De Raad van de gemeente Eijsden-Margraten

Eijsden-Margraten:

_9 februari 2022

Onderwerp:

RIB Grensoverschrijdende samenwerking op ontwikkelingen Wallonië
- Vlaanderen en Zuid-Limburg en Luchtkwaliteit.

Geachte heer/mevrouw,

Graag informeren wij u namens het college door middel van deze RIB over de stand van
zaken van een aantal grensoverschrijdende ontwikkelingen en de verdere aanpak
(dossiers) en het gewenste (relevante) afstemmingsniveau met collega-gemeenten in
Zuid-Limburg, te weten Lijn-50 en/of Maastricht en Heuvelland.

Het betreft grensontwikkelingen die met name van negatieve invloed zijn op de
leefomgeving en het milieu (bedreigingen). Daarnaast zijn er een aantal kansrijke
ontwikkelingen welke kunnen bijdragen aan een constructieve, bestuurlijke
grensoverschrijdende samenwerking, meer gericht op duurzame ontwikkeling van onze
grensregio (kansen). Met de provincie Limburg zijn wij n overleg over de verwachte rol

van de provincie, mede in het belang van de positie, ontwikkeling en het belang van
Eijsden-Margraten en Zuid-Limburg n de Euregio.
Samenwerking provincie Limburg en gemeenten:
In september 2020 is een intergemeentelijke en —provinciale ambtelijke Taskforce
‘Ontwikkelingen op en rond Lixhe (B opgestart tussen de gemeenten

Eijsden-Margraten,

Maastricht en de provincie Limburg (NL), samen met de provincie Limburg (B), het
Vlaamse Gewest en de Vlaamse gemeenten Riemst en Voeren. De taskforce is gericht
op de ontwikkelingen en de impact op de leefomgeving en het milieu in de grensregio,
met als doel elkaar te informeren en ondersteunen (informatie en kennisuitwisseling) in
het volgproces van de dossiers. Hierbij moet u denken aan onder andere de
ontwikkelingen rondom de voorgenomen

bouw en exploitatie van een

Afvalverbrandingscentrale bij CBR te Lixhe (B). In het verlengde hiervan loopt ook
een procedure voor de uitbreiding van Groeve Romont te Bassenge (B) (110 ha) met
het oog op verdere exploitatie van CBR te Lixhe tot het jaar 2043.
Hoewel de gemeente Visé (B veelal een cruciale rol vervult is deze gemeente op dit
moment onvoldoende aangehaakt en zijn de bestuurlijk-politieke standpunten deze
gemeenten onvoldoende bekend.
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Kortom, de reeds bestaande samenwerking s drieledig gericht op:
1. _ communicatie (info en kennisuitwisseling)
2.
3.
Doel

_

formele procedures en
politieke lobby.
Taskforce:

Elke partner volgt vanuit eigen positie en rol de ontwikkelingen, wisselt informatie en
kennis uit en trekt al dan niet gezamenlijk op in de dossiers.
Tijdens een bestuurlijk overleg tussen gemeenten

Eijsden-Margraten, Maastricht en de

provincie op 5 november 2020 zijn de politiek-bestuurlijke standpunten tot op dat moment
gedeeld en zijn nadere afspraken over de aanpak en (rol)verantwoordelijkheden
gemaakt.
Voor wat betreft de rol van de provincie achten wij het wenselijk dat de provincie een
regie- en coördinerende rol in de afzonderlijke dossiers vervult, het gezamenlijk belang

van de kwaliteit van de fysieke leefomgeving en het milieu in Zuid-Limburg dienende.
Hierover heeft medio oktober 2021 door de burgemeester van Eijsden-Margraten een
overleg plaatsgevonden met Gedeputeerde G. Gabriëls (Natuur, Milieu & Erfgoed). De
provincie zet op diverse niveau's in op samenwerking en onderlinge afstemming in het
kader van de grensontwikkelingen. Tevens werd aangegeven dat er vanuit de

betreffende portefeuille vooralsnog geen financiële middelen beschikbaar zijn voor extra
ondersteuning.
Inmiddels is mede naar aanleiding van Kamervragen geïnitieerd vanuit de VVD-fractie
Eijsden-Margraten en vanuit de lobby vanuit de Provincie Limburg (NL) ook het
Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (specifiek Milieu) betrokken. Het Ministerie

