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Gemeentelik miieuverstag 2017 en -programma 2018

Geachteleden van de raad,

Bij schriven van 19 april 2017 deden wij u micdels een informatiebrief een
overzicht toekomen van de in 2016 uitgevoerde en voor 2017 geplande
werkzaamheden op het gebied van mileu en duurzaamheid.

Daarbij werd aangegeven dat voor de vaststelling van een jaarprogramma

Ponasres

geen wettelike noodzaak meer is, doch dat het onzerzijds wenselik wordt

geacht om inzicht t geven in de voorgenomen taken en projecten op
miieugebied. Om deze reden tret u onderstaand hetjaarverslag over 2017 en
door ons voorgenomen programma voor 2018 aan.
Duurzaamheid staat al een aantal jaren enorm in de belangsteling. Vooral de
energietransiie van fossiele naar duurzaam opgewekte energiebronnen vormt
een van de grooiste maatschappelijke opgaven van deze eeuw. Vanwege de

be

‘

actualieit gaat de

aandacht in dt document

uit

Bij besluit van 20 februari 2018 stelde de raad van de gemeente het klmaatn energiebeleidsplan 2018-2040, met daarin opgenomen
uitvoeringsprogramma voor 2018 vast.

In dît document wordt de ambitie

uitgesproken om uiterijk in 2040 energieneutraal Ie zjn. Daarmee spreekt de
gemeente een grotere ambie uit dan het Rij, waarbij et omslagpunt op
2050 is vastgesteid
In hoeverre hebben we onze voor 2017 geformuleerde doeistelingen op
uitvoeringsniveau gehaald? De belangrikste uitvoeringsacties van 2017
1.

worden onderstaand aangetroffen:
Het geplande deelsaneringsplan voor de openbare ruimein de kern Eijsden.

2.

werd door GS van Limburg vastgesteld
Op 12 december 2017 stelde de raad de Nota bodembeheer EijsdenMargraten 2017 vast

3.
4.

Op 26 oktober 2017 werd het gemeenteljk ioeringsplan en waterplan voor de
penode 2018-2022 vastgesteld.
De saneringsoperatie wegverkeerslawaalin het kader van ISV3 werd
afgerond enter goedkeuring voorgelegd aan provinciaal bestuur

$
B

_

Erwerd door het colege ot een aantal maatregelen besloten in het kader van
de aanpak van de geluidsoverlast uchthaven Luik.
Nabi de woonkern Withuis wordt vanaf augustus 2017 voor de duur van een
aa fnstof (PM1-2,5-10), gemeten

(geanonimiseerd)
L

(geanonimiseerd)

7.

Naar aanleiding van aanhoudende klachten mit stankoverlast als gevolg van
een groencompostering te Lixhe heeft van gemeentewege overieg plaats
gevonden met de
relevante Belgische partjen. Daarbij werd met het 00g o
een beperking van de stankoveriast en aantal afspraken gemaakt

8.

Op 14 september 2017 hebben de 18 Zuid-Limburgse gemeenten het Energie
Convenant Zuid-Limburg ondertekend, waarin is vastgelegd op welke wijze

gemeenten zich gaan inzetten om de energietransite in e vulln.
9.

Met het

oog op een verdere verbetering van recycing'hergebruik werd met

ingang van 2017 plast, metalen en drankenverpakkingen tweewekelijks
ntegraal huis-aan-huis ingezameld.
Wele plnning aa

Verder wordt gft“gratis” ngezameld

geplnd vor2018?

De uitvoering staat vooral n hetteken van de uivoering van het op 20 februari
2018 door de raad vastgestelde uitvoeringsprogramma kimaat- en energie
2018.

(geanonimiseerd)

.
b.
©.
d.
e
f

Hierbij komen aan de orde:

Verduurzaming gemeentelijk/maatschappelik vastgoed
Voorbereiding aanplant kimaatbos
Haalbaarheidsonderzoek grootschalige on-PV op grond en daken.
Energieprestatie Keuring bedrivon.
Energeaudt grootverbruikers,
Nadere uitwerking WKO gemeentelik vastgoed

9. Versnelde omzetting openbare verlichting LED.
(geanonimiseerd)

.

Opstellen beleidsnotie verdere verduurzamingsmaatregelen bij ieuwe

i.

ruimtelijke ontwikkelingen.
Faciiteren verduurzamen bedriventerreinen.

i_
k.

Haalbaarheidsonderzoek energie neutrale Kampweg
Overieg met energiebedrijven, Enexis en woningorporaties.

Verder dient oon meerjarig uivoeringsprogramma opgesteid e worden,

waarin

de weg naar energietransitie in 2040 is weergegeven.
2

Uiwerking geluidsanering B- en Eindijstwoningen en uitvoering

3.

Onderzoek naar de mogelijkheden om de bestaande afstand tussen plaats
waar het planologsch mogeik is om chemische bestrijdingsrmiddelen toe te
passen en een planologisch nieuwe gevoeligefuncte, vastgelegd in een door
het college vastgestelde beleidsregel, als gevolg van de wetteljke drit
reducerende verplichting per 1-1-2018 verder kan worden teruggebracht
Voor een compleet overzicht van de in 2017 uitgevoerde en voor 2018
geplande actiieiten wordt verwezen naar de bijage, di bi deze’

informatiebrief aangetroffen wordt

Met riendelike groet

(geanonimise rd)

(geanonimiseerd)

Bijage
Gemeentelik mileuverslag 2017 en -programma 2018

Onderstaand i het gemeentelik miieuverslag over 2017 en mileyorogramma voor 2018
weergegeven. Teneinde het verloop van het ene jaar naar het andere goed inzichtelik
e maken zijn
planning en realisering over 2017 naast de planning voor 2018 geplaatst
Dit document lopt eïnd 2018 af. In de loop van dt jaar zal voor de komende jaren een nieuw pran
worden opgesteld en t vaststeling door de raad worden voorgelegd.

De geplandeuitgevoerde actiteten zijn 2o veel mogelijk voorzien van de daaraan verbonden directe
kosten.
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Planning 2017
A

Realsering 207

Planning 2018

Bodem

1

Gemeentel

Bij besui van 27 Juni 2017

bodembeled

| Aan de Nota bodembeheer

stelden Gedeputeerde | Eisden-Margraten 2017

Vaststeling gefaseerd
_ | StatenvanLemburghet
deelsaneringsplan door _ | "Gefaseerde
province:ze kwartaal:

| wordt utvoering gegeven.

