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GroenLinks Eijsden~lVlargraten 
Mevrouw Koene 
Brigidastraat 8 
6255 AW Noorbeek 
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Eijsden-Margraten: wii tint tot 
Onderwerp: Beantwoording artikel 36 vragen GroenLinks Kwaliteits 

Commissie Limburg 

Geachte mevrouw Koene,

Naar aanleiding van de ingediende vragen is ter voorbereiding op de beantwoording en 
ter verduidelijking bepaalde terminologie contact geweest met u en de heer Cor 
Hanssen van GroenLinks. ln deze brief wordt onderstaand antwoord gegeven op de vier 
gestelde vragen.

Vraag 1 
Waarom is de gemeente EM niet aangesloten bij de KCL, nu op aller/ei gebied de 
samenwerking Wordt gezocht met relevante buurgemeentes, oa. onder de noemer van 
het middengebied, lijn 50, etc.

Antwoord 
Om de positie van de Kwaliteit Commissie Limburg (hierna: KCL) te duiden is een stukje 
geschiedenis en achtergrond over het Limburgs Kwaliteitsmenu (hierna: LKlVl) en het 
Gemeentelijk Kwaliteitsmenu (hierna: GKlVl) opgenomen.

Gedeputeerde Staten van de provincie Limburg hebben op 12 januari 2010 de 
beleidsregei van het LKlVl vastgesteld. Het LKM is een uitwerking van het kwaliteitsdeel 
uit het Provinciaal Omgevingsplan Limburg (hierna: POL) en van de POL aanvulling 
Verstedelijking, gebiedsontwikkeling en kwaliteitsverbetering. Het LKlVl heeft een aantal 
jaren gefunctioneerd met als adviescommissie de KCL. Deze provinciale commissie heeft 
in deze periode ook geadviseerd over plannen in Eijsden-Margraten, denk aan de 
ontwikkeling Landal Waufsberg. ln 2012 heeft de provincie het LKlVl geactualiseerd.

ln navolging van vele andere gemeenten heeft Eijsden-Margraten vervolgens een eigen 
kwaliteitsmenu opgesteld. Dit past(e) ook in de lijn van de provinciale beleidsregel.
ln de raadsvergadering van 17 december 2013 heeft de gemeenteraad het GKM Eijsden~
Margraten 2013 vastgesteid. Voor de voiledigheid is het raadvoorstel en besluit 
bijgevoegd (zie bijiage 

Behandeld door Dhr. Rutten 
Bijlage(n) 1 
Documentnr. 442399 

Ons kenmerk 1 2120/1 15948/441979 
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BLOEÉEM VAN HET ZUIDE'N 

Bijkomend aan het GKM is dat er een eigen Gemeentelijke Kwaliteitscommissie is 
opgericht. Deze Gemeentelijke Kwaliteitscommissie functioneert sinds 2013 en geeft 
onafhankelijk advies over de plannen en ontwikkelingen in het buitengebied van onze 
gemeente.

De commissie bestaat uit een landschapsdeskundige, een ecoloog(e), een 
landbouwdeskundige en onze dorpsbouwmeester. Het secretariaat Wordt gevoerd door 
de gemeente. Voordelen van deze commissie; snellere advisering en aanlevering,
transparantere advisering, flexibelere planning en lagere advieskosten voor de 
initiatiefnemer.

Ook kan de gemeentelijke commissie snel schakelen als er plannen zijn die bijvoorbeeld 
een Rijksmonument betreffen. Voorbeeld is de planvorming bij Kasteel-Oost. Tijdens 
deze planvorming is de kwaliteitscommissie aangevuld met twee leden van de 
monumentencommissie, als ook door twee collega's van de provincie. Op deze manier 
kan er integraal worden geadviseerd over dergelijke planvorming.

De gemeentelijke commissie functioneert inmiddels al zeven jaren naar de tevredenheid.

