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Eijsden-Margraten: 2 1 DEC. 2020 

Onderwerp: Raadsinformatiebrief stand van zaken en volgproces ontwikkelingen 

op en rondom CBR te Lixhe (B). 

Geachte heer/mevrouw, 

Middels deze Raadsinformatiebrief willen we u informeren over de stand van zaken en 

het volgproces in het kader van de ontwikkelingen op en rondom CBR te Lixhe (B) (de 

uitbreiding van Groeve Romont te Bassenge (B) ten behoeve van de toekomstige 

exploitatie van de CBR te Lixhe en de plannen voor de realisatie van een 

Biomassacentrale te Lixhe). Met het oog op het regionaal belang in deze in termen van 

milieuoverlast is door de gemeenten Eijsden-Margraten en Maastricht na het indienen 

van zienswijzen omtrent beide vergunningaanvragen aansluiting gezocht met de 

gemeente provincie Limburg. Inmiddels is hiertoe onlangs op bestuurlijk niveau een 

ambtelijke taskforce ingesteld. De gemeente Riemst (B) is hierbij inmiddels ook 

aangehaakt. De samenwerking in het volgproces is gericht op communicatie, formele 

procedures en politieke lobby. Bestuurlijk is met name ook de wens en noodzaak 

uitgesproken voor het breder en meer pro-actief oppakken van de lobby en het 

opiniërend aanhalen van de banden en de communicatie met de Waalse 

grensgemeenten en het Waalse Gewest, gericht op het mogelijk positief kunnen 

beïnvloeden van de ontwikkelingen. De komende maanden zullen hiertoe, parallel aan 

eventuele formele trajecten, door gemeenten en provincie concrete stappen worden 

gezet om gericht in gesprek te komen met de Vlaamse en Waalse grensgemeenten en 

het Waalse Gewest over huidige en toekomstige ontwikkelingen op en rond het 

grensgebied. 

Biomassacentrale Lixhe - Visé (B) 

Op grond van een vergunningaanvraag door ‘Bee Green Wallonia’ voor het realiseren 

van een biomassacentrale (categorie B — afvalhout) d.d. 20 februari 2020 is de gemeente 

Eijsden-Margraten eerder dit jaar door de SPW Wallonie formeel verzocht om zienswijzen 

kenbaar te maken over de voorgenomen plannen. De Provincie Limburg en de gemeente 

Maastricht waren op dat moment niet aangemerkt als belanghebbenden en zijn in de 

procedure ook niet formeel geïnformeerd c.q. uitgenodigd om zienswijzen kenbaar te 

maken. 

Op 9 julíl. zijn door Eijsden-Margraten en Maastricht binnen de daartoe gestelde termijn 

sebarde v 
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zienswijzen kenbaar gemaakt. Op dat moment was de provincie nog niet geïnformeerd 

over of betrokken bij de betreffende plannen. 

Op 29 september l is via de gemeentesecretaris van Visé (B), de heer C. Havard, het 

bericht ontvangen dat de bestaande vergunningaanvraag voor de biomassacentrale is 

ingetrokken. De gemeente Visé verwacht binnenkort een nieuwe (aangepaste) 

vergunningaanvraag te ontvangen. De intrekking van de vergunningaanvraag is 

bevestigd door de regionale overheidsdienst SPW Wallonie die de aanvraag in 

behandeling heeft. 

In de PS vergadering van 25 september . is een motie aangenomen waarin het college 

van Gedeputeerde Staten wordt gevraagd haar invloed aan te wenden om met 

diplomatieke, juridische en andere middelen die haar ter beschikking staan de provincie 

Limburg als gelijkwaardige overheid te doen participeren in het vergunningsproces voor 

de bouw van een biomassacentrale in Lixhe. 

Mede naar aanleiding van deze motie heeft het College van Gedeputeerde Staten een 

brief gezonden aan de Waalse minister Borsus waarin wordt aangegeven dat het college 

het betreurt dat de provincie Limburg niet betrokken is in de procedure. Gevraagd is 

tevens naar nadere informatie over het project. In reactie daarop heeft minister Borsus 

aangegeven dat ook hij van mening is dat de provincie bij plannen met mogelijk 

grensoverschrijdende effecten betrokken moet worden. Tevens heeft hij onze reactie ook 

gestuurd aan de Waalse minister voor milieu mevrouw Tellier. 

In navolging daarvan heeft ook op ambtelijk niveau overleg plaatsgevonden tussen de 

provincie en medewerkers van het kabinet van minister Borsus. 

Op basis van de reactie van de Waalse regering, zowel bestuurlijk alsook ambtelijk, heeft 

de provincie er nu alle vertrouwen in dat deze in de toekomst tijdig over deze (en andere) 

plannen wordt geïnformeerd. De ambtelijke taskforce zal daarnaast ook zelf actief de 

vinger aan de pols houden. 

Uitbreiding Groeve Romont - Bassenge (B) 

Naast de plannen voor de biomassacentrale is er tevens een vergunningsaanvraag voor 

de wijziging van het Gewestplan, en daaraan gekoppeld de aanvraag voor een 

ontginningsvergunning met betrekking tot de voorgenomen uitbreiding van 

ontginningsgroeve Romont te Bassenge met 110 ha ingediend. Een en ander ten 

behoeve van de toekomstige exploitatie van de CBR te Lixhe tot het jaar 2043. Ook over 

deze vergunningsaanvraag is alleen de gemeente Eijsden-Margraten geïnformeerd. 

In reactie daarop zijn door Eijsden-Margraten en Maastricht op 23 september j| 

zienswijzen ingediend bij de gemeente Bassenge. Op moment van schrijven van deze 

Raadsinformatiebrief hebben de gemeenten nog geen reactie op de zienswijzen 

ontvangen. 

Samenwerking provincie Limburg en gemeenten 

In september 2020 is een ambtelijk overleg opgestart tussen de gemeenten Eijsden- 

Margraten, Maastricht en de provincie Limburg met als doel elkaar te informeren en 

ondersteunen (informatie en kennisuitwisseling) in het volgproces van beide dossiers in 

het kader van de ontwikkelingen rondom CBR te Lixhe. De samenwerking is drieledig 

gericht op communicatie, formele procedures en op politieke lobby. Mogelijk zal ook de 

gemeente Riemst (B) op korte termijn formeel aansluiten bij dit overleg 

Waar nodig en wenselijk vindt informatie-uitwisseling met lokale/regionale milieu- 

organisaties en andere instellingen plaats, zij het dat deze met het oog op onafhankelijk 
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bestuurlijk handelen niet formeel betrokken zijn in dit proces. We zien dat deze 

organisaties zelfstandig hun belangenrol n deze oppakken. 

Tijdens een bestuurljk overleg tussen gemeenten Eijsden-Margraten, Maastricht en de 

provincie Limburg op 5 november jl. zijn de politiek-bestuurlijke standpunten tot op heden 

gedeeld en zijn nadere afspraken over de aanpak en (rol)verantwoordelijkheden in het 

volgproces gemaakt. 

Wij zullen uw raad nader en tijdig op de hoogte houden van de bovenstaande 

ontwikkelingen. 

Met vriendelijke groet, 

Burgemeester en wethouders van Eijsden-Margraten, 

De gemeentesecretaris, _ De burgemeester, 
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