_ | deesaneringsplan kern

Vaststeling
geactuaiseerde

Eisden"
openbare vastrusmtevoorvande de

‘bodembeheernota E-M: 2

| oude kern van Eisden

3e kwartaal 2017

n zijn vergadering van 12
decomber
raad

2017

de Nota

stelde de

bodembeheer

Eisden-Margraten 2017
vast

Dit beleidsdocument

omvat zoweleen

actuaisering van de
beleidsnota van 2012 doch

met utbreiding van
soortgelke beleidsregels
voor de grond n de
openbare rumte

Gelktjdag i aleen doorkik
gemaaktnaar de
toekomstige
Omgevngswet. Voor de
inzet van

externe

ondersteuning door het
bureau Sweco

Nederland

BV werd € 10.000:
betaad

ZAcueehoudenBIS
n 2017 zulen ale

|

bodemonderzoekendie

relevant z

in net

_

n 2017 werdTeteijk€ _ | Al gegevens van
1.008,67 exe. btw botaald | uitgevoerde
|

oor de

invoer van

gegevens i het

Toetsing aanvragen

WabolRO op aspect

bodemkwaltet

Kosten:

informatiesy

€3000.-

worden ingevoerd
Kosten:

380 en bodem

de

relevant zjn, zulen i het

bode
Toetsing aanvragen

worden ingevoerd

teem

bodemonderzoeken,

€3.000.-

Wabo'RO op aspect

bodemkwaiteit

4 Meldingen

gondverzl

|

hetkadervande

Regstate meldrgen n

Regitratie meldingen in

bodembeheernota werden

het kader van

hetkader

r 30 meingen

grondverzetin kader van

grondverzet ontvangen,

‘bodembeneernota

van

de

grondverzet in kader van

bodembeneernota

Daarnaast werden er 59

de

meldingen krachtens het

Besluit bodemkwaitei bj
het landelijk meldpunt

3storpaatsen
Beheeroude
Gemeenteljke bijdrage
Nazorg €6.500.3. Water

[LLGomeerieik

ingeciend/

Debidrage
betaaldebedroeg
gemeentelike
| Gemeenteljke
€
Nazorg
€ 6.500.-bidrage
op in otaal €6.291,- exc!

_ | 0.25/nw, hetgeen neerkomt
dw

Inspectie,

reiniging en

beoordelen rioien en

rioeringsobjecten
2 Repareren rolen
3.Uivoeren

onderhoud

aan

Eind 2017 in afrondende
fase

Voor 2018 staan op basis

Utgesteld naar 2018.

rioleringspan onder meer
de volgende projecten op
de planning

Is uitgevoerd.

- Onderhoud
ioo!

pompinstallaties
4.Afronden
Eind 2017 in afrondende
fase

5 Afronden

Is uigevoerd,

Basisrioleringsplan Wijre
6 Afronden Gemeentelijk
Rioleringsplan 2018-2022

Eind 2017 in uitvoering.

realisatie

Eind 2017 niet

basisinspanning Banholt

gerealiseerd.

8 Voorbereiden realisatie

Verschoven

Wordt
naar 2019

basisinspanning Sint
Geertruid

De totale kosten,
verbonden

aan

‘bovenbeschreven

actwiteiten, zijn geraamd
p € 854,000,-

Verder werd op 24 oktober
2017 het gemeentelik
oleringsplan en waterplan
voor de periode 2018-2022
door de raad vastgesteld

Voor de komende v jaren

Voor eind 2017 zal verder

s een investeringsomvang

het Gemeentelijk
Rileringsplan 2018-2022
ter vaststeling worden
voorgelegd. Naast een
rugbik over de afgelopen

van ruim € 68 min

planperiode wordt een

vooruitbik (beleidsmatg,
exploitate, nvesteringen)
gegeven voor de komende

5 jaren.

bestaande

- Maatregelen aan

Basistioleringsplan
Heugem-Limmel

7.Uivoeren

van het gemeentelijk

opgenomen.

Heugem:Limmel
- Afronding realisatie
basisinspanning Banholt

Pijler Geluid, Lucht en Geur

Planning 2017
A. Geluid

1bedrifsterreinen
Woningen op

Geen nieuwe woningen op.

Reallsering 2017

Planning 2078

Ttieuwe
2077 vergunningen
werden geen

‘Geen
nieuwe woningen
bedrifsterreinen
toefaten. op.

verleend voor de realisering

bedrifsterreinen oeaten.

van

woningen

op een

bedriventerein.

7 GeludsaneraB-en

Bij besluit van 20 on 21

Mer de

Eindistwonr

‘november 2017 stemde de
Staalssecretaris van
Infrastructuur en Waterstaat

saneringsplannen is een

verkeersiawaai
Na ontvangst van de

offiëleinstemring van het
saneringsprogramma B- en
Eindijstwoningen door BSV
zullen de programma's voor
de keren Eisden, Cadier
n

in metde

_

Guipen-Wittem.

begeleiden en toezicht van
de uivoering van de

voor de kernen Cadier en

Margraten voor inspraak ter
inzage wordengelegd. Bij |
de verdere uitwerking van _ |
programma n bestek zal zo |
veel mogelij
samengewerkt worden met |
degemeenten Vaaisen

voor het voorbereiden,

saneringsprogramma's,
zoals de respectievelijk

Keer alsmede

Instemming van de

nieuwe fase aangebroken in
de saneringsoperatie. Daarbij
zal opdracht worden verleend

Keer en Margraten,
alsmede de ker Eisden in
Ingediend. Gelijktjdig werd
dehoogstetoelaatbare _
geluidbelasting vastgesteld.
De relevante stukken lagen
vanaf7december2017 _
gedurende zes wekenin _

| onder meerhet

sanering

Daarbi za! gekeken worden
in hoeverre

|
|
|
|
|

het meerwaarde

heeft
om di samen met de
gemeenten Gulpen-Witem
en Vaals te verichten.
Uigangspunt bi de gehele
saneringsoperatie i dat het
met gebruikmaking van

gemeentehuisterinzage. _ | ministeriele subsidies
ontvangen.
ministerie voor bepaalde

Gedurende deze periode _ | budgettai neutraal zal plaats
werden er geen zienswijzen | vinden. Omdat er j het
voorzieningen gewerkt wordt
met normbedragen i het nog
niet gehele duidelj of dat
haalbaar

i.

