
Gemeeenteraad Eijsden-Margraten 

ia.a. de Griffie 

Eijsden-Margraten: 4 november 2021 

Onderwerp: Raadsinformatiebrief Gebiedsvisie Middenterras Bemelen-Mesch 

Geachte heer/mevrouw, 

Op 25 augustus 2020 heeft de raad de gebiedsvisie Middenterras Bemelen-Mesen 

vastgesteld. Daarbij is toegezegd dat de raad periodiek wordt geïnformeerd over 

ontwikkelingen in het Middenterras (ontwikkellocaties en -thema's). 

De vorige raadsinformatiebrief over de gebiedsvisie Middenterras dateert van 7 juli jl. 

Met de vaststelling van het visiedocument met daarin opgenomen een 9-tal 

ontwikkellocaties en —thema's kan het ‘project Gebiedsvisie in feite als afgerond 

beschouwd worden. 

Door middel van een intensief en interactief proces is de nodige informatie bij alle 

betrokken partijen opgehaald en verwerkt tot het visiedocument dat door uw Raad is 

vastgesteld. Enerzijds beschrijft de visie de gewenste integrale en duurzame 

gebiedsontwikkeling en biedt zij daarmee een toetsingskader waar ontwikkelingen en 

initiatieven mee beoordeeld kunnen worden. Anderzijds biedt de visie handvaten in de 

vorm van ontwikkellocaties en =thema's waarmee de feitelijke uitwerking ter hand kan 

worden genomen. 

De Gebiedsvisie Midderterras Bemelen-Mesch zal vertaald worden in de Omgevingsvisie 

en juridisch verankerd worden n het toekomstige Omgevingsplan. 

Het is de bedoeling om de diverse ontwikkelthema's en ontwikkellocaties een plek te 

geven binnen de prioritaire thema's, mede vanwege ontwikkelingen die daar spelen en 

waarbij aangehaakt kan c.q. moet worden. De verder uitwerking en aanpak (inclusief 

planning en inzet van middelen) is bij een aantal onderwerpen gekoppeld aan het Team 

Landschap, Landbouw en Plattelandseconomie en/of binnen het takenpakket van de 

nieuwe Adviseur Buitengebied ondergebracht. De uitwerking hiervan vindt de komende 

periode plaats. Juist door e.e.a. onder te brengen binnen de prioritaire thema's, dient de 

integraliteit gewaarborgd te worden. 
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De verantwoording rondom de voortgang loopt mee in de P&C-cyclus (via de prioritaire 

thema's). Op grond hiervan zijn de werkzaamheden in de uitvoering geborgd en kan de 

voortgang bewaakt en verantwoord worden, zowel naar ons College als naar de Raad 

toe. 

In onderstaand plan van aanpak is aangegeven welke relaties er liggen tussen de 

opgaves uit de Gebiedsvisie en reeds lopende ontwikkelingen/projecten etc. en in 

hoeverre daarbij aangehaakt kan worden. Verder geeft het plan van aanpak inzicht hoe 

e.   

Plan van aanpak 

binnen de organisatie weggezet zal worden. 

  

Ontwikkellocatie/thema 
toelichting 

Verdere 

aanpak/verantwoordelijk 
  

1. Poort van het 

Heuvelland 

Deze ontwikkellocatie is reeds 

opgepakt als deelproject. N 

üheef! opdracht voor het 

opstellen van een Masterplan. 

Naar verwachting wordt dit in 

december 2021 vastgesteld 

door de gemeenteraad. 

Na vaststelling wordt de 

uitvoering, samen met de 

betrokken partijen, ter hand 

genomen. 

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

De verdere uitwerking en 

aanpak zal binnen dit 

deelproject plaats vinden. 

Idem voor wat betreft 

planning en inzet van 

middelen. 

  

2. Ecologische verbinding 

Natura 2000 gebieden 

De uitwerking van dit 

projectfiche is nog niet actief 

opgepakt. Bezien wordt, mede 

in relatie tot een op te stellen 

Uitvoeringsprogramma 

Buitengebied, hoe aan deze 

uitwerking invulling gegeven kan 

worden. Voor zover betrekking 

hebbend op ecologische 

verbindingszones, die binnen de 

begrenzing van de Poort van 

het Heuvelland vallen, wordt dit 

meegenomen bij de verdere 

uitwerking van de Poort van het 

Heuvelland. 