heeft aangekondigd mede-initatief te nemen voor samenwerking om als Euregio nader te
gaan afstemmen over de grensontwikkelingen. In februari 2022 zal hiertoe samen met
het Ministerie een gezamenlijk eerste afstemmingsoverleg worden gepland.
Breder toekomstig doel:
Naast aandacht voor bovenstaande urgente dossiers is op voorzet van de toenmalige

burgemeester van Eijsden-Margraten binnen de Taskforce de wens uitgesproken om in
de toekomst een Bestuurlijke relatie op te bouwen met de verantwoordelijke gemeenten
en andere (overheids)organisaties in het grensgebied Belgisch-Nederlands Limburg en
Wallonië, gemeenten Maastricht, Eijsden-Margraten, Voeren, Visé, Bassenge (mogelijk
Oupeye ook) en Riemst, Provincies Limburg (B) en (NL) en Provincie Luik (B). Het is
wenselijk een Bestuurlijk overleg in te stellen met een agenda op relevante

ontwikkelingen in het grensgebied en in het bijzonder op de genoemde ontwikkelingen en
dossiers. In dît kader is onder andere ook de lobbyfunctionaris van de provincie
betrokken.

Gelet op de ontwikkelingen over de grens (zie onderstaand overzicht van dossiers)
is naar onze mening

een verdergaande grensoverschrijdende samenwerking

binnen Lijn-50 wenselijk waarbij opschaling naar het niveau van Maastricht &
Heuvellandverband

aan

te bevelen

is.

De uitgangspunten voor het Bestuurlijk overleg samengevat:
onderlinge informatie en kennisuitwisseling (communicatie);
.

integrale (grensoverschrijdende) benadering van ontwikkelingen in het kader van

de fysieke leefomgeving en het milieu (zowel positieve, kansrijke als negatieve,

bedreigende ontwikkelingen). Hierbij samen optrekken in de aanpak van dossiers
en formele procedures op het niveau van Lijn-50 en/of Maastricht-Heuvelland;
-

Lobbyvoering.

Euregionale Agenda:
Concrete dossiers/ontwikkelingen (hierbij aangegeven wat de bedreigingen en kansen
zijn, wat de status van de afzonderlijke dossiers is en wat de relevantie voor Lijn-50 en/of
Maastricht-Heuvelland is (relevantie voor Maastricht-Heuvelland impliceert tevens
inclusief Lijn-50):

Dossier/ontwikkeling!
Bedreiging

Status

Relevantie
Lijn-50 en/of
Maastricht-

Heuvelland

De ontwikkelingenop en _ | Zienswijzen n het kader van het
Maastrichtrondom de CBR te Lixhe
| openbaar onderzoek (1-10-2021)door _ | Heuvelland
(Afvalverbrandingscentrale) | belanghebbende partijen. Op dit moment
wordt beroep namens Eijsden-Margraten

samen met Maastricht in afstemming
binnen Taskforce voorbereid (Beroep

indienen 9 februari 2022).
De ontwikkelingen rondom | In afwachting van openbaar onderzoek. | Maastrichtuitbreiding Groeve Romont | Mogelijk Bestuurlijk overleg Visé en
Heuvelland
teBassenge. Standpunt _ | Bassenge organiseren 1° kwartaal 2022.
Visé vernemen en mogelijk

gezamenlijk overleg met
Bassenge organiseren.

De ontwikkelingen op en
rondom KNAUF Visé
(uitbreiding en
Windturbines)
De ontwikkelingen
Windmolens Dalhem

_ | Ontwikkelingen volgen en waar mogelijk | Maastrichtanticiperen. Bestuurlijk te bespreken met | Heuvelland
Visé.
Zienswijzen namens Eijsden-Margraten

| Lijn-50

in het kader van het openbaar onderzoek

(18-8-2021). Beroep is aangetekend op
20-01-2022).

Luchtvaart: MAA en
Bierset-Liège (metname
overlastentoekomstige
ontwikkelingen vliegveld
MAA en Bierset-Liège)

Tihange, kerncentrale

Continu volgen en waar mogelijk
_ | anticiperen. Intensivering en verdere
_ | organisatie samenwerking met
_ | Maastricht, provincie Limburg en Lijn-50

MaastrichtHeuvelland

1° kwartaal 2022.

Informatiesessie ontwikkelingen BiersetLiège voor Zuid-Limburgse gemeenten
31 januari 2022
‘Continu volgen en waar mogelijk
anticiperen. Intensivering samenwerking

Maastricht| Heuvelland

met Maastricht-Heuvelland.