Indien Git

onverhoopt niet het gevalis
zal het tekort van

gemeentewege uit de

algemene middelen moeten
worden aangevuld

3
Deontwikkelingen rond

n 2017 hebben zichgeen _ | De ontwikkelingen rond
| ontwikelingen voorgedaan, | nieuw geluidbeleid en—

_

SWUNG bliven volgeneen
zonodig hieropinspelen.

4 Hogore

| de aanleiding vormen voor | regelgeving bliven volgen en
_

q

acties

zonodig ierop i

In2017iseropbasisvan

Overschriding

voorkeursgrenswaarde
vormt geen

_

_ | Overschrijding

een in 2016 ingediend

voorkeursgrenswaarde vormt

| verzoek 6én hogere
grenswaarde verleend

geen weigeringsgrond voor
nieuwe ruimtelike

weigeringsgrond voor

ontwikkelingen. De vereiste
hogere
grenswaardeprocedures

nieuwe ruimtelike
ontwikkeiingen.

hogere

De vereiste

worden doorlopen

grenswaardeprocedures
worden doorlopen.

3 Geluidoverast
Luk,

rluchthaven

Op 16 apnl2017 werdde _ | Bogin
2018 heef r
toenmalige Staatssecretaris | gevonden met het miristerie

| TweedeKamerdoorde

_ | telefonisch contact plaats

Öp
februari 2017 vond _ | Dijksma middels een
opnieuw overleg plaats met | verzamelbref geïnformeerd
eenvertegenwoordiging
van

het ministerie van I&M.

Daarbij werd de gemeente

van Infrastructuur en
| Waterstaat. Daarbij werd

| overdeaanpakvande
_ | door het ministerie de stand
van zaken van het dossier
geluidoverlast. Daarbij werd
aangegeven úat alleen in
toegelicht

geïnfomeerd omtrent
nieuw overieg met België

de vrosge nacht

- de monitoringsgegevens

onvoldoende

van

‚op operationee! niveau

bereikt.

omtrent rieuwe afspraken

voortzettng van het
bestaande operationele

‚en de indiening van een

evaluatie av de aanpak
van de problematiek bij de
2e Kamer. Op het moment

resuitaatis

Naast

een

het hele

jaar 2017

zouden worden toegezonden;
=er vindt nog steeds

overleg zou via een

operationee! overleg met
Belgocontrol plaats:

Memorandum

- een Memorandum

of

of

Cooperation aan een
permanente borging van.

Cooperation wordt

bestaat er meer

gemaakte afspraken
gewerkt worden
aan een

De mogelikheden om
effecief tegen de ervaren

duideljkheid over het
vervolgtraject, dat door het

Verdrag met de Belgische
overheid. Vervolgens werd

overlast te ondernemen zijn

ministerie wordt

geruime t

voorgestaan. Alsdan is de
bedoeling om als gemeente

het ministerie vernomen.

e

I september 2017 werd

de inwoners te informeren

door het college besioten
om voor de duur van 1 jaar
het Viegtuiglawaat Bierset

de weinige opties. Wenseli
wordt het geacht om de
voorlgang naar de inwoners
n beeld e brengen. We

te meten.

beschikken

‚dat de evaluatie
in de 2e
Kamer aan de orde komt

over het project.

niets meer van

Daarvoor

het bureau Sensor

werd

Net voor

‚een bedrag van € 17.130,—
exel blw opdracht verleend

voorbereid

duidelijk beperkt Het
openhouden van overieg met
ministerie vormt

een van.

echter niet vele

te

presenteren gegevens.
Welicht dat de

meetgegevens van Sensor
Net meer duidelikheid
kunnen brengen.

Deze

gegevens worden echter op
zijn vroegst begin 2019
verwacht

TS Geudsaneine
De op de saneringslist

'Op 13 oktober 2077 werd

‘Samen met Valkenburg ald
Geui, Vaais en Gulpen-

voorkomende woningen

accountantsverkiaring
voorziene gereed meiding

Witem zal n overleg met
provincie Limburg getracht
‘worden om een oplossing

dienen van de

saneringsvoorraad
afgevoerd e worden.
Uiterlik 1 i 2017 dient

afrekening
(subsidievaststeling) bij
provinciaal bestuur plaats
te vinden. De gemeente
heeft via de provincie

bij het provinciaal bestuur
Ingediend. Naast hetfet dat
de accountant

nietis

Ingegaan op de rol van de
gemeente Valkenburg a/d
Geu

als

samenwerkingspartner in dt
project, waaraan tevens
door Vaals en Guipen-

Witte werd deelgenomen,
bleek de provincie niet

etelike kosten bedroegen

zonder

€ 196.386,05.

met de gehanteerde

Het restant

dient teruggestort
worden naar de provincie

meer

i te stemmen

verdeelsleutel van de
kosten. Deze verdeelsieutel

werd eveneens ljdens de
saneringsprojecten van

ISV1 en 2 gebruikten
werden

toen

wel

acoepteerd.

T Reonsinie
Riksweo/Aan
de Fremme,
De akoestische

voorzieningen aan één
saneringswoning wordenin
opdracht van de province

Umburg utgevoerd.

Van

gemeeniewege zulen de

n 2017 zijn n opdraeht van
de provincie Limburg aan 1
‘woning, gelegen binnen de
invoedsteer van de
Teconstructe van de

Rijksweg/Aan de Fremme te
Margraten akoestisch
gesaneerd.

De

eigenaren

voor de situatie te krijgen.