De verdere uitwerking en 

aanpak (inclusief planning 

en inzet van middelen) 

dient te geschieden 

binnen het nieuw te 

vormen Team Landschap, 

Landbouw en 

Plattelandseconomie 

(TLLP). 

Start uitwerking en 

aanpak voorzien begin 

2022. 

  

  

3. Herontwikkeling 

groeve t Rooth 

  

De uitwerking van dît 

projectiche is nog niet actief 

opgepakt. 

Op 12 juni 2019 heeft een 

gesprek plaats gevonden met 

Stichting Limburgs Landschap 

en Sibelco over de overdracht 

na beëindiging en zijn concrete 

afspraken gemaakt voor het 

verdere proces. Hier is echter 

nooit een vervolg aan gegeven.   

De verdere uitwerking en 

aanpak (inclusief planning 

en inzet van middelen) 

dient te geschieden 

binnen het nieuw te 

vormen Team Landschap, 

Landbouw en 

Plattelandseconomie 

(TLLP). 

Start uitwerking en 

aanpak voorzien begin 
  

  



  

Door een student is medio 2019 

in het kader van een afstudeer- 

opdracht voor de Brede 

University of applied siences 

een plan gemaakt voor de 

toekomstige ontwikkeling van de 

groeve. 

2022. 

  

4. (Concentratie)gebied 

verblijfsreoreatie 

Mescherhei-Libeek 

De uitwerking van dît 

projectfiche zou bezien worden 

in relatie tot de Richtinggevende 

uitspraken voor het 

Buitengewoon Buitengebied. 

Deze zijn inmiddels door de 

raad in de vergadering van 18 

maart jl. vastgesteld. Momenteel 

wordt gewerkt aan een 

Uitvoeringsprogramma 

buitengebied/Plan van aanpak 

gebiedsdifferentiatie. Ook 

worden pilots op het viak van 

onder andere stoppende 

agrariërs opgepakt. 

Concreet speelt hier 0.a. het 

initiatief Hei 15 dat als pilot 

wordt aangemerkt in het kader 

van Buitengewoon 

Buitengebied. 

Van belang is in dezen de 

koppeling met 

toerismelplattelandseconomie 

(VTE). 

De verdere uitwerking en 

aanpak (inclusief planning 

en inzet van middelen) 

dient te geschieden door 

de nieuwe Adviseur 

Buitengebied in 

samenwerking met 

Toerisme/VTE en RO. 

Start uitwerking en 

aanpak voorzien begin 

2022. 

  

  

5. Natuurinclusieve 

landbouw 

  

Op dit moment is er geen 

actuele pilot in het gebied. Wel 

is er een particulier initiatief dat 

bijdraagt aan ‘anders 

boeren"/matuur inclusieve 

landbouw. In het gebied Poort 

van het Heuvelland is door de 

uitbaters van de Heerdeberg 

een groente-en kruidentuin 

aangelegd volgens de principes 

van Permacultuur. Een 

omschakeling naar natuur- 

inclusieve staat hoog op de 

agenda van NOVI Zuid-Limburg 

en wordt, naast de aandacht die 

hiervoor op lokaal niveau 

bestaat, ook op middengebied- 

en regio-niveau onder de   

De verdere uitwerking en 

aanpak (inclusief planning 

en inzet van middelen) 

dient te geschieden door 

de nieuwe Adviseur 

Buitengebied. 

De rol van de gemeente 

in dezen is met name 

faciliterend en aanjager bij 

initiatieven die zich 

aandienen. 

Start uitwerking en 

aanpak voorzien begin 

2022, dan wel eerder als 

een concreet initiatief zich 

voordoet 

    



  

aandacht gebracht. 

Hier ligt een relatie met de 

ontwikkelingen in het kader van 

het Middengebied en het Novi. 

De uitkomsten hiervan dienen 

afgewacht te worden en op 

basis daarvan dient bezien te 

worden of er concrete casussen 

opgepakt kunnen worden. 