De KCL functioneert ook nog, echter is zij geen formeel adviesorgaan meer van de 
provincie. Gemeenten die niet voor een eigen commissie hebben gekozen, kunnen de 
KCL vragen voor advisering omtrent plannen in het buitengebied.
De gemeenten die voor advisering over plannen in het buitengebied gebruik maken van 
de diensten van de KCL zijn: Beek, Echt-Susteren, Gulpen-Wittem, Landgraaf,
Maasgouw, Meerssen, Beekdaelen, Simpelveld, Stein, Vaals, Valkenburg aan de Geul 
en Voerendaal. De overige gemeenten regelen dit zelf.

Het LKM is inmiddels door de provincie ingetrokken, omdat gemeenten het LKM hebben 
vertaald in een eigen GKM of een andere juridische beleidsvorm. Gulpen-Wittem, Vaals 
en Valkenburg hebben de bepalingen en voorwaarden bijvoorbeeld opgenomen in de 
vastgestelde intergemeentelijke Structuurvisie 2012 voor deze drie gemeenten.
De bepalingen van het LKM zijn dus door de verschillende gemeenten in (Zuid-)Limburg 
vertaald in diverse beleidsdocumenten. Binnen het Nationaal Landschap Zuid-Limburg 
geldt dan ook dezelfde basis; vertaalt in een GKM (Eijsden-Margraten), een 
intergemeentelijke structuurvisie of anderszins. De overige bepalingen en richtlijnen die in 
het POL zijn opgenomen zijn nog altijd onverkort van kracht. Het hebben van een eigen 
kwaliteitscommissie doet er verder niets aan af dat alle beleidskaders moeten worden 
gevolgd. Door welke commissie dan ook.

Verder kan worden gesteld dat er op verschillende gebieden wordt samengewerkt met 
andere gemeenten; Middengebied en Lijn50 Omgevingsvisie. ln deze samenwerking 
wordt op visieniveau gekeken naar de toekomst van (Zuid-)Limburg. Op het moment dat 
nieuwe beleidsdocumenten (bijvoorbeeld de Omgevingsvisie Lijn50) worden vastgesteld 
moeten bestaande adviescommissies deze beleidskaders en richtlijnen meenemen in 
hun advisering.

Geconcludeerd kan worden dat onze gemeente op grond van het door de gemeenteraad 
in 2013 vastgesteld GKM een Gemeentelijke Kwaliteitscommissie heeft opgericht. De 
gemeentelijke commissie werkt inmiddels al zeven jaar naar tevredenheid, ook met en in 
overleg en naar goedkeuring van de provincie. Destijds is bij de vaststelling van het GKM 
bewust gekozen, om bovenstaande redenen, om een eigen kwaliteitscommissie in te 
richten. De KCL is geen formeel provinciaal adviesorgaan meer. De kwaliteitsadviezen 
van onze eigen commissie worden steeds formeel door de provincie goedgekeurd,



derhalve Wordt deze Werkwijze voor zowel initiatiefnemers als gemeente als passend 
ervaren.

Vraa 2 
Wil de gemeente oven/vegen om alsnog deel te gaan nemen aan de KCL, en zo ja onder 
Welke voon/vaarden?

Antwoord 
ln het antwoord op vraag 1 is aangegeven dat er geen behoefte bestaat om na zeven 

'bal/mm jaar opnieuw aan te sluiten bij de KCL (nu dus ook geen formeel provinciaal 
bemeten adviesorgaan meer). Voor de overige motivering wordt nogmaals verwezen naar 
Cadier en keer bovenstaande antwoord.
.eckeirade 

.eijsden Vraa 3 
ngilftfeld Welk instrument gebruikt de gemeente in plaats van de KCL? Heeft zij een eigen GKM.
.rnargraten 

.mariadorp .Aw 
De gemeente Eijsden-Margraten heeft een eigen gemeentelijke kwaliteitscommissie die 
bij planvorming in het buitengebied toetst aan de kaders, voorwaarden en bepalingen van 

“Meer het GKiVl zoals door gemeenteraad vastgesteld.
.noorbeek 

oost rnearland 

.mennen Vraa 4 

geheumer 
Waar kan de burger vinden aan welke voorwaarden hij moet voldoen?

geertrutd Antwøord 
De indieningsvereisten bij planvorming op grond van het GKiVl staan op de gemeentelijk 

ßLOÉgEM vm HET website: Beleidsnotities Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting. Zie daarvoor ook 
bijgevoegde link.
https2l/www.eiisden-marqraten.nElbestuurlreqelqevinegen-Openbare-
bekendmakinqenlbeleidsnotities.html 

Burgers, initiatiefnemers en planadviseurs maken gebruik van deze informatie.

indien u op grond bovenstaande nog vragen heeft, kunt u hierover contact opnemen met 
de heer Rutten.

Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geinformeerd.

Met vriendelijke groet,

Burgemeester en wethouders van Eijsden-Margraten,
De gemeentesecretaris, De burgemeester,

77'/er 
Mari-An Gerits udonne Akkermans 
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Aan de gemeenteraad 

Vermelding onderwerp en beslispunten 
Gemeentelijk Kwaiiteitsmenu Eijsden Margraten 2013.
Beslispunten:

Vaststellen Gemeentelijk Kwaiiteitsmenu Eijsden Margraten 2013 
College van Burgemeester en Wethouders mandateren om normering van bijdragen 
en/of andere nominale aanpassingen in het Gemeentelijk Kwaiiteitsmenu door te 
voeren 
instellen bestemmingsreserve 'Gemeentelijk kwaliteitsfonds'

Doel van het raadsvoorstel en samenvatting 
Het Gemeentelijk Kwaiiteitsmenu Eijsden Margraten 2013 vaststellen zodat de gemeente,
in navolging van de provinciale regeling van het Limburgs Kwaiiteitsmenu, zelf de regie kan 
voeren bij ontwikkelingen in het buitengebied en de gebieden buiten de rode contour. Op 
deze manier wordt de procedure voor de initiatiefnemer sneller, goedkoper en meer flexibel 
qua planning. Voor de financiële kwaliteitsbijdragen dient er een gemeentelijk kwaliteitsfonds 
door uw raad te worden ingesteld.

inleiding 
Gedeputeerde Staten van de provincie Limburg hebben op 12 januari 2010 de beleidsregel 
van het Limburgs Kwaiiteitsmenu (hierna: LKM) vastgesteld. Het LKM is een uitwerking van 
het kwaliteitsdeel uit het Provinciaal Omgevingsplan Limburg en van de POL-
aanvulling Verstedelijking, gebiedsontwikkeling en kwaliteitsverbetering.
Het LKM is gebaseerd op het idee dat bebouwingsontwikkeiingen het buitengebied of het 
gebied buiten de rode contouren om de kernen, leiden tot verlies van omgevingskwaiiteit en 
dat dit verlies op een kwalitatieve manier wordt gecompenseerd. De algemene doelstelling is 
dan ook het combineren van deze ruimtelijke ontwikkelingen met het verbeteren van de 
ruimtelijke kwaliteit in Limburg.

Op dit moment moet een nieuwe ontwikkeling op grond van het LKM telkens door de 
provincie worden geaccordeerd. Het LKM biedt echter de mogelijkheid voor gemeenten om 
een eigen kwaliteitsmenu op te stellen.

in navolging van vele andere gemeenten wil ook ons college een Gemeentelijk 
Kwaiiteitsmenu (hierna: GKM) vaststellen. Vooropgesteld het GKM wijkt inhoudelijk niet af 
van het LKM. Dit is voor de provincie essentieel om met het gemeentelijk beleid akkoord te 
gaan. De provincie heeft de voorwaarden en bepalingen van het GKM goedgekeurd. Na 
deze provinciale goedkeuring dient uw raad het GKM vast te stellen.

Ons kenmerk: 13iN008640 



Nadat het GKM is vastgesteld hoeven nieuwe ontwikkelingen welke vallen binnen de 
voorwaarden van het GKM niet meer ter beoordeling naar de provincie, omdat de provincie 
het GKM heeft goedgekeurd.

