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Notulen collegevergadering 25-5-2021 
 

Aanwezig: 
 

Cox, Drs. G.J.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, Drs. J.M.F.  (Loco-secretaris) 
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Agendapunt Onderwerp Advies Besluit 

1 Openbare agenda 
collegevergadering 25-05-
2021 

  

2 Openbare besluitenlijst 
collegevergadering 18-05-
2021 

Vaststellen. Conform advies besloten. 

3 Raadsvoorstel Vaststelling 
bestemmingsplan Pastoor 
Kikkenweg ong. Cadier en 
Keer 

1. Kennis te nemen van de ambtshalve 
wijzigingen, zoals beschreven in dit 
collegevoorstel 

2. De raad voorstellen, conform bijgevoegd 
raadsvoorstel, om het  bestemmingsplan 
‘Pastoor Kikkenweg ong.' 
(NL.IMRO.1903.BPPastKikkenweg-VG01) 
gewijzigd vast te stellen; 

3. De raad voorstellen Gedeputeerde Staten 
te verzoeken de bekendmaking van het 
besluit tot vaststelling van het 
bestemmingsplan ‘Pastoor Kikkenweg 
ong.’ eerder te mogen bekendmaken dan 
op grond van artikel 3.8 lid 4 van de Wet 
ruimtelijke ordening bepaald is; 

4. Geen exploitatieplan ex artikel 6.12 Wro 
vast te stellen bij het besluit tot vaststelling 
van het bestemmingsplan ‘Pastoor 
Kikkenweg ong.’. 

1. Voor kennisgeving aangenomen. 
2. Conform advies besloten. 
3. Conform advies besloten. 
4. Conform advies besloten. 

4 Raadsvoorstel tot het 
opstarten van de procedure 
tot onttrekking van 't 
Stèègske tussen Prins 
Hendrikstraat en Poortstraat 

De raad voorstellen conform bijgevoegd 
raadsvoorstel om de procedure tot 
onttrekking van ’t Stèègske aan de 
openbaarheid op te starten middels het ter 
inzage leggen van het voornemen tot 

Conform advies besloten. 
 
Wethouder Piatek heeft niet deelgenomen aan de 
beraadslaging en besluitvorming. 
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Agendapunt Onderwerp Advies Besluit 

aan de openbaarheid 
 

onttrekking aan de openbaarheid. 

5 Nadere invulling notitie 
coronafonds eerste tranche 
terzake beweegvoor-
zieningen buitenruimte en 
project eenzaamheid 
 

Advies is om de raad voor te stellen om 
terzake de notitie besteding coronafonds 
eerste tranche; 
1. Kennis te nemen van een alternatieve 

invulling van maatregel 11 voor de inzet 
van 29k t.b.v. vaste beweegvoorzieningen 
in de buitenruimte; en 

2. Een keuze te maken uit de aanschaf van 
een de mobiele SportContrainer of de 
plaatsing van vaste toestellen in drie 
kernen als invulling van maatregel 11 

3. In te stemmen met een nieuwe maatregel 
12 voor project De Reiziger ter invulling 
van de voorgenomen inzet van 5k t.b.v. 
projecten gericht op eenzaamheid van 
ongeorganiseerde burgers. 

 

1. Voor kennisgeving aangenomen, met dien verstande 
dat in de inleiding van het raadsvoorstel aangehaald 
wordt dat de raad richting college twee zaken heeft 
meegeven inzake enerzijds versterken van de economie 
en het uitwerken van een alternatief rondom sport, 
waarbij aangegeven wordt dat de economische aanpak 
wordt verwoord via een raadsinformatiebrief die op korte 
termijn volgt; 
2. Conform advies besloten; plaatsing van de mobiele 
container is vergunningsvrij 
3. Conform advies besloten. 