In

‚een worst case scenario

dent de gemeente EjsdenMargralen de in de ogen van
provincie te veel ontvangen
subsidie aan provincie
moeten

restitueren

en

vervolgens weer moeten
deciareren bij de gemeenten
Gulpen-Witte, Vaals en
Valkenburg ald Geul

‘egenaren van de overige
10 woningen een beslut

‘van de overige woningen

het pand van de

hebben een schriven van
de gemeente ontvangen dat
i iet n aanmerking meer

saneringslist.

komen

ontvangen tot afvoer van

voor een

riksbijdrage omdat de
betreffende woningen
voldoen aan

het vereiste

binnenwaardeniveau

of dat

de eigenaar geen

toestemming gaf voor
uitvoering van de
saneringswerkzaamheden.
Begin 2018 werd de gereed
melding door provincie bij
t Bureau Sanering
Verkeers!awaai ingediend.
5

Luchten

Geur

Pianning 2017
Realisering 2017
Planning 2078
1
Meien
NO2
De
resuiaien vandedie _ | Eind mei 2018 1oopthet
De metingen op de drie _ | NO2-meetpunten waren., _ | contract voor het uitvoeren
locaties (Breusterstraat,
_ | getoelst aan de wettelike _ | van NO2-metingen met
Tichterweg en Mariadorp) | norm voor NO2 (40
prowincie Limburgaf
worden voorlgezet ot en
microgram/m3), postie. Het Gekeken zal worden of het
met mei 2018 Over 2017
bleef op all locatie
nog wenselijk is om nog

bedragen de meerkosten € | uimschoots onder de norm.

51664

De gegevens kunnen
wuw uchtmeetnet:
worden ingezien op

| verdere melingen uit e laten

voeren. Op basis
van het
de kosten voor 2018 €

bestaande contract bedragen

maastrichtn De kosten van | 1.282.93.
de metingen in 2017
bedroogen € 2.344,03

ZMeten finstof

VanprofvanSchayck,
hoogleraar preventieve
geneeskunde bij de

Vanaftaugustus 2017 __ | Met professor van Schaykis

_ | wordter natij de woonkern | afgesproken dat hj n afloop
_ | Withuis voor de duur van 1 _ | van de metingen op basis.
van de resultaten vanuit
jaar finstof gemeten.

Universiteit Maasticht,

„werd begin 2017 over de
meetgegevens NO2 een
analyse ontvangen. Daarbij
werd geconstateerd dat de

Daarbi handet het om
PMI, PM2,S en PM10. De
meeigegevens worden o9

gezondheidsoogount een

de gemeentelike website
geplaalst zodat deze door

tolaal € 15.015,-

luchtkwaliteiin deze

edereen

gemeente bedreigd wordt
door verontreinging van

ingezien

wegverkeer lucht n
scheepvaart. Denk aan A2,
Trlogiport en uchthaven
Luik. Uitrafinstof (<0,1
micrometer) wordt als

meest gevaarijke gezien.
Omdat deze riet kan

worden gemeten en er
geen normen voor bestaan

is besloten om gedurende
‚een periode van 1 jaar
PM2.5 e meten. De
hieraan verbonden

kosten

zin geraamd
op € 15.000,-

De uitvoering van het
projeet vindtplaats in

kunnen worden

analyse zal maken. De
meetkosten bedragen in
exci btw.

De kosten voor de inzet van

prof

van Schayck bedragen €

3000,-.

‘samenwerking met prof.
Van Schayck.

3 Ontwikkeingen n

gensgebied

3. Stankoverast

De (nqustiële)

‘Compostering Lixhe.

De (ndustiële)
Naar aanleiding van
ontwikkelingen in het
aanhoudende klachten van |
Belgischegrensgebied
_ | inwoners vanuit met name _ |
dienen nauwgezet gevolgg | de kem Eisden over
te worden en zonodig dient | stankovertast als gevolg van |
hierop adequaat
gereageerd te worden

composteerwerkzaamheden
p het errein van Lixhe

Compast e Lixhe werden
medio 2016 afspraken
gemaakt tussen gemeente
n de hierop actef zinde
edriven Lixhe Composten
Intradel

Omdat de Kachten
aanhielden

in 2017

vond er ussen

gemeente en bedriven in

augustus 2017 opnieuw
overleg plaats. Mede in
relatie tot een vermindering
van stank werd melding
gemaakt van de volgende
acties:

- Op de locatie Intradeite
Herstalis een nieuw

bedrifsgebouw in aanbouw
dat alle t de in Lxhe
‚opgeslagen zal worden,
gaat voorbehandelen.
Vanaf februari 2018 wordt

di proces operationee!.
- Op de locatie Lixhe vindt

geen opslag van slt meer
plaats.
- Groenafval wordt ceels

gemalen en gezeefd en
deels afgevoerd naar een
andere opslaglocatie.
=Bij de behandeling van
groenafval op de locatie

Lixhe wordt rekening
gehouden met de
windrichting.
= Algesproken werd dat
klachten naar Lixhe

‘Compost worden gestuurd.
De klachten zulen worden

meegenomen bij de
onderzoeksmethode

voor

het geuronderzoek.
b Windturbines Moeingen
Op 4 augustus 2017 werd
kennis genomen van het
voornemen

om

in

Moelingen twee

windturbines te plaatsen.

In

onwikkelingen n het

Belgische grensgebied
dienen nauwgezet gevolgd te
worden en zonodig dient
hlerop adegquaat gereageerd
te worden.

tegensteling toteen
eerdere
vergunningaanvrage was
thans niet voorzien

in een

turbine nabi ort Navagne.
Besloten werd om tegen het
nieuwe plan van
gemeentewege geen

zienswijze in e dienen. De
gevraagde vergunning werd
door de Belgische provincie
Limburg bi besluit van 16
novemer
T

Mieuzones

Al nieuwe ontwikkelingen
worden,

voor zover

relevant, getoeist aan
afstandsnormen,

die

middels wetgeving of
rechtspraak lotstand zijn
gekomen.

2017

geweigerd.

Afhankelik van de aard
dient bij nieuwe ruimtelijke
ontwikkelingen, tevens
gekeken te worden naar de
negatieve beïnvoeding van
drit, veroorzaakt bijhet
gebruik van chemische
bestridingsmiddelen. Door
de rechtspraak is n het
verleden meermaals

uitgesproken dat een
afstand van 50 m tussen

gevoeige functie, zoals
“wonen” en een agrarische
functie, waar drift

'Op 7 Januan 2018

het

Actiiteitenbesluit

mileubeheer zodanig
gewijzigd dat de toepassing
van chemische

bestrijdingsmiddelen nog
slechts toegelaten zijn indien
enminste een drtreductie
van 75% wordt bereik. Dit
staat |os van aanvullende
dr reducerende eisen die

bepaade
gewasbeschermingsmiddelen
micdelen stellen.

zijn, voldoendeis.