Relatie met bestaand beleid, beleidsvisie en kaderstelling 
Bij de beoordeling van een nieuwe ontwikkeling wordt gekeken naar de ruimtelijke 
aspecten van het gemeentelijk beleid zoals opgenomen in de Strategische Visie Eijsden 
Margraten (vastgesteld door uw raad 22 oktober 2013) en in het 
Landschapsontwikkelingsplan Eijsden Margraten (vastgesteld door uw raad LOP 
Margraten 3 maart 2009 en vastgesteld LOP Eijsden 5 februari 2013).
Deze beleidsdocumenten zijn een inspiratie bij de beoordeling van een mogelijke 
ontwikkeling.

Motivering van het voorstel en de kaders, die de Raad ter zake zou kunnen hanteren 
Procedure 
De gemeenteraad is op grond van artikel 2.1 Wro het bevoegde orgaan om het Gemeentelijk 
Kwaliteitsmenu Eijsden Margraten 2013 vast te stellen.
Het ontwerp-GKM heeft op grond van de Gemeentelijke lnspraakverordening voor eenieder 
van 17 oktober 2013 tot en met donderdag 31 oktober 2013 ter inzage gelegen. Er zijn geen 
inspraakreacties ontvangen.

Integraal overnemen va_n provinciale ontwikkelingsmoduies LKM in GKM 
ln 2012 heeft de provincie het LKM geactualiseerd, alle aanpassingen van januari 2010 tot 
en met januari 2012 zijn hierin verwerkt. De provincie heeft de Limburgse gemeenten 
geadviseerd om de uitgangspunten en drempelvoorwaarden van het LKM door te vertalen in 
het eigen GKM. Het GKM van Eijsden Margraten is hierop gebaseerd.

De provinciale ontwikkelingsmoduies uit het LKM zijn integraal overgenomen in het GKM,
met uitzondering van de modules welke niet van toepassing zijn in Eijsden Margraten.

De provincie heeft in zijn LKM drempelwaarden en -bedragen opgenomen die een richtlijn 
geven voor de compensatie die een initiatiefnemer dient bij te dragen bij een nieuwe 
ontwikkeling. De bijdragen kunnen wél worden verhoogd, maar niet worden verlaagd.
ln het GKM zijn de LKM eisen overgenomen. Op deze manier zijn er hogere kosten 
voor de initiatiefnemer ten opzichte van de provinciale regeling.

Kortheidshalve wordt voor de volledige inhoud van het GKM verwezen naar bijlage 1 van dit 
raadsvoorstel.

Gemeente regievoerder gemeentelijke kwaliteitscommissie 
Door het opstellen van een eigen GKM is de gemeente zelf regievoerder bij het beoordelen 
van ruimtelijke ontwikkelingen buiten de rode contouren en in het buitengebied.

Voorheen werd bij een nieuwe ontwikkeling op grond van het LKM advies gevraagd aan de 
provinciale kwaliteitscommissie. Met het eigen GKM wordt er een eigen kwaliteitscommissie 
opgericht. Dit brengt een aantal voordelen met zich mee.

De huidige provinciale commissie:
Lange termijnen voor aanlevering adviesstukken 
Lange termijnen voor advisering 
Hoge kosten voor initiatiefnemer (groot aantal leden van de advies commissie)

Gemeentelijke Kwaliteitscommissie 
Snellere aanlevering en advisering 
Transparantere advisering 
Flexibeler in planning 
Lagere advieskosten voor de initiatiefnemer 

Uiteraard is de advisering gebaseerd op de integraal uit het LKM overgenomen en door de 
provincie goedgekeurde ontwikkelingsmoduies.

Op grond van artikel 84 van de Gemeentewet is het college van Burgemeester en 



Wethouders bevoegd voor het instellen van de gemeentelijk kwaliteitscommissie.
Voor de nadere uiteenzetting van de commissie wordt verwezen naar hoofdstuk 5 van het 
GKM (zie bijlage 

Mandaterinq college van Burgemeester en Wethouders 
Om accuraat te kunnen inspelen op de aanpassingen van de provincie wordt uw raad 
voorgesteld om het college van Burgemeester en Wethouder te mandateren om 
aanpassingen door te voeren ten aanzien van de normering van de kwaliteitsbijdrage zoals 
opgenomen in bijlage van het GKM.

