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Eijsden-Margraten: _21 juli 2021 

Onderwerp: Raadsinformatiebrief Buitengewoon Buitengebied 

Geachte heer/mevrouw, 

Met deze raadsinformatiebrief informeren wij u periodiek over de ontwikkelingen in het 

project Buitengewoon Buitengebied rond de trajecten Richtinggevende 

Uitspraken/Manifest (1) en Agrarische Bouwkavels (2). 

1. Manifest Buitengewoon Buitengebied 

Uw Raad heeft de Richtinggevende uitspraken (Manifest tijdens de raadsvergadering 

van 18 maart l vastgesteld. 

De komende ase zich op de verdere uitwerking van een aantal concrete onderwerpen en 

op de inbedding in de organisatie van het vervolgtraject. 

Grofweg betreft het 3 actielijnen: 

1. Directe uitvoeringsacties die rechtstreeks uit de Richtinggevende uitspraken 

voortvloeien, dan wel toegezegd zijn naar aanleiding van de behandeling van het 

voorstel in de raadsvergadering 

2. Interne acties om er voor zorgen dat inten, binnen onze organisatie, de 

Richtinggevende Uitspraken goed landen en geïntegreerd worden in onze 

processen. 

3. Externe acties: om er voor te zorgen dat de thema's blijven leven en dat mensen 

betrokken blijven 

Deze raadsinformatiebrief gaat puntsgewijs in op de concrete toezeggingen die tijdens de 

raadsbehandeling zijn gedaan. 

De suggestie van het inrichten van een inloopspreekuur voor alle betrokkenen wordt 

overgenomen. 

We gaan nader bekijken hoe we dit kunnen inrichten. 
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De raad wordt geïnformeerd over het proces rondom de pilots (praktijkcasussen) zodra er 

meer duidelijkheid is in de stuurgroep. 

Inmiddels heeft het College een aantal mogelijke pilots aangewezen, waarmee wordt 

getracht de landbouwtransitie op een landschapsvriendelijke manier te ondersteunen. 

Het betreft initiatieven verdeeld over de categorieën stoppers, groeiers en omvormers, 

die tegen vaker voorkomende dilemma's aanlopen en om een gerichte aanpak vragen. 

De stuurgroep heeft een aantal criteria geformuleerd. Een casus moet aan tenminste één 

daarvan voldoen om als pilot te kunnen fungeren: 

1. Bijdrage aan innovatie/nieuwe ondernemingsconcepten 

2. Bijdrage aan/gericht op de relevante transities ( landbouw/ energie/ 

klimaatadaptie) of landschaps- en natuurinclusiviteit 

3. Bijdrage aan/gericht op ontwikkeling korte ketens/Citta Slow 

Grote mate van complexiteit, niet oplosbaar binnen reguliere vergunningskaders 

5. Idem, niet op te lossen binnen onze huidige wetgeving/manier van werken. 

  

> 

Vanuit de gemeente worden de pilots gefaciliteerd met ambtelijke deskundigheid en 

coördinatie. Er gelden daarbij een aantal randvoorwaarden: 

- _ Geen garantie op voorkeursoplossing initatiefnemer 

- _ Aanpak moet passen in beleid Buitengewoon Buitengebied en worden gedragen 

door de gemeenteraad 

- Eigen bijdrage van 500,- in kosten van onderzoek naar passende, 

landschapsvriendelijke concepten. 

- _ Insteek tijdspad: maximaal 1 jaar 

Nadere informatie over de betreffende pilots zal worden verstrekt nadat met de betrokken 

ondernemers overleg is gevoerd en afspraken zijn gemaakt. 

Het college zal afhankelijk van de uitkomsten van de fractieberaden met de raad in 

gesprek gaan over de gewenste ontwikkelingen rondom paarden en druiven in het 

/andschap. 

De uitkomsten van de fractieberaden worden afgewacht. 

  

  

In het tweede kwartaal van 2021 wordt een Raadsinformatiebijeenkomst gepland over de 

vrijetijdseconomie waarin de raad de kans krijgt om aanvullingen of aanpassingen voor te 

stellen. Hieruit volgt een lokaal uitvoeringsprogramma. 

De raadsthemabijeenkomst heeft inmiddels plaatsgevonden op 8 juli 2021 

  

  

  

De raad wordt geïnformeerd over de invulling / opdracht van de vitaliteitsmanager en 

ontvangt een terugkoppeling over de profielschets van deze functie. 