Middels

De gewizigde wetgeving
heeft gevolgen voor de
omvang van de afstand.
Teneinde inzicht e krijgen in

een

is deze

de effecten van deze

veroorzakende handelingen
planologisch toelaatbaar
beleidsnotiie

afstand door uw college in

wettelike maatrege! op de

2013 n een aantal rader

„aangegeven gevallen

minimale afstand, di in
relatie met het waarborgen

teruggebracht. Tot op
'heden is dt gemeentelijk

van een goed woon- en
leefkimaat in acht genomen

beleid niet rechterlijk

dient te worden, wilen wer

getoetst

hiervoor onderzoek aten
uitvoeren. Geraamde kosten:
PM.

Soulzones hersche
middel

Vanaf 1 januan 2018 i bij de
toepassing van

gewasbeschermingsmiddelen
minimaal

75%

dritreducie

verplicht. De datum van de
inwerkingtreding is
vastgelegd in het
Activieitenbesluit
miieubeheer

van

15

‘november 2017. Nagegaan
zal worde

deze
leiden

mate

wetteijke maatrege! kan
tot het verder

terugbrengen van de afstand
tussen agrarisch perceel
waar chemische

bestridingsmiddelen kumen
worden loegepast en nieuwe,

gevoelige planoiogische
verbijfsfunctes.

Pijler Duurzaamheid

Milieu

Maatschappij
Duurzaam

Economie

3. Energie
Pianning 2017
1
Energiecon

Realisering 2017
Op14september2017

Limburg
Vaststeling

van een
uitvoeringsprogramma, waarin

Planning 2018
_ | Met de vaststeling van het

hebben 18 Zuid-Limburgse | gemeentelijk klmaat- en

gemeentenhet Energie _ | energiebeleidsplan met
| Convenant Zuid-Limburg _ | bijbehorend -

van gemeentewege is

ondertekend.

aangegeven op welke wijze de

vastgelegd hoe de

Hirinis

uitvoeringsprogramma 2018 i
voldaan aan hetgeen in het

omslag naar een duurzame

gemeenten zich gaan

Energieconvenant is afgesproken.

energievoorziening in 2020 is

inzetten voor de

beschreven.

energietransiie.
ondertekenen

Met het
is de niet

vriplivende

inspanningsverplichting
ontstaan om uierlijk 1 Ji
2018 een beslut te nemen
over

- een lange termijn ransitie
=een eerste (korte termijn)
uitvoeringsprogramma;
- een voorstel

n termen

van capaciteit en middelen

voor de organisatie van het
uitvoeringsprogramma.

7 Verduurzaming
ebouwen
Medio

gemesnteikt

2017 wordt een beslut

genomen om in afstemming met
het gemeentelijk
accommodaliebeleid

1e komen

toteen verduurzaming van de
gemeentelijke gebouwen. Het
voornemen

is om de

Eon eerste aanzet voor con
verduurzaming van de
gemeentelijke gebouwen

Voor 2018 1s oon bedrag van €
76000
gelabeld voor de
verduurzaming van de

werd in mei 2017 aan het

gemeentelijke gebouwen.

college voorgelegd. Daarbij
werd uitgegaan van een
verduurzaming door de

Het project vormt een van de
projecten die in het
uitvoeringsprogramma 2018 zijn
opgevoerd

gebruikers van de

gebouwen, waarbij van

verantwoordeljheid voor
verduurzaming primai bij de
verenigingen te eggen en deze

gemeentewege

als gemeente daa

aantrekkelijke leningen.

te faciiteren.

(fnancieel)

Qua

gefadiiteerd wordt middels
het verstrekken van
Voorwaarde voor deelname

verduurzamingsnivea staat

was dat het project dientte

gemeente energieneutraiteit
voor ogen, waarbij voor

passen

‘bestaande bebouwing naast de
ecologische belangen tevensde

accommodatiebeleid

economische

en sociale

‘belangen worden Bij groot
onderhoud van gebouwen door

binnen het

gemeentelike
Besluitvorming vond niet
plaats omdat er nog een
aantal onduidelikheden
bestonden.

gemeente vormt
energieneutralteit doe!

3. Slmme meters gemeontelike
gebouwen
Praatsing slmme meters in
gemeentelijke geouwen

n 2077 zin ale
gemeentlike gebouwen

Met de gebruikers van de
gemeentelijke gebouwen zal

voorzien van een zgn.

overieg plaats vinden om
toestemming te krjgen om de uit

slimme

meter

de slimme

meters voortkomende

gegevens te gebruiken met het
009 op de verduurzaming van

‘deze gebouwen.

Nuten

meerwaarde moeten mede gezien
worden i relatietot het project

“verduurzaming gemeentelijke
gebouwen"
1D
enereker
Smnds de nstallae van het | Een verdere verbelering van het
Medio 2016 werd hetdigtale
| digitale oket hebben zich _ | digitale energieloket.
energeloket voor alle Limburgse
verbeteringen voorgedaan.
v bespaarenenergieinlimburg.nl
Tot een adequaat nfoloket
gemeenten geïnstalierd!
waw bespaarenergieinimburg.nl
heeft h echter nog niet
Het loket i een

ontwikkelmode!

mogen leiden.

n wordt aan de hand van input
verbeterd worden

tot een

adequaat informatiesysteem
'5. Uivoering project Oubbel
Duurzaam.
Begin 2017 worden de
energiecoaches opgeleid en
worden

de deelnemende

bedriven geselecteerd. Daarma
zal de uitvoering van het project

De belangsteling voorhet

Begn 2078 i met auidelk of en n

project vait en opzichte
van de verwachting tegen.

welke vorm het project biift
voortbestaan.

Door het projectbestuur
wordt gekeken in hoeverre
het tegenvallende aantal
scans

kan

toenemen.

in volle gang gaan. Begin 2017
waren er voor het project 2
energiecoaches ui EijsdenMargraten voorhanden.

©. Evoluate oplaadiira ov,
Er wordt verder gezocht naar
mogelikheden om eigendom en
bebeer van de gemeertelike
oplaadpalen

n 2077 i het aantal

We bijven streven naar eon

oplaadpunten voor

overdracht

elektrische auto's niet

n eigendom zijnde openbare
oplaadpunten.

uitgebreid.

de de

bestaande

Momenteel beschikt de gemeente
n bijna iedere woonkern over en
openbaar angzame oplaadpunt,

aan derden over te

dragen. Overgens zin er geen
acties gepland om tot
opschalng van openbare
oplaadountente komen.

van

die niet geschiktis voor zakelijk en

Het

toerstsch

verkeer.

