
      

 

Notulen collegevergadering 20-4-2021 
 

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 Onderwerp Advies Besluit 

1 Openbare agenda 
collegevergadering 20-4-
2021 

  

2 Openbare besluitenlijst 
collegevergadering 13-4-
2021 

Vaststellen. Conform advies besloten, met dien verstande dat 
verzocht wordt om: 
1. in de openbare besluitenlijst van 6 april 2021 op te 
nemen dat het voorstel ''Transformatie Jeugd'' niet naar 
de raad wordt doorgeleid op grond van het feit dat andere 
gemeenten in de regio dit ook niet doen, er geen sprake is 
van wijziging van beleid en de kaderstelling niet wordt 
geraakt. 
2. de raad wel te voorzien van een RIB. 
3. de in de vorige vergadering gestelde vragen door 
wethouder Custers alsnog worden afgehandeld. 
 
 

3 Raadsvoorstel 
bestemmingsplan 
Sprinkstraat Laatbank te 
Margraten 

1. Kennis te nemen van de ingediende 
zienswijzen tegen het ontwerp-
bestemmingsplan; 

2. In te stemmen met de beantwoording 
van de zienswijzen zoals verwoord in 
bijgevoegde zienswijzennota; 

3. De raad voor te stellen om conform het 
bijgevoegde raadsvoorstel en 
raadsbesluit het bestemmingsplan 
Woningbouw Sprinkstraat-Laatbank 
Margraten (planidentificatienummer 
NL.IMRO.1903.BPKOM1010-VG01) 
ongewijzigd vast te stellen, onder de 

1. Voor kennisgeving aangenomen; 
 
 
2. Conform advies besloten; 
 
 
3. Conform advies besloten. 
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voorwaarde dat voorafgaand aan 
besluitvorming door de raad een 
anterieure overeenkomst met 
initiatiefnemer wordt gesloten. 

 

4 Raadsvoorstel  omgevings-
wet vaststellen bouwstenen-
notitie Omgevingsvisie lijn50 

De raad voor te stellen om conform het 
bijgevoegde raadsvoorstel en 
raadsbesluit de bouwstenennotitie  
Omgevingsvisie Lijn-50 vast te stellen. 
 

Conform advies besloten. 

5 Raadsvoorstel wijziging 
verordening op de 
starterslening  2021 

Conform het bijgevoegde voorstel en 
verordeningen de raad voor te stellen om: 
1. de 'Verordening starterslening 

gemeente Eijsden-Margraten 2020' in 
te trekken; 

2. de 'Verordening starterslening 
gemeente Eijsden-Margraten 2021' 
vast te stellen. 

3. Gedeputeerde Staten toestemming te 
vragen om de koop-/aanneemsom 
voor onze gemeente te verhogen naar 
maximaal € 265.000,--, met toepassing 
van provinciale cofinanciering. 

 

1. Conform advies besloten; 
 
 
 
 
2. Conform advies besloten; 
 
 
3. Conform advies besloten. 

6 Raadsvoorstel 
Bestuursopdracht Poort van 
het Heuvelland 
 

De raad voorstellen conform bijgevoegd 
raadsvoorstel om: 
1. Het college opdracht geven om 

conform de Bestuursopdracht Poort 
van het Heuvelland te komen tot een 
Masterplan voor de Poort van het 
Heuvelland en dit ter vaststelling aan 

1. Conform advies besloten; 
 
 
 
 
 
 



Agendapunt Onderwerp Advies Besluit 

de raad voor te leggen op 28 
september 2021; 

2. € 70.000 te dekken uit de algemene 
reserve en de begroting conform te 
wijzigen. 

 

 
 
2. Conform advies besloten. 

7  Raadsvoorstel RES1.0 ZL De raad middels raadsvoorstel vragen 
om in te stemmen met: 
1. Het (beleids)kader Zonne- en 

Windenergie. 
2. Het lokale bod Eijsden-Margraten 

RES1.0 ZL. 
3. Het regionale bod RES1.0 ZL. 
 

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

8 Onttrekken Ut Steegske 
tussen Poortstraat en Prins 
Hendrikstraat te Eijsden aan 
de openbaarheid 

1. Instemmen met bijgevoegde 
schriftelijke reactie op de vragen van 
een raadslid beantwoorden over 'ut 
stèègske'; 

2. Het overleg opstarten met Stichting 
Eijsden Verleden, BPD en Servatius 
om te komen tot een bord waarop de 
historie van de stegen in het gebied 
Veldje wordt weergegeven. 