Zoals bekend wordt dit samen met de Middengebied gemeenten opgepakt. Zes van de 

negen gemeenten hebben aangegeven mee te willen doen. 
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De bedoeling was om een profiel op te stellen waaraan de vitaliteitsmanager moest 

voldoen en vervolgens de uitvraag ter zake op te starten. Vervolgens zou gestart worden 

met één bedrijf per deelnemende gemeente. Ondertussen is er contact gelegd met de 

initiatiefnemers van het project Samen aan de Keukentafel: 

In het kader van de Saneringsregeling varkenshouderij (SRV) en de Stoppers 2020 zijn 

71 varkenshouders in Noord- en Midden Limburg in de periode mei 2018 - oktober 2019 

door een agrarisch coach/vitaliteitsmanager begeleid. 

Uit de resultaten van de op basis hiervan uitgevoerde evaluatie blijkt dat ondernemers, 

Rabobank en gemeenten zeer positief zijn over de inzet van agrarisch coaches ter 

ondersteuning van het proces in het maken van toekomstplannen. Uit de evaluatie komt 

tevens naar voren dat het vele ondernemers ontbreekt aan een lange termijnvisie. 

Het voornemen is om dit project breder te trekken en over de gehele agrarische sector uit 

te breiden ook in Zuid-Limburg. 

In een daartoe opgesteld projectplan wordt aangegeven dat spreiding over Limburg van 

deelnemende bedrijven belangrijk is en wordt per begeleiding van een bedrijf een bedrag 

van 2500,- euro geraamd alsmede een bijdrage van de agrariër van 500,-- euro. Van de 

gemeente wordt geen financiële inzet gevraagd, maar wel inzet in capaciteit bij het 

leveren van een contactfunctionaris en bij de omvorming van het bestemmingsplan. 

n het Middengebied is hierop positief gereageerd en wordt ingezet op aansluiting bij dit 

project. 

Het college draagt zorg voor een duidelijke publicatie rondom de wijze van het knippen 

van hagen. 

Een publicatie is inmiddels verzorgd op 1 juli 2021, omdat dit de beste tijd is om een haag 

te knippen i.v.m. het broedseizoen van diverse vogels. De publicatie is gedaan in de 

lokale en sociale media. 

  

2. Agrarische Bouwkavels 

Uw Raad heeft de aanpak Agrarische Bouwkavels op 25 augustus 2020 vastgesteld. 

Daarbij zijn de volgende acties opgenomen: 

- _ Uitvoeren aanvullende inventarisatie agrarisch bouwkavels 

- Oppakken 4 pilots 

- _ Onderzoeken intrekking 25 bouwvergunningen 

- _ Organiseren raadsbezoeken aan agrarische ondernemingen. 

- _ Informatie verstrekken over ingediende aanvragen 

omgevingsvergunning/herziening bestemmingsplan 
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Aanvullende bedrijfsbezoeken (inventarisatie) agrarische bouwkavels 

Tijdens de behandeling van het raadsvoorstel voor de aanpak van de agrarische 

bouwkavels in augustus 2020 is verzocht om - naast de 152 bedrijven die hebben 

deelgenomen aan de eerste inventarisatie/keukentafelgesprekken door Werkbank in 

2018- de 46 bedrijven die niet hebben deelgenomen opnieuw te benaderen. Deze 2° 

aanvullende inventarisatie is in januari jl afgerond. 23 bedrijven hebben alsnog 

meegewerkt. Met een aantal ondernemers uit de eerste inventarisatie is daarnaast een 

tweede gesprek gevoerd om de actuele situatie te bespreken. In de vorige RIB is 

aangegeven dat wij deze gegevens nog moesten analyseren. Dit hebben we dus nu 

afgerond en het beeld is verder gecompleteerd. De resultaten en gegevens worden 

meegenomen in de verdere aanpak. 

  

25 Bouwvergunningen 

Uw Raad heeft tijdens de behandeling van het voorstel over de aanpak van de agrarische 

bouwkavels, gevraagd om te bekijken of het mogelijk is verleende vergunningen in te 

trekken. Aanleiding waren in het rapport van werkbank genoemde 25 onbenutte 

bouwvergunningen. 

Ter uitvoering van het amendement zijn de betreffende 25 vergunningen nader 

geanalyseerd. Daarbij is gebruik gemaakt van de rapportage van Werkbank, en van 

informatie uit het gemeentelijke vergunningen- en handhavingssysteem. Dit onderzoek 

heeft het volgende opgeleverd: 

Nb: Ivm de privacy worden de gegevens van de betreffende vergunninghouders hier niet 

weergegeven. 

1. In 3 gevallen blijkt feitelijk geen bouwvergunning aanwezig 

2. Voor 10 casussen geldt dat de bouwplannen inmiddels zijn -of al eerder waren- 

gerealiseerd (bouwvergunning (alsnog) benut): 

3. Erresteren 12 casussen waarbij sprake is van een nog niet gebruikte 

vergunning. Vijf daarvan hebben geen impact op het landschap (betreft 

vervanging dak, melktank, bouwwerk binnen bestaande bebouwing of bouw 

bleek niet meer nodig). 