Voordat

nieuwe

colege i8 van mening dat de

nvesteringen gedaan worden dient

markt op de ontwkkelng

spelen en di geen taak meeris
van de overhed. Op basis van
benoefte wensen wi utersard

nzicht te bestaan bij welke
doeigroep de grootste behoefte
gaatiggen. Bovendien s de
verwachting dat de mark! zal gaan
Inspelen op de toekomstige vraag

wel e faciteren:

naar meer oplaadpunten op het

rondom

evinfra dient inte

moment

dat het aantal elektische

voertuigen toeneemt. De rol van
de gemeente zal vooralfaciiterend
zijn.

7. Onderzoek verdurzaming

‘O 15 apr 2016 werd de
kringloopwinkel aan Aan de
Eremme offieel geopend.
Deze winkel s gevestigd n

Middels aen Informatieavond voor
‚ondernemers zal de noodzaak om

kringloopwinkel aan Aan de

t voormalige
gemeentelager,

Getracht zal worden

Fremme geëvalueerd worden. In
relaie met verdu.rzaming van

mileupark en wordt
geënploiteerd door Rd.

‘ndustieterrenen

Vanwege een te drukke
agenda i het niet gelukt
‚m het aspect

f

ine

en

opzetten

tendooowinel
in hetvoorear van 2017 zalde
exgioiate van de

worden

momerteel de mogelikheden
onderzocht

om

de

naast het

te verduurzamen

onder

de

‘aandacht gebracht worden.
om

RVO

hieraan een bidrage te laten
geven. Welicht Ievert een
dergelike avond nieuwe input voor
een verolg
Verder zai net bestaande

p

internet

de bedriventerreinen verbeterd

bedrijventerreinen e voorzien

duurzaamheid e integreren

worden

van snelinternet.

in de conlacten

Begin 2018 was de status dat KPN
toegezegd heeft om de kasten op

Verder wordt

overwogen om voor de

\aatselke bediven n het

met

de

lokale bedrien.
Snel internet i afgelopen

zodat

deze sneller werkt

de becrijventerreinen te

Teken van duurzaamheid

een

info-avond te organiseren

aar niettotstand gekomen
p de bedriventerreinen.

vervangen. Met Ziggo wordtnog
overlegd om ook de medewerking
van dat bedrijfte krijgen.

In 2017 werd voor een

Voor 2018
is een opdracht
verieend aan Ziut voor een bedrag

bedrag van € 290.000.-

van € 260.000,- voor een

aan Ziut opdracht verleend
om in versneld empo de

versnelde vervanging van de

3 Versnelde verduurzaming

openbare verlchting.
In de begroting
2017 is een
nvesteringskrediet opgenomen
van

€ 327

000,-.

Daarmee
is de

fnanciële uimie in de begroting
n wezen gereaiseerd. Concrete
uitvoeringsvoorstelen deenen
thans ingediend te worden.

bestaande

armaturen

armaturen.

te

vervangen door LED. Deze
opdracht werd niet gehee!
uigevoerd. Dit betekent dat
deze verder wordt

uigevoerd in 2018.

TEm Januan 2078 was n0 G6n

72

Nadat de

Zomnepansien

met de beschikbaarsteling

Begin 2017 was ernog een
bedrag van €0.6
min
beschikbaar voor fnancieringen
van de aanleg van
zonnepanelen.

De eerste helft

van 2017 zal het bij de
aanbesteding beoogde doel de aanleg van c 4.100 panelen
gehaald worden waarna het

project kan worden

afgerond

raad instemde

fnanciële ruimte van €ca

van € 1,6 min voor de

250000

nandieringsregeling ging
het zonnepanelenproject
begin 2017 feiteik van

€26

start. De animo voor
deeiname was de raad

Zonnepanelen" zal naar
verwachting de eerste helft van

in

apri 2016 instemde met de

(van de oorspronkelike

min) voor het afsluiten van

nieuwe geldleningen.

Het project"Zorgeloos
2018 aflopen.

beschikbaarsteling van nog
eens €1 min (nadien
teruggebracht ot €0,8 min)
voor de uitvoering van de

financieringsregeling
Doelsteling van het project
was om de CO2-uist00t
van de bestaandt

openbare verichting op
duurzame wize te
‘compenseren middels 4100

panelen.

Eind 2017 waren

r nagenoeg 3500 panelen
gelegd
73 Ogstelen
r
duurzaamheidsvisie
Aan Hogeschool Zuyd is

T Juni 2017 werd opdracht

Tm zin vergadering van 20 februart

verleend aan

2018 stelde de raad het

DBV om een gemeentelijk

gemeentelijke kimaat- en

verzocht om

klmaat- en

energiebeleidsplan met
bijbehorend uivoeringprogramma
voor 2018 vastgesteid. Daarbij
werd bepaald dat bij de uivoering
h bestaande budget voor

een

offerte n te

dienen voor een energievisie on
daaraan

verbonden

het bureau

energiebeleidsplan met
daarin opgenomen een —

uitvoeringsprogramma. Dit zou
geënt moeten zijn op de wens.
om in 2030 energieneutraal te

uivoeringsprogamma voor

z

werd n december 2017

In het kader van de

2018 op te sellen.

Een

eoncept van het document

afstemming met Gulpen-Witem

tijdens een opiniërende

s het offerteverzoek verruimd

bieenkomst van de raad

tot ook die gemeente.

besproken.

