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Geachte mevrouw Janssen-Rutten,

Hierbij ontvangt u onze reactie op de door u gestelde vragen d.d. 3 maart jl. inzake de 
voormalige Oranje Boys accommodatie gelegen aan de Kerkweg 2 te Eijsden.

1. Welke verenigingen en initiatieven maken momenteel gebruik van het 
sportcomplex in Maarland, tot 2015 het onderkomen van de 
voetbalvereniging Oranje Boys?

Momenteel maken de volgende partijen gebruik van de accommodatie: 
- Rode Kruis
- Huiskamer van Oost-Maarland
- Schutterij St. Sebastianus Oost Maarland
- Lokale jongeren

Het gebruik met het Rode Kruis, de Huiskamer en de Schutterij wordt op korte 
termijn geformaliseerd. Verder zal worden bezien of de locatie ook kan worden 
ingezet als jongeren inlooppunt van Trajekt.  

2. Hoe is momenteel de exploitatie van dit complex georganiseerd?

Het dagelijkse beheer en de exploitatie van de accommodatie is sinds 2018 
opgepakt door Stichting de Panneslager. De gemeente blijft verantwoordelijk voor 
het verhuurdersonderhoud. 

3. U gaf reeds tijdens de commissievergadering van 22/6/17 aan dat u 
voornemens was het complex van de hand te doen voor een bedrag van € 
1,- of een tientje. Wat is / was de reden van de verkoop? Waarom slechts 
voor dit - symbolische - bedrag? 

Het college heeft op 5 april jl. besloten het perceel incl. opstal in eigendom te 
behouden aangezien deze strategische grondpositie behouden dient te blijven. 
Het complex zal derhalve niet worden verkocht. 
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4. Waarom is dit inmiddels nog niet verkocht?

Zie de beantwoording bij vraag 3. 

5. Wat is de (boek)waarde van dit complex, dus zowel van de accommodatie 
als van de bijbehorende velden? Wat zouden de velden opleveren wanneer 
deze als landbouwgrond zouden worden verkocht? 

De boekwaarde van de accommodatie bedraagt € 39.223,48. Een potentiële 
verkoopwaarde van de accommodatie op basis van een taxatie is niet 
voorhanden. 

De bijbehorende velden/gronden maken geen deel uit van de gemeentelijke 
activastaat. De gemeente heeft diverse percelen rondom de accommodatie in 
eigendom. In totaal gaat het om ca. 72.000 m2 agrarische grond. Uitgaande van 
een gemiddelde verkoopprijs van € 7,00 per m2 bedraagt de potentiële opbrengst 
van de percelen in totaal € 504.000. Aan iedere grondtransactie dient echter een 
taxatie ten grondslag te liggen. De prijs is immers mede afhankelijk van de 
locatie, grootte van het perceel, toegankelijkheid, bodemkwaliteit etc. De 
genoemde prijs per m2 is derhalve indicatief. 

Hierbij dient tevens opgemerkt te worden dat de gemeente conform de Nota 
Grondbeleid een minimale voorraad van ca. 53 ha aan agrarische gronden wenst 
te behouden als “ijzeren voorraad”. Dit ten behoeve van: 
- De realisering van een concrete bestemmingen (zoals woningbouw of aanleg 

van wegen) welke mogelijk wordt gemaakt in een ruimtelijk plan.
- Ter compensatie bij verwervingen.
- Strategisch: met het oog op ontwikkelingen waarvoor (nog) geen concreet 

(bestemmings)plan is. Te denken valt bijvoorbeeld aan 
landschapsontwikkeling of ontwikkeling van openbare ruimte. 

6. Stel dat het complex wordt geprivatiseerd maar later niet rendabel blijkt, 
wordt de gemeente dan opnieuw eigenaar?

Aangezien het college heeft besloten het perceel incl. opstal in eigendom te 
behouden is dit scenario niet aan de orde. De gemeente blijft immers eigenaar. 

7. Klopt het dat er nabij het complex door de gemeente landbouwgrond is 
aangekocht? Zo ja, van wie? Wat was de reden van deze aankoop?

In de afgelopen bestuursperiode zijn geen gronden aangekocht. Voor 2018 is 
hiervan wel sprake geweest. Deze zijn echter inmiddels ingezet om een project 
elders mogelijk te maken. 

8. U zult zeker onze mening delen dat de locatie niet de meest voor de hand 
liggende plek is voor een zg. Hoeskaoemer, maar dat deze locatie is 
gekozen op initiatief van een aantal inwoners van Oost-Maarland. Waarom 
is er bij de keuze voor een dergelijke ontmoetingsplek niet gekozen voor 
een horeca-onderneming in Oost of Maarland of Uitspanning De Moosjtem, 
die allen in de kern liggen waardoor mogelijk sluiting van 
horecagelegenheden voorkomen had kunnen worden?
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De ‘’Hoeskaoemer’’ betreft een burgerinitiatief. Op ingeven van de 
initiatiefnemers is gekozen voor deze locatie. 

9. In hoeverre is de Seniorenvereniging in Oost-Maarland betrokken bij de 
invulling van het complex? 

De initiatiefnemers hebben de seniorenvereniging destijds betrokken bij hun 
plannen.  

10. In en om het complex heeft enkele jaren (voor Corona) een aantal feesten 
plaats gevonden. Is hiervoor een vergunning aangevraagd en wat was 
hierop de reactie? In hoeverre geldt hier de afspraak dat een maximum 
aantal is toegestaan tot een bepaald tijdstip, zodat er geen oneerlijke 
concurrentie (paracommercialisme) mag ontstaan met de lokale horeca? 

Er hebben in het verleden inderdaad studentenfeesten plaatsgevonden. Hiervoor 
zijn vergunningen aangevraagd en getoetst aan de APV. 

11. Bent u het met ons eens dat ook de organisatie van deze feesten zich aan 
de in E-M geldende regels moet houden en dat op naleving ervan moet 
worden gecontroleerd? Wanneer heeft hier een controle plaatsgevonden en 
wat was daarvan het resultaat?

Bij de organisatie van de studentenfeesten dient eenieder zich te houden aan de 
in E-M geldende regels. Voorafgaand is het evenement gecontroleerd door onze 
toezichthouder, politie en brandweer. De politie is ter plaatste geweest voor 
preventief toezicht ten tijde van het evenement. 

Voor de volledigheid dient te worden vermeld dat de betreffende partij 
(studentenvereniging) geen evenementen meer organiseert op deze locatie, zij 
zijn verhuisd naar Maastricht. 

Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende geïnformeerd te hebben. 

Met vriendelijke groet,

Burgemeester en wethouders van Eijsden-Margraten,
De gemeentesecretaris, De burgemeester,

Drs. M.A.G. Gerits Drs. G.J.M. Cox