Er ligt bovendien een relatie met 

het beleid van WML. Deze partij 

is voornemens een gebiedsvisie 

vast te stellen voor de gronden 

binnen de 

grondwaterwingebieden (0.a. 

Vroendaal). WML wenst op 

basis van de gebiedsvisie te 

komen tot een intentie- 

overeenkomst met de betrokken 

partijen. 

Naar verwachting gaan we 

begin 2022 van start met het 

project Samen aan de 

Keukentafel. Dit is een project 

waarbij agrariërs in het maken 

van toekomstplannen, 

ondersteund kunnen worden 

door een agrarisch coach. Dit 

project is in de periode 2018- 

2020 in Noord- en Midden- 

Limburg uitgevoerd, in het kader 

van de Saneringsregeling 

varkenshouderij en Stoppers. 

Ondernemers en gemeenten 

zijn zeer positief hierover. Het 

project wordt samen met de 

provincie, gemeenten in Noord- 

en Midden Limburg en de 

Middengebied gemeenten 

opgepakt. Een 

subsidieaanvraag door de 

kerngroep (waarin het 

Middengebied inmiddels door 

de Programmanager (Eijsden- 

Margraten) vertegenwoordigd 

is), wordt voorbereid. 
    6. Een 

toekomstbestendig 

routenetwerk   Er wordt gewerkt aan een 

Fietsplan, waarvan een van de 

onderdelen is om ontbrekende 

schakels te verbinden. Voor 

zover routes gelegen zijn in en   ‘Wordt meegenomen bij 

de Poort van het 

Heuvelland voor zover 

relevant. 

    



  

nabij de Poort van het 

Heuvelland, zal hieraan in dit 

project aandacht besteed 

worden. 

Wij nemen als gemeente deel 

aan het project Knopenlopen, 

waarin wordt gekeken naar het 

verknopen van wandelroutes. 

Wordt voor wat betreft het 

fietsen, meegenomen 

binnen het Fietsplan. 

Wordt voor wat betreft 

wandelen meegenomen 

bij Knopenlopen. Hier ligt 

ook een relatie met de 

Voerdalroute. 

Planning en inzet van 

middelen verlopen via 

deze 3 sporen. 

  

7. Het verhaal van het 

Landschap 

Dit betreft een particulier 

initiatief en zou aanvankelijk 

meegenomen worden in de 

Poort van het Heuvelland. 

In het verleden heeft overleg 

plaats gevonden met de 

initiatiefneemster over de 

uitvoering/realisatie, subsidie- 

mogelijkheden etc. Zij gaf toen 

zelf aan dat ze het op dat 

moment te druk had. 

De initiatiefneemster heeft zich 

ook niet meer gemeld. 

Mogelijk kan hier een relatie 

gelegd worden met het 

uitvoeringsprogramma VTE. 

Wordt contact 

opgenomen metN (geanonimiseerd)

Q4 2021. 

Planning en inzet van 

middelen worden op basis 

van uitkomsten gesprek 

met initiatiefneemster 

nader uitgewerkt. 

  

8. Herontwikkeling 

Locatie Kampweg 

Deze ontwikkellocatie is reeds 

opgepakt als deelproject. 

De gemeenteraad is hierover 

geïnformeerd in de 

Raadsthema-avond van 8 juli l 

De verdere uitwerking en 

aanpak (inclusief planning 

en inzet van middelen) zal 

binnen dit deelproject 

plaats vinden. 

  

  
9. Positionering 

bezoekerscentrum 

Rijckholt 

  
Deze ontwikkellocatie is reeds 

opgepakt als deelproject. 

De Stichting Ir. D.C. Van Schaik 

heeft 2 locaties ontwikkeld, de 

vuursteenmijn en het 

bezoekerscentrum n Rijckholt. 

Zij gaan een gedeelte van de 

kerk van Rijckholt huren en 

inrichten als bezoekerscentrum 

gekoppeld aan de rondieidingen 

bij vuursteenmijn. Hiervoor is 

een subsidieaanvraag in het 

kader van de zogenaamde   
Geen actie meer vereist. 

    

(geanonimiseerd)



  

  

Leader-regeling ingediend en 

verkregen.       

Wij vertrouwen er op uw Raad 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 

  

(geanonimiseerd)(geanonimiseerd)