6 Verruiming openingstijden bij 
wijziging coronafase. 
Aanpassing openingstijden 
zomer- en kerstvakantie. 

1. Instemmen met de gefaseerde verruiming 
van de openingstijden van KCC 
burgerzaken na versoepeling van de 
coronamaatregelen; 

2. Instemmen met het delegeren van de 
besluitvorming over het opschalen aan het 
afdelingshoofd Servicebureau (tot aan de 
pre Covid 19 openingstijden); 

3. Instemmen met de aanpassingen van de 
openingstijden tijdens de zomer- en 
kerstvakantie. 

 

1. Conform advies besloten, met dien verstande dat er 
een separaat voorstel volgt rondom mogelijkheden om tot 
cross-overs te komen c.q. andere 
gebruikersmogelijkheden te realiseren in het Servicepunt. 
2. Conform advies besloten. 
3. Conform advies besloten. 
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Agendapunt Onderwerp Advies Besluit 

7 SPUK ondersteuning 
zwembaden 

1. Voor stichting SWEM via DUS-I een 
compensatie exploitatietekort aan te 
vragen. 

2. de in bijlage 1 opgenomen brief te 
verzenden aan stichting SWEM. 

3. De in bijlage 2 opgenomen machtiging 
m.b.t. de aanvraag in te vullen en te 
ondertekening. 

 

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

8 Concept Provinciaal 
Waterprogramma 

Gedeputeerde Staten van Limburg maken 
bekend dat zij op 30 maart 2021 het ontwerp 
van het Provinciaal Waterprogramma 
Limburg 2022-2027 hebben vastgesteld. Het 
Waterprogramma is een uitwerking van het 
waterbeleid uit de Omgevingsvisie Limburg 
en vervangt met ingang van 1 januari 2022 
het Provinciaal Waterplan Limburg 2016-
2021. Met dit waterprogramma anticipeert de 
Provincie Limburg op de komst van de 
Omgevingswet die naar verwachting op 1 
januari 2022 in werking zal treden. We zijn 
als samenwerkingsverband Maas en 
Mergelland betrokken bij de voorbereiding. In 
februari 2021 hebben we reeds ambtelijk 
onze reactie mogen geven. We merken dat 
hier ambtelijk naar is geluisterd, maar 
onvoldoende verwerkt is in dit concept. 
Derhalve hebben we enkele zienswijzen op 
het plan. 
 

Conform advies besloten. 
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Agendapunt Onderwerp Advies Besluit 

9 Vaststellen 
Samenwerkingsagenda 
Kwaliteit Limburgse Centra 
en Versnellingsagenda 
woningbouw 

De documenten Samenwerkingsagenda 
Kwaliteit Limburgse Centra en de 
Versnellingsagenda woningbouw met de 
bijbehorende bijlagen vaststellen en op basis 
daarvan komen tot een 
samenwerkingsovereenkomst met de 
Provincie. 
 

Conform advies besloten. 

10  Asfalteren doodlopende deel 
naast Industrieweg 

Vooruitlopend op het MIP-project, uitvoering 
2023, instemmen met het reeds asfalteren 
van het doodlopend deel naast de 
Industrieweg te Eijsden in verband met 
veiligheidsoverwegingen. 
 

Aanhouden. 

11 Anterieure overeenkomst 
bestemmingsplan Woning-
bouw Sprinkstraat-Laatbank 
Margraten 
 

In te stemmen met bijgevoegde anterieure 
overeenkomst aangaande het 
bestemmingsplan Sprinkstraat-Laatbank 
Margraten. 

Conform advies besloten. 

12 Aanbesteding onderhoud 
groene sportvelden 

1. Het bestek Onderhoud grassportvelden 
2021-2022 met kenmerk M-2021-02 vast 
te stellen. 

2. Een Europese aanbestedingsprocedure op 
te starten. 

3. Hoofd afdeling openbare ruimte te 
mandateren de opdracht (en eventuele 
verlengingen) te verstrekken, op laagste 
prijs, mits de opdracht past binnen de 
financiële kaders. 