Op basis

van de ontvangen offere zal
‚een besiuit genomen moeten
worden
de

ten aanzien van zowel

visie alsook

het daaraan

verbonden meerjarig
uivoeringsprogramma.

duurzaamheid

van€ 100.000,

acht genomen dient te worden
(exc: € 75.000 gelabeld voor
verduurzaming gemeentelike

gebouwen). Het uitvoeringspian
2018 kent de volgende projecten:
= verduurzaming gemeentelijk
vastgoed:
- voorbereiding aanplant
klmaatbos:

Daarin

“ haalbaarheidsonderzoek

zal ook de afstemming met

grootschafige

Guipen-Wittem aan de orde

daken:

komen

- Energie Prestatie Keuring

zon-PV op grond en

bedriven;

= Energie:audit grootverbruikers
- Nadere uiwerking WKO
gemeentelij vastgoed
= openbare verichting voorzien van
LED;

- duurzame inkoop gemeent
Ejsden-Margraten:
= stimulering oprichting okale

energiecoöperaties;
Opstelien beleidsnotiie tav
verdere

verduurzamingsmogeijkheden bij
tuimtelike ontwikkelingen:
- haalbaarheidsonderzoek energie

neutrale Kampweg Gronsveld:
- faciileren verduurzamen

bedriventerreinen:

- overleg met energiebedrijven,
Enexis en woningeorporates:

B

Alal

Pianning 2017
LVerbeterng
n

ruik

Evaluate effecten
Kringloopwinkel,

gratis

Realisering 2017
De invoering van PMDinzamelingen de grats"

Planning 2018
_ | Vanaf 2018 worden matrassen 09
_ | de mileuparken gescheiden

inzameling van gfthebben | ingezameld.
positieve effecten gehad op Verderis er een grootschalige

nzameling ft n invoering PMD
inzameling op VANGdoessteling

de inzameltrespons voor gft

Installatie in aanbouw om separaat

n

In overleg met Rú zal
nagegaan worden welke
maatregeien bivoorbeeid op

restafval nam

gescheiden luiers te recyclen. De
verwachting is dat deze
verwerkingsinrichting het derde

piot-basis genomen kunnen

2020 geldt, om niet meer
da 100 kg restafval per

kunststofen.

De

hoeveeheid aangeboden
af.

Getoetst

aan de landelike VANGdoelsteling,

zoals die voor

kwartaal van 2018 operationeel is
Vanaf dat moment

kan

afvoer van

restafval/inw verderterug te

nwoner t hebben

brengen.

geconstateerd worden dat
we op de goede weg zin.

de in Eisden-Margraten
gescheiden ingezamelde luiers
naar di instaltie plaats vinden.
De verwachting is dt we alsdan in
de buurt van 100 kg

We

restafval/inwoner komen.

worden om

de hoeveelheid

scoren

moet

het beste

van

ale bij Rd4 aangesloten

Verdere acties die voor 2018 zijn

gemeenten

gepland
= ealisering van

Luiers worden

n deze

gemeente gescheiden
ingezameld. Omdat er nog
geen adeguate recycing
mogelikheden zin worden
deze momenteeinog
verbrand

een ondergrondse

verzamelcontainer

voor restafvalin

de kernen Eisden en Margraten
met weging:

- vervanging van de bestaande
ondergrondse glascontainer natij

de Plus te Margraten door een
nieuwe ondergrondse met eon
grotere capacteit
nieuwe container

Daarbij zal de
naar een

beter

bereikbare locatiein die omgeving
worden verplaatst.

7 Wizana rzamelbeied
kledngtextie.
Ra4

stelt n het kader van de

uitvoering van het gemeentelijk

belexd begin 2017 de contracten
op met de inzamelverenigingen.

Bijbeslut van 20 december
2016 besloot het colege tot
wiziging van het

Reshare heeft beslcten Om

iet

inzamelbeleid voor kleding,
Met ingang van 1-1-2017

zamelen. Met Aktie68 en SMHO
werd door Rú4 een overeenkomst

„wordt keding en textelin

gesloten.

meer n de gemeente EijsdenMargraten kleding en textel n te

SMHO

zal n mei 2018

de gemeente aleen no9

een huis-aanhuisinzamelonde

maar naast Rd£

‘houden.

Akte68

ingezameld door Stchting

september 2018 houden.

_ |

zal dt n

Reshare, Aktio68 en

Stichting Medische
Hulpverlening aan OostEuropa (SMHO)

‘LVergoedng
oudpapierverenigingen
De oudpapierverenigngen
hebben een goed jaar

achterde rug. Naast de
garantievergoeding van €
0,04kg (1.643.000
kg = €
65720;
werg over 2017
naar rato van ingezamelde
hoeveelheid

maar lefst€

62.421,62 extra uitbetaald

Dit was een gevoig van de
gunstge markistuatie voor
oud papier.Intotaal
ontvingen de
inzamelverenigingen aldus

€0,07/kg
zm

verekt

unststof verpakkingsatval
Een

in 2014 door ASL

georganseerde Europese
aanbesteding heeft geresuiteerdin
‚een opdracht aan de frma van
Scherpenzeel voor de op- en

overslag en sorteren van het

ingezamelde verpakkingsafval
tegen een bedrag van € 130,89
per on hergebruikte factie. De
vergoeding die van Scherpenzeel
krgt voor vermarkting i gelijk aan
de vergoeding die door Nedvang
aan de gemeenten wordt
uitbetaald.

De looplijd van het contract i van
201 Um 2023 met tussentjds de
mogelijkheid tot opzegging van de
overeenkomst (1ste 2015/2016,
2de periode 2017/2018, 3de

periode 2019/2020/2021 en laatste
periode van 2022/2023)

Vóór Ji 2018 zuilen we als ASL
n standpunt moeten innemen of

we gebruik wilen maken van de
3de periode (2019/2020/2021)
m.b L het verengen van het
cortract.

De

keuze

zal,

zoals we

dt ook in 2016 hebben gedaan,
weer schrftlijk moeten worden
bevestigd dooriedere gemeente
afzonderijk. Indien gekozen wordt
voor het doorzetten van het
cortract, wat zoals het r nu naar

uitziet de meost regle opie , zal

ook gekeken moeten worden

naar

de inhoud van het addendum

want

îtlooptin 2018 af. Dus na de 2de
haff van 2018 zullen we nogmaals
de colleges moeten informeren
over de voortgang en deze
verzoeken om

de via ASL

gemaakte afspraken schifteij t
bevestigen

welke effecten daaraan zin
verborden is de agere
inzamelfrecuentie
vor
estatval

n alle bij Rá aangesioten
gemeenten, muv EisdenMargraten en Guipen:Witem is de
inzarmelfrequentie voor restafval
verlaagd naar 1x per4 weken.
Deze maatregel i beleidsmatig
ingevoerd om de hoeveelheid
restafval verder te verlagen. Voor
Eijsden-Margraten geldt deze
(maatregel vooralsnog niet omdat

met ngang van 1 fanuan 2017

daartoe nog geen

n Landgraaf expermerteel

gezien. Gulpen-Wittem is pas
vanaf 2018 tot Rú toegetreden.
6 Staliegeldallanie

testotel
Ht voornemen is om op termijn
de frequentie van de hus-aanuisinzameing van restafvalte
veragen van 1x 2 weken naar
144 weken.