Uit deze analyse blijkt dat er, van de 25 vermeende onbenutte bouwvergunningen, 

feitelijk 7 casussen resteren waarbij intrekking zinvol zou kunnen zijn om verdere 

aantasting van het landschap te voorkomen. Met deze ondernemers wordt contact 

opgenomen om te bepalen of en in hoeverre de bouwplannen nog actueel zijn en zo ja 

wat de impact daarvan is op het landschap. En vervolgens of er eventueel mogelijkheden 

zijn om de bouwplannen op een landschapsvriendelijkere manier vorm te geven. 

Op basis daarvan zal verder worden bepaald of intrekking van vergunningen en 

aanpassing van het bestemmingsplan, indien nodig, wenselijk en haalbaar is. 
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Bedrijfsbezoek raad aan Agrarische ondernemingen 

Uw raad heeft aangegeven dat u agrarische bedrijven periodiek wenst te bezoeken. In 

overleg met de griffie worden deze bezoeken halfjaarlijks ingepland. Een bezoek stond 

gepland voor 5 maart jl. Gezien echter de coronamaatregelen is n overleg met de grifie 

en de LLTB besloten om dit bezoek uit te stellen tot na het zomerreces. U wordt over een 

nieuwe datum door de grifie geïnformeerd. 

  

Middengebied/Scan agrarische bouwkavels inzet vitaliteitsmanager 

Zie de toelichting in de tekst hierboven bij Buitengewoon Buitengebied. 

  

Ingediende aanvragen omgevingsvergunning/aanvragen herziening bestemmingsplan 

Tijdens de raadsvergadering van 25 augustus 2020 is toegezegd dat wij u periodiek 

informeren over actuele ontwikkelingen in het buitengebied. Hiertoe verstrekken wij een 

overzicht van ontvangen aanvragen om omgevingsvergunning die betrekking hebben op 

het buitengebied alsmede een overzicht van verzoeken tot het in procedure brengen van 

een bestemmingsplan dan wel een Wijzigingsplan. 

  

Ten aanzien van principeverzoeken hebben wij u medegedeeld dat wij aangeven hoeveel 

verzoeken zijn ingediend voor het buitengebied, doch wij zullen hier geen verdere 

gegevens over verstrekken. Aanvragers wensen vaak eerst een indicatie over de 

haalbaarheid, voordat zij vervolgstappen zetten en hiermee naar buiten treden. Een 

principeverzoek wordt, als de aanvrager het plan wenst door te zetten altijd gevolgd door 

een aanvraag om een omgevingsvergunning dan wel een bestemmingsplan. 

Aanvragen omgevingsvergunning Buitengebied periode 23 januari 2021 — 25 mei 2021: 

Zie overzicht hieronder. Wij hebben een drietal kolommen opgenomen die aangeven of 

de ingediende plannen: 

- _ Conform bestemmingsplan/bestaand beleid zijn; 

- _ Niet conform bestemmingsplan zijn en wel passen binnen de richtinggevende 

uitspraken; 

- _ Nog niet beoordeeld zijn. 
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adres omschrijving ingekomen | bestemming nogniet _ |verleend 