4. Huidige onderhoudscontract te continueren 
met de huidige aannemer tot dat de 
aanbesteding is afgerond. 

 

1. Conform advies besloten. 
2. Conform advies besloten. 
3. Conform advies besloten. 
4. Conform advies besloten. 
 
Additioneel besluit: i.v.m. de problematiek rondom het 
veld van VV-Eijsden (aantasting van het gras door 
larven) wordt de vakafdeling verzocht om in afstemming 
met de portefeuillehouder te bezien welke acties ingezet 
moeten worden om op een financieel verantwoorde wijze 
de problematiek duurzaam aan te pakken alvorens tot 
uitvoering van werkzaamheden over te gaan. 
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Agendapunt Onderwerp Advies Besluit 

13 Besluit op bezwaar inzake de 
tijdelijke 
omgevingsvergunning voor 
het aanleggen van een 
openbare parkeerplaats op 
de locatie Stiegel in Eijsden 
 

1. Het bezwaar van personen 50 t/m 97 
inzake de tijdelijke omgevingsvergunning 
voor het aanleggen van een openbare 
parkeerplaats op de locatie Stiegel in 
Eijsden niet-ontvankelijk te verklaren; 

2. Het bezwaar 1 t/m 49 inzake de tijdelijke 
omgevingsvergunning voor het aanleggen 
van een openbare parkeerplaats op de 
locatie Stiegel in Eijsden ontvankelijk te 
verklaren; 

3. Het bezwaar 1 t/m 49 inzake de tijdelijke 
omgevingsvergunning voor het aanleggen 
van een openbare parkeerplaats op de 
locatie Stiegel in Eijsden gegrond 
verklaren met inachtneming van de 
overwegingen van de commissie en het 
besluit in stand te laten; 

4. Aan de omgevingsvergunning de 
voorwaarde te verbinden, dat enkel van de 
parkeerplaats gebruik mag worden 
gemaakt als de geluidwerende schermen 
zijn gerealiseerd; 

5. Het verzoek om vergoeding van de kosten 
van de bezwaarschriftprocedure als 
bedoeld in artikel 7:15 lid 2 juncto lid 3 
Awb af te wijzen. 

 

1. Conform advies besloten. 
2. Conform advies besloten. 
3. Conform advies besloten. 
4. Conform advies besloten, met dien verstande dat de 
parkeerplaats direct wordt opengesteld op het moment 
dat het juridisch kan en tevens op dat moment de 
bewegwijzering is aangepast zodat bezoekers vanuit de 
noordzijde geleid worden richting Stiegel bij openstelling 
van de parkeerplaats. 
5. Conform advies besloten. 

14 Art 36 vragen Steunfractie 
FJR: vervolgvragen op 
antwoordbrief d.d. 21 januari 
2021 met als onderwerp 
"Veeteelt bij Natura 2000-
gebied” 
 

Instemmen met de in de bijlage 
opgenomen antwoordbrief. 

Conform advies besloten. 
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Agendapunt Onderwerp Advies Besluit 

15 Omgevingsvergunning voor 
het bouwen van een 
bezoekerscentrum (NEAC 
Margraten) op het perceel 
Amerikaanse Begraafplaats, 
6269 NA  Margraten 

1. De gevraagde omgevingsvergunning 
verlenen voor het bouwen van een 
bezoekerscentrum (NEAC Margraten) op 
het perceel Amerikaanse Begraafplaats, 
6269 NA  Margraten. 

2. Daarvoor geen leges in rekening brengen. 

1. Conform advies besloten, met dien verstande dat de 
burgemeester gemandateerd wordt namens het college 
de omgevingsvergunning te ondertekenen. 
2. Conform advies besloten. 

 
 
 

Vastgesteld in de B&W vergadering 1-6-2021 
 
          Burgemeester en Wethouders van Eijsden-Margraten, 
          De loco-secretaris,   De burgemeester, 
 
 
 
 
 
 
          Drs. J.M.F. Kool   Drs. G.J.M. Cox 
 