 

1. Conform advies besloten; 
2. Conform advies besloten, met dien verstande dat : 

 onderhavig besluit ziet op het voornemen tot het 
onttrekken van het pad aan de openbaarheid; 

 ten behoeve van dit voornemen het traject verder 
wordt opgestart met een raadsvoorstel als laatste 
stap in het proces; 
 

Wethouder Piatek heeft niet deelgenomen aan de 
beraadslagingen en besluitvorming hieromtrent. 
 

9 Beslissing op het 
bezwaarschrift verplaatsing 
markt in Eijsden. 

1. Het advies van de intergemeentelijke 
commissie bezwaarschriften 
overnemen; 

2. Het bezwaarschrift ontvankelijk doch 
ongegrond te verklaren; 

3. Het bestreden besluit in stand te laten; 

1. Conform advies besloten; 
 
 
2. Conform advies besloten; 
 
3. Conform advies besloten; 



Agendapunt Onderwerp Advies Besluit 

4. Niet over te gaan tot proceskosten-
vergoeding. 

 

4. Conform advies besloten. 

10 Besluit op bezwaar inzake de 
omgevingsvergunning voor 
het houden van de week-
markt op locatie Kerkplein, 
nabij winkelcentrum Breust te 
Eijsden 

1. Het bezwaar inzake de omgevings-
vergunning voor het houden van de 
weekmarkt op de locatie Kerkplein, 
nabij winkelcentrum 'Breust' te Eijsden 
ontvankelijk verklaren; 

2. Het bezwaar inzake de omgevings-
vergunning voor het houden van de 
weekmarkt op de locatie Kerkplein, 
nabij winkelcentrum 'Breust' te Eijsden 
ongegrond verklaren; 

3. Een vergoeding van de proceskosten 
afwijzen. 

 

1. Conform advies besloten 
2. Conform advies besloten 
3. Conform advies besloten 
 
Additioneel besluit: de uitvoering wordt pas 
geïmplementeerd nadat de vergunningsprocedure 
onherroepelijk is geworden ofwel de procedure geheel is 
afgerond. 

11 Besluit op bezwaar inzake 
omgevingsvergunning voor 
het aanleggen van een uitrit, 
verbreden van verharding, 
aanleggen nieuwe 
verhardingen op het perceel 
Bruisterbosch 1-3 te Sint 
Geertruid 

De bezwaren inzake de Omgevings-
vergunning voor het aanleggen van een  
uitrit, verbreden van bestaande ver-
harding, aanleggen nieuwe verhardingen 
en het realiseren van een infiltratie-  
bekken op het perceel Bruisterbosch 1 –
3 in Sint Geertruid niet-ontvankelijk 
verklaren. 
 

Conform advies besloten. 
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12 Alternatief tijdelijke situatie 
niet minnelijk verworven 
perceel fietspad Bukel. 

1. Gehoord het positieve advies van de 
deskundig gebruikers, belangen-
vertegenwoordigers en verkeerspolitie 
Maastricht-Heuvelland overgaan tot de 
aanleg van een tijdelijke fietsstraat 
gelegen tussen de Scheelbergsweg en 
de Voerenweg;  

2. Overeenkomstig het bijgevoegde 
ontwerp, het verkeersbesluit hiertoe 
middels een apart advies te besluiten; 

3. Na besluitvorming sub 1. in overleg 
met de cluster communicatie de 
benodigde informatie aan inwoners en 
gebruikers nader vormgeven. 

 

1. Conform advies besloten; 
 
 
 
 
 
 
2. Conform advies besloten; 
 
 
3. Conform advies besloten. 

13 Inzet bodycams Instemmen met het uitbreiden van de 
uitrusting van de Boa’s met bodycams. 

Conform advies besloten. 

14 Het verbouwen van een 
schuur, stallen en garage tot 
woning, een groepsaccom-
modatie en 6 starters-
woningen op de locatie 
Rijksweg 6 - 6A en 8,   
Margraten 

1. In afwijking van het advies van de 
Rijksdienst Cultureel Erfgoed, 
instemmen met het besluit ontwerp 
omgevingsvergunning voor het 
verbouwen van een schuur, stallen en 
garage tot woning, een 
groepsaccommodatie en 6 
starterswoningen op de locatie 
Rijksweg 6 - 6A en 8, 6269 AC  
Margraten; 

2. Als geen zienswijzen worden 

1. Conform advies besloten; 
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ingediend de definitieve vergunning 
verlenen. 

 

2. Conform advies besloten. 

 
 
Vastgesteld in de B&W vergadering 28-4-2021 

 
          Burgemeester en Wethouders van Eijsden-Margraten, 
          De gemeentesecretaris, De locoburgemeester, 
 
 
 
          Mari-An Gerits   Mr. J.E.M. Custers
 