beoordeeld 

passend 

binnen 

Richting- 

gevende 

uitspraken 

Gasthuis 3 'Bouwen van een Recreatie- 

kavel 108 recreatiewoning 29-1-2021 | verblijfsrecreatie | cf 12-3-2021 

na aanpassing cf 

Agrarischmet | beleidsnotitie 

Moerslag9 _ |Bouwenveldschuur | 31-1-2021 | Waarden veldschuren 7-5-2021 

Verbouwen schuur 

tot binnenplanse in 

Eijkderweg 122 | vakantiewoningen 11-2-2-21 | Wonen afwijking behandeling 

vergunningsv 

Libeek 16 overkapping 9-3-2021 | Agrarisch Bedrijf | cf rij 

Schey (naast strijdig met BP n 

nr. 10} ‘bouwen woning 12-3-2021 | Wonen (buiten bouwvlak) behandeling 

grondwerkzaamhede Aanlegvergunning in 

Bukel1 n (legalisatie) 19-3-2021 | Wonen plicht behandeling 

uitbreiden Recreatie- in 

Gasthuis 3 receptiegebouw 7-4-2021 | Verblijfsrecreatie | cf behandeling 

Gasthuis 3 'Bouwen van een Recreatie- in 

kavel 104 recreatiewoning 8-4-2021 | verblijfsrecreatie | cf behandeling 

Gasthuis 3 'Bouwen van een Recreatie- in 

kavel 115 recreatiewoning 9-4-2021 | verblijfsrecreatie | cf behandeling 

Carolusweg _ | Schuilgelegenheid Agrarischmet _ | cfbeleidsnotitie in 

F668 dieren (hobbymatig) | _7-4-2021 | waarden veldschuren behandeling 

Uitbreiden woning in 

Terhorst26 _ |op verdieping 15-4-2021 | Wonen cf behandeling 

Voerenweg 

perceel F607 Agrarischmet | cf beleidsnotitie in 

en F602 schuilgelegendheid | 7-4-2021 | waarden veldschuren behandeling 

Provincialeweg | vergroten horeca in 

5a “De Zeute Aardbei" |_ 4-5-2021 | Agrarisch-Bedrijf | kruimelgeval behandeling 

in 

Vroelen27a _ | bouwen rundveestal | 10-5-2021 | Agrarisch-Bedrijf | cf behandeling 

Heiweg 

15/Schaapswei in 

deweg pop-uprestaurant | 11-5-2021 | waarden tijdelijke afwijking behandeling 

Gasthuis 3 ‘bouwen van een Recreatie- in 

kavel 118 recreatiewoning 18-5-2021 | verblijfsrecreatie | cf behandeling 

Gasthuis 3 Bouwen van een Recreatie- in 

kavel 74 recreatiewoning 18-5-2021 | verblijfsrecreatie | cf behandeling 

Gasthuis 3 Bouwen van een Recreatie- in 

kavel 72 recreatiewoning 18-5-2021 | verblijfsrecreatie | cf behandeling 
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Bestemmingsplannen 

Heiweg 7 Sint Geertruid. Het plan is vastgesteld. Tegen het vaststellingsbesluit is beroep 

aangetekend bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. > 

verweerschrift is ingediend. Datum zitting volgt. 

Hoeve Kleine Peul, Noorbeek. Het plan is vastgesteld. Tegen het vaststellingsbesluit is 

beroep aangetekend bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. > 

verweerschrift is ingediend. Datum zitting volgt. 

Reconstructie Sint Geertruiderweg, Moerslag, Bükel (fietspad). Het ontwerp- 

bestemmingsplan heeft vanaf 19 november tot en met 30 december 2020 ter inzage 

gelegen. Er is een zienswijze door Gedeputeerde Staten ingediend. Momenteel lopen 

nog onderzoeken inzake onder andere de natuurcompensatie en de borging in het 

bestemmingsplan > Het ontwerpbestemmingsplan moet derhalve worden aangepast en 

daarna opnieuw 6 weken ter inzage. Daarna zal het plan ter vaststelling aan uw raad 

worden voorgelegd. 

Waterrijk Gronsveld. Het gaat om het toevoegen van een Woning binnen de bestaande 

cultuurhistorisch waardevolle)bebouwingHet ontwerpbestemmingsplan ligt vanaf 17 juni 

a.s. voor 6 weken ter inzage. 

Bredeweg omgeving Banholt. Het ontwerpplan is in voorbereiding. Het gaat om de 

herontwikkeling van een agrarische bouwkavel, die direct grenst aan de bebouwde kom 

van Banholt. De agrarische bebouwing wordt volledig gesaneerd en een nog niet benutte 

omgevingsvergunning voor een stal en bedrijfswoning wordt niet geeffectueerd. Het 

voornemen is om ter plaatse 5 woningen te realiseren en deze landschappelijk in te 

passen. 10 juni was de eerste behandeling van het landschapsplan in de gemeentelijke 

kwaliteitscommissie. Vervolgens wordt er verder gewerkt aan het ontwerp- 

bestemmingsplan. Aanlevering in de gemeenteraad voor vaststelling wordt voorzien in 

tweede helft 2021. 

Wijzigingsplan Schilberg 26-28-28a te Noorbeek. Het betreft een wijziging van het 

gebruik van horeca naar wonen. Er wordt geen verstening toegevoegd. Ons college heeft 

op 15 december 2020 dit Wijzigingsplan vastgesteld. > Er is geen beroep aangetekend, 

het wijzigingsplan is onherroepelijk. 

Ontvangen principeverzoeken 

Wij hebben in de periode 23 januari 2021 tot en met 1 juni 2021 12 principeverzoeken 

ontvangen, die betrekking hebben op het Buitengebied. 
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Met vriendelijke groet, 

Burgemeester en wethouders van Eijsden-Margraten, 

De gemeentesecretaris, _ Locoburgemeester, 

Drs. M.A.G. Gerits Mr. J.E.M. Custers 
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