Luchtkwaliteit Zuid-Limburg | Luchtkwaliteit heeft continu aandacht. Na | Maastricht— Maasdal

onderzoek

het raadsbesluit

van

november

2021

is

gestart met de voorbereiding voor de
aanvullende metingen met
kwartaalrapportages door Bureau Vtec
op een 6-tal [ocaties in Eijsden vanaf
maart 2022 (looptijd twee jaar).

|

Heuvelland

Dossier/Ontwikkeling/

Status

Kans

Relevantie

Lijn-50 en/of
MaastrichtHeuvelland

UNESCO Krijtand
Geoparkstatus

In vervolg op bijeenkomst

Maastricht-

begeleidingsgroep in 2021 organiseren

Heuvelland

van expertmeeting in 2022.
Duurzaam

beheer

van

een

Co-financiering grensgemeenten en
provincie wenselijk.

Maastricht-

Engagementsverklaring E-M, Voeren,
Gulpen-Wittem en Vaals (Interreg-

Tijn-50

Grenzeloos

Bocagelandschap. Dit

aanvraag).

klimaatbestendig
landschap voor mens en
natuur in het grensgebied

Heuvelland

van Nederland, Vlaanderen
en Wallonië.
Haalbaarheidsstudie

2022-2023

in

naar duurzame

ontwikkeling Grenspark
Jeker & Maas hetgeen voor
Eijsden-Margraten een

extra investering in 20222023 impliceert

(besluitvorming kan in een
later stadium plaatsvinden)
Landschapspark

inmiddels door Interreg
geslecteerde (potentieel)
grensoverschrijdend
project is eveneens gericht
op Duurzaam beheer van

Kick-off heeft plaatsgevonden 20-012022.

Opgaven in 2022:
1. Opstellen Landschapsbiografie;
2. Aanzet voor Masterplan en

een klimaatbestendig
landschap voor mens en

3. Aanzet voor realisatieplan.

natuur in het grensgebied
van Nederland, Vlaanderen
en Wallonië.

Hoofdthema

is

landschapskwaliteit- en
streekidentiteit.

Daarnaast

aandacht voor ecologie,
toerisme

en

i.c.m.

leefomgeving, natuur en
waterkwaliteit. Hierbij ink
Ieggen met
Gebiedsdifferentiatie

(grensoverschrijdend)

NOVI Zuid-Limburg:
duurzame aanpak

In ontwikkeling binnen opgave-team
Groene Long

Maastricht-

Visie vastgesteld, Uitvoeringsprojecten in
voorbereiding/uitvoering op niveau van
Zuid-Limburg en Middengebied.

MaastrichtHeuvelland

Heuvelland

wateroverlast

Visie Vrijetijdseconomie
‘Bestemming Zuid-Limburg
2030

Wat verwacht ons college op korte termijn van de provincie Limburg (rol)?
Over de rol van de provincie Limburg is meermaals gesproken binnen de Taskforce, de
provincie adviseert en initieert waar mogelijk, echter is er tot op heden nog geen sprake
een meer eenduidige en geformaliseerde rolbepaling/-verantwoordelijkheid door/van de

provincie binnen genoemde dossiers.
Van de provincie Limburg wordt verwacht:
1.

_

Dat de provincie in het kader van een brede Euregio-agenda het voortouw neemt
en een grensoverschrijdend Bestuurlijk overleg instelt met het oog op samenhang

en een gezonde toekomstige balans in de ontwikkelingen (kansen en
bedreigingen). Daarbij het effect daarvan op het grensgebied in relatie tot de
kwaliteit van de fysieke leefomgeving en het milieu voor zowel onze
regiobewoners als bezoekers in de Vrijetijdseconomie (toerisme en recreatie),
waarborgen;
2.

_

3.

_

4.

_

5.

Dat de provincie hierin een regie- en coördinatierol oppakt, mogelijk te beginnen

met de dossiers (Afvalverbrandingscentrale en uitbreiding Groeve Romont (op dit
moment ligt de coördinatie hiervan bij de gemeenten Maastricht en EijsdenMargraten (ambtelijk).
Dat de provincie kennis en expertise inzet ten behoeve van analyse en
toekomstperspectief;
Dat de provincie hierin afstemming zoekt met de provincies Limburg (B) en Luik
(B):

_ Waar nodig financiële ondersteuning door de provincie.

Wij gaan er vanuit u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. Graag houden wij uw
raad de komende periode verder op de hoogte.

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

(geanonimiseerd)
Drs. M.A.G.

Gerits

(geano im se rd)
Drs. G.J.M. Cox

