige perceel telkens
niet mogelijk bleek te zijn. EML heeft bijvoorbeeld in het verleden gevraagd een
onderzoek naar de parkeervoorziening langs de Maas uit te voeren. Hier is veel
kritiek vanuit de omwonenden, Rijkswaterstaat en Provincie op geweest.
Zoals bekend is door de Raad een reservering van EUR 500.000 vastgesteld
de aankoop van gronden voor de realisatie van parkeergelegenheid. De aankoop van
het perceel past binnen
sluit aan bij deze doelstelling en hiermee is de
mogelijkheid ontstaan op het perceel ca. 60 stuks parkeerplaatsen te realiseren.
Hiermee wordt beoogd het lokale parkeerprobleem op te lossen wat men al vele
jaren ervaart. Om vooral de pieken in de weekenden, op feestdagen en in het
hoogseizoen op te vangen zal er meer parkeergelegenheid in het centrum
gerealiseerd dienen te worden.
Waarom is de koop gesloten via Groen en niet rechtstreeks
nabestaanden van de overleden eigenaar?

met de

Op een eerder moment heeft de gemeente al eens interesse in het perceel gehad,
maar toen heeft de heer Groen het perceel verworven. Toen de gemeente
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vervolgens na enige tijd vernam dat de heer Groen de intentie had het perceel weer
te verkopen heeft de gemeente hierop geanticipeerd, wat uiteindelijk heeft
geresulteerd in de aankoop. De koop is derhalve gesloten met de rechtmatige
eigenaar van de Woning, zijnde de besloten vennootschap Groen Pensioen
Groen.
rechtsgeldig vertegenwoordigd door de heer

Wanneer heeft de raad u toestemming
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gegeven om het perceel te kopen?

Gelet op artikel 169 lid 4 van de Gemeentewet is de Raad middels een schrijven in
de gelegenheid gesteld eventuele wensen en bedenkingen ter kennis van het college
te brengen ten aanzien van het voornemen om over te gaan tot de onderhavige
strategische aankoop. Er zijn geen bedenkingen kenbaar gemaakt. Tevens is tijdens
Custers nogmaals de vraag
de begrotingsbehandeling 2020 door wethouder
gesteld of de Raad bezwaren had op de aankoop. Ook toen zijn er geen bezwaren
kenbaar gemaakt. Hiermee is ingestemd met de aankoop.

Heeft u de raad toen in kennis gesteld van uw plannen met het perceel?
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Zoals aangegeven onder vraag
aankoop geïnformeerd.

is de raad zowel mondeling als schriftelijk over de

geroofd mochten worden
Klopt het dat deze bomen zonder kapvergunning
omdat dit deel uitmaakte van het sloopplan van het woonhuis? Hoe
compenseert u de gekapte bomen, waar en in welke maat boom?

Op het perceel stonden geen beschermde bomen. De aanwezige bomen mochten
derhalve zonder kapvergunning gerooid worden` Er is dan ook geen sprake van een
compensatieplicht. Er wordt wel bekeken op welke wijze groen/bomen in het plan
geintegreerd kan worden.
Waarom wijkt u van het bestemmingsplan
aan te leggen?

af om er een tijdelijke

parkeerplek

Voor de reden van aanleg van de parkeervoorziening verwijzen wij u naar het
Voor de realisatie van de tijdelijke parkeervoorziening dient
antwoord onder vraag
afgeweken te worden van het bestemmingsplan.
Waarom wilt u een tijdelijke

parkeerplaats?

Er kan naar de toekomst nog veel veranderen met betrekking tot mobiliteit. Er is nu
voor deze plek gekozen. Over 10 jaar dient een afgewogen besluit te worden
genomen wat de beste oplossing is naar de verdere toekomst, afhankelijk van de
mobiliteitssituatie op dat moment.
Welke oplossing heeft u voor ogen wanneer deze parkeerplaats
jaren weer wordt opgeheven?

over een aantal

Dat zal de tijd leren. De situatie zal te zijner tijd bekeken worden en is afhankelijk van
hoe de mobiliteit zich heeft ontwikkeld over de komende 10 jaar.

Voor welk parkeerprobleem

een oplossing

moet deze parkeerplaats

bieden?

Een grote groep inwoners uit de oude kern van Eijsden klaagt al jarenlang over de
parkeerdruk. Als gevolg van de invoering van parkeervergunningen is de
parkeermogelijkheid voor bezoekers in de kern beperkt. Uitbreiding van de
parkeercapaciteit is gewenst. Zie ook het antwoord op vraag
10) Welke plannen heeft u met het perceel als de parkeerplaats

er niet meer is?

Dat is nu niet aan de orde. Zie ook het antwoord op vraag
.banhelt
.hemelen
.oadier en keer
.eckelrade

.eijeden

11) Wanneer komt de bestemmingswijziging

in de raad?

Een bestemmingswijziging is niet aan de orde. Er is sprake van een tijdelijke
afwijking van het bestemmingsplan wat in dit geval in lijn is met de zogenoemde
'kruimelgevallenregeling'.
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12) Waarom worden de mails van de belanghebbenden

zo slecht beantwoord?

Hier herkennen wij ons niet in. E-mails worden normaliter binnen de daarvoor
afgesproken termijn beantwoord. Tevens heeft er overleg plaatsgevonden met
belanghebbenden en omwonenden tijdens een informatiemoment ter plaatse.
Persoonlijk contact wordt gezien de huidige omstandigheden helaas bemoeilijkt.
Momenteel wordt getracht om op korte termijn een informatieavond voor de
omwonenden te organiseren.
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13) Waarom is er een onderhoud
portefeuillehouder?

met belanghebbenden

geweigerd

door de

Volgens het PER-rapport dienen bestuurders minder betrokken te zijn bij de operatie.
Het College dient meer op afstand te besturen en zich niet bezig te houden met de
details van de dossiers. Het ambtelijke apparaat voert uit en contacten verlopen
derhalve via de ambtenaren.

Vertrouwende u hiermee voldoende geïnformeerd te hebben.

Met vriendelijke groet,
Burgemeester en wethouders van Eijsden-Margraten,
De burgemeester,
Degemeentesecretaris,
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