Om

e beoordelen

aanleiding wordt

Maatschappeljke organisaties,
okaie overheden,

‘burgerinitatieven, bedrijven en
mileuorgarisaties hebben zich
verenigd in de Statiegeidaliantie
om een gezamenlik geluid vóór
statiegeld op bikjes en plastc
lessen Ie laten horen richting de
Nederlandse en Belgische
regeringen. De redenering van de
Allantie isdat statiegeid ervoor
zorgt dat lege fesjes en bikjes

Ingeleverd worden.
bijven staten,

Daardoor:

bermen en

stranden vrij van plasti fesjes en
bikjes.

Het college

van Ejsden-

Margraten heeft bij schrijven van

15 Tebruar 2078 nichtng Ró4 te
kennen gegeven sympathiek
tegenover het intiatief van de
Allantie te staan

Op 10 maart
2018 heeft de
staalssecretaris voor

Infastructuur

‚en Waterstaat met het verpakkend

bedrifsleven, gemeenten en
andere partjen overeenstemming

bereikt over het terugdringen van
het verpakkingsafval. Binnen drie
jaren moeten bedfrijfsleven en
gemeenten de totaie hoeveelneid
plastic zwerfafval tussen 70 en

90% terugdringen en 90% van
Kleine flessen moet hergebruikt
Lukt di najaar 2020 nie, dan komt
r per 1-1-2021 statiegeid op
Kleine fesjes tot 1 Iter.
T mweknaredng

APZ

Öp 28 november 2017
stelde de Staatssecretaris
van

Infrastructuur en

Verkeer

het nieuwe

Landelijke Afvatbeheerplan
vast.In dt plan i het

afvalbeleid voor de periode
2017 tot en met 2023

vastgeiegd, met een
Goorkijk ot 2029. LAP3 is
op 28 december 2017 in
werking getreden en

vervangt.
door

Het LAP is een

de Wet miieubeheer

‚en de Kaderrichtijn
afvaistoffen

voorgeschreven plan om
afvalbeheer in de juiste
banen e leiden.

Daarbij

wordt de afvalhierarchie

aangehouden: preventie,
hergebruik, reeyciing,
‘nulige toepassing, veiige
verwijdering
Enkele belangrike
doeistelingen t het LAP3
z
Het halveren van de
hoeveelheid restafvalin
2022 tov 2012.

Vergroting bewustwording
bi huishoudens en
bedriven van hun

afvalproductie
- Stimuiering producenten
om bij ieuiaire producten
te maken.

- Verhoging aandee!
afvalscheiding van 52% in
2014

naar

75%

in 2020.

|

-Verlaging hoeveelheid

restafval

van 240 kgfinw in

2014 naar 100 kginw in
2020

| Stimuiering preventie

| zodat restafval van 500

kginw n 201 afneemt
naar 400 kginw in 2020
- Verhoging kwaïiteit
hergebruiksmateriaal

Pijler Natuur — en Milieucommunicati
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Financele ondersteuning

e

voor nme-projecten €

toegekend voor nme-

€3:504,-aan subside

|
koaen
n
von

| e
|

aa
e BoriE
ondersteuning bij NMEactvieiten/projecten

6300

3 Communeate
gemeenie-schoien

Overiegstuctuuris

Nme overieg tussen CNME

aangepast en er zal meer
vraaggericht met scholen

en schoien

„worden overlegd

|

|

|

||

Bijage 1
De belangrijste

afvalstromen Eijsden-Margraten 2015-2017

2015

Hoeveelheden afval
Eijsden-Margraten 2016

(ow.

Gfthus-aan-huis

TO

Restafval huis-aan-huis”_

1-1-2015:

2016

24.967) | (w

n

505

| 2.402 ton

Luierinzameing
67 ton
Papierhuis-aan:uis
__ 1622100
rngloopgoederen
Grof tuiswul (op afroep) * 58 10n
Kunststof huis-aarcRUS

Grof wair

684 ton

Vervuid puin

Elecirische apparaten

4ton
148 ton
162 ton
283100
2138100
91526tontof
132 ton
237110
69 ton
87ton

_

| 177 ton

207

| (nw 1-1-2017:
25.295)

n

1654

ton

221410n

2105100

499 ton

608 ton

62 ton
1614ton ton
683ton

_ | 332 tof

Mleugarken

‘asbest
Restaval
Schone grond
apier pun
Schoon
Bhout
viakgias
metaien
snoeïhout
Kunststof

1-1-2016:25.423)

66 ton
ton
281643
ton
10100

20100
159 ton
103 ton
297
123071ion
94524 nton
138 1on
256710
111 ton

0 ton
160 ton
96 ton
2741579 1o700
26913tonton
136 ton
2.:370
64ton 00

818101

836 10n

79 ton

29 ton

185 ton

165 ton

* Het ngezamelde (groffrestafval wordt gesorteerd alvorens afgevoerd 1e worden naar d&
verbrandingsinstalatie. Op basis
van gegevens van de sorteerinstalatie (Baetsen Recyding) blkt
daarbij nog ca 50% van het gesorteerde grof restafval n aanmerking te Komen voor hergebruik
Voor de toetsing aan de VANG-doeisteling van 100 kg restafval/inwoner dient uitgegaan te worden
van de som van de voor verbranding /storing in aanmerking komend (grof) restafval. De feitelke
siuatie voor de afgelopen jaren wordt onderstaand aangetrofen:
2075

118 KW

2076

207

109 97nw

109 Kgaw

n een eerder stadium werd op een lagere hoeveeheid restafvalnw uigekomen doch daarbij werd
aleen uitgegaan van de huis-aan huisinzameling

Bijdrage gemeente Eijsden-Margraten aan Rú tbv kostendekking huisvuiinzameling en —verwerking

[Eearsing GR 207

[€1288882-

TRekening GR 2017

[Begrotng GR 2019

[€1256.53%4,

Op basis van het resultaat 2017 wordt door Rd4
€

[€1.386.529,31.473,-

gerestitueerd.

]

]

Bijage 2

Kosten thema's (direct) gemeentebegroting

Tema

207

Bodemen

n

ucht/geur

n
€_4954,47
1653703,76

