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Fractie Groen Links 
Mevrouw Koene 
Brigidastraat 8 
6255 AW NOORBEEK 
NEDERLAND 

Eijsden-Margraten: 3 Q MH mm 
Onderwerp: Artikel 36 vragen Greuntsje 

Geachte mevrouw Koene,

Naar aanleiding van uw vragen conform artikel 36 van het reglement van orde van de 
raad, kunnen wij u het volgende mededelen.

We zullen uw vragen herhalen en cursief de antwoorden op uw vragen geven.

ls het gewoonte dat stichtingen en verenigingen als Grueles hun bevindingen 
terugkoppelen naar het college voordat het college een beslissing neemt? Zo ja,
kunt u aangeven welke stichtingen en verenigingen worden geconsulteerd binnen 
de gemeente Eijsden-Margraten?
Antwoord: Stichting Grueles is een stichting die vanuit de kerkdorpen Gronsveld 
en Rijckholt veel vrijwilligers heeft en zich inzet voor diverse aspecten in de 
samenleving van Gronsveld en Rijckholt. Zo heeft de Stichting Grueles een 
sectie Historie, een sectie (jeugd)Natuur en een sectie Dorp. Regelmatig maakt 
het college gebruik van de adviezen die deze stichting vaak spontaan geeft. Zo 
maken we gevraagd maar nog vaker ongevraagd gebruik van de andere 
verenigingen of stichtingen in de andere kerkdorpen, zoals Stichting eijsdens 
verleden, Vereniging tot natuurbehoud Cadier en Keer, Heemkunde vereniging 
Banholt etc.

Kunt u aangeven welke afwegingen worden gemaakt bij het consulteren van een 
stichting of vereniging?
Antwoord.' Meestal gaat het om speci¿eke kennis, zoals teksten op 
publicatieborden bij een Vuursteenmijn, gedenksteen of iets dergelijks. Voor 
straatnamen worden ook vaak stichtingen van betreffend kerkdorp gevraagd om 
advies. Bij het opstellen van beleidsplannen of projecten worden ook vaak 
adviezen van de lokale stichtingen ingewonnen, bijvoorbeeld bij het LOP,
buitengewoon Buitengebied, Groenbeleidsplan etc. Daarnaast geven de 
stichtingen of verenigingen ook vaak ongevraagd hun advies.
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Welke weging kent u toe aan het advies van een stichting of vereniging?
Antwoord.' Dit is afhankelijk van het onderwerp, soms zijn de adviezen leidend en 
soms geven de adviezen andere inzichten. Conform de Algemene Wet 
Bestuursrecht dient de gemeente het algemeen belang te behartigen en zal er 
een afweging tussen de diverse belangen plaats moeten vinden.

Als dit de gewoonte is, heeft u dan ook vooraf overleg gehad met bijvoorbeeld 
Heemkunde vereniging Heem en Groen uit Noorbeek over de campingplannen 
de Kleine Peul?
Antwoord: Nee, met deze vereniging heeft geen overleg plaatsgevonden. Deze 
stichting heeft ook op eigen initiatief geen advies gegeven.

Zijn er adviezen meegewogen van andere stichtingen of verenigingen over de 
campingplannen de Kleine Paul? Zoja, welke stichtingen of verenigingen hebben 
advies mogen uitbrengen ter beïnvloeding van het collegeoordeel over het plan 
de Kleine Peul? Als dit niet zo is, Waarom niet?
Antwoord: Er zijn geen andere stichtingen of verenigingen geweest die adviezen 
hebben gegeven. In het kader van het Gemeentelijk Kwaliteitsmenu (GKll/i)
hebben initiatiefnemers zelf het IKL gevraagd om het /andschapsp/an op te 
stellen. Conform de indieningsvereisten van het GKM kan dit. Dit is ook zo 
opgenomen in het advies van de Kwaliteitscommissie welk als bijlage bij het 
bestemmingsplan is opgenomen.

Vindt u het overleg met stichting Grueles burgerparticipatie?
Antwoord: Overleg met Grueles kan inderdaad worden gezien als een soort 
burgerparticipatie, zeker voor de secties waarvoor de stichting aan de lat staat.
Overigens geldt dit ook voor overige stichtingen in onze kernen.

Wanneer u dit burgerparticipatie vindt, waarom heeft het college dan niet ook 
contact opgenomen met de initiatiefnemers om haar oordeel te kunnen vormen?
Antwoord: We hebben ook contact gehad met de initiatiefnemers. We hebben 
diverse gespreken met hun gehad. Ten aanzien van de motivering, de 
problematiek, de kosten, de te volgen procedures etc.

De initiatiefnemers geven aan dat er draagvlak is bij direct belanghebbenden.
Waarom heeft het college zelf niet gesproken met belanghebbenden?
Antwoord: Het eerste overleg is altijd ambtelijk. ln de eerste gesprekken vindt 
dan met name de ambtelijke afweging plaats of iets haalbaar wordt geacht en 
worden technische zaken en kosten inzichtelijk gemaakt. Daarna dient de 
aanvrager via het omgevingsloket de aanvraag in. Bovendien dient verwezen te 
worden naar het PER-rapport. Bestuurders dienen zich niet met operationele 
aangelegenheden, adviezen en uitvoering bezig te houden (de zogenaamde 
rolvastheid in een organisatie).

Waarom is de vergunningaanvraag van de initiatiefnemer op verzoek van de 
gemeente teruggetrokken? Waarom is het principeverzoek van de initiatiefnemer 
op verzoek van de gemeente teruggetrokken?
Antwoord: Uit nader onderzoek blijkt dat het hier om een historisch pad gaat. Het 
verstoren van deze historie is ambtelijk en bestuurlijk besproken. Er is vanuit het 
bestuur aangegeven dat het niet wenselijk is om hier de historie links te laten 
liggen, maar mee te wegen in de totale aanvraag.

Waarom heeft de gemeente een offerte laten maken voor de uitvoering van dit 
plan en vervolgens geen medewerking meer verleend?
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ELOEÉW VAN HET ZUIÖÉIN 

Antwoord: De Werkzaamheden zijn nogal ingrijpend. Uitgangspunt is altijd 
geweest dat de kosten voor de initiatiefnemer zijn. 0m dit niet in het ongewisse 
te laten, hebben we een globale kostenraming laten opstellen, zodat vanaf het 
begin duidelijk is om Welke bedragen het gaat. Het zou raar zijn als we de 
procedures opstarten en aan het eind van de procedure wordt aangegeven dat 
de kosten te hoog zijn en het verzoek wordt teruggetrokken.

Waarom is het een jaar stil gebleven vanuit het college?
Antwoord: Het is niet een geheel jaar stil geb/even. Er zijn diverse gesprekken 
gevoerd met de aanvrager en er is vooraf reeds een kostenraming gemaakt.
Tevens heeft de aanvrager met diverse ambtenaren het gesprek gevoerd om de 
situatie goed uitte leggen.

Wij vertrouwen erop u voldoende te hebben geïnformeerd.

Met vriendelijke groet,

Burgemeester en wethouders van Eijsden~lvlargraten,
De gemeentesecretaris, De loco-burgemeester,

M„Wk 

Mari~An Gerits lVll'.JEM 
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