Financiële en personele aspecten 
Financiële aspecten 
Algemeen 
De gelden die binnenkomen, op grond van de ontwikkelingsmodules, voor 
kwaliteitsverbetering bij een nieuwe ontwikkeling worden gestort in een doelfonds (lees:
Bestemmingsreserve).

Het Gemeentelijk Kwaliteitsfonds (hierna: GKF) is gericht op de verbetering van de kwaliteit 
van het buitengebied en de leefbaarheid. Dit gebeurt vanwege de aantasting van het 
buitengebied 'rode ontwikkelingen' aldaar respectievelijk de versterking van de 
leefbaarheid als onderdeel van de kwaliteit van het buitengebied.
Het uitgangspunt voor de besteding van dit fonds zijn de projecten zoals opgenomen in het 
LOP. Dit zijn projecten voor ontwikkeling van groen, natuurlandschappen en cultuurhistorie,
waardoor de landschappelijk kwaliteit van het buitengebied verbeterd.

Het GKF biedt de mogelijkheid om kwaliteitsbijdragen op te sparen en gebundeld in te 
zetten. Het financiële verloop van het fonds wordt jaarlijks via de reguliere P&C-cyclus 
(programmabegroting, bestuursrapportage, programmarekening) teruggekoppeld aan uw 
raad.

Dekking 
Het GKF dient begrotingstechnisch geborgd te worden door instelling van een 
bestemmingsreserve 'Gemeentelijk kwaliteitsfonds'. Gelden welke in enig jaar binnenkomenl 
en niet in hetjaar van ontvangst worden ingezet, worden afgestort in de in te stellen 
bestemmingsreserve.

Aanwending van de reserve kan geschieden door:
o Verwerking in de uitgangspuntennotitie en initiële meerjarenbegroting;

Verwerking in Bestuursrapportage;
Separaat Raads-/dekkingsvoorstel 

instelling en opheffing van reserves is een bevoegdheid van uw raad; Derhalve wordt alsnu 
voorgesteld over te gaan tot instelling van een bestemmingsreserve 'Gemeentelijk 
kwaliteitsfonds'.

Personele aspecten 

Planning, uitvoering en evaluatie 
Na goedkeuring van het GKM door uw gemeenteraad treedt daags na publicatie het GKM in 
werking. Nieuwe initiatieven op grond van het GKM worden rechtstreeks door de gemeente 
beoordeeld en hoeven niet meer voor advies naar de provincie. Jaarlijks worden de GKM 
ontwikkelingen met de provincie geëvalueerd. Conform de toelichting in de financiële 
paragraaf wordt uw raad geïnformeerd over het 'Gemeentelijk Kwaliteitsfonds'.



COmm'ül'liCätie 
De inwerkingtreding van het GKM wordt in de Etalage, de Heuvelland Actueel, het 
Gemeenteblad en' op de gemeentelijke website gepubliceerd.
Op de gemeentelijke website alsmede op www.ruimteliikeplannen.nl wordt het vastgestelde 
GKM ter beschikking gesteld.

Burgemeester en wethouders van Eijsden-Margraten,
De secretaris, De burgemeester,

Drs. van Dijk Akkermans 

Bijlage:

Gemeentelijk Kwaliteitsmenu Eijsden Margraten 2013 met bijlagen:
Kaartje/verbeelding 
Toelichting modules 
Overzichtkwaliteitsbijdragen 
Landschapontwikkelingsplan Eijsden Margraten 
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RAADSBESLUIT 

De Raad van de gemeente Eijsden-Margraten;

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders;

gelet op het advies van de raadscommissie Grondgebiedzaken;

Besluit 
Vaststellen Gemeentelijk Kwaliteitsmenu Eijsden Margraten 2013 
College van Burgemeester en Wethouders mandateren om normering van bijdragen en/of 
andere nominale aanpassingen in het Gemeentelijk Kwaliteitsmenu door te voeren 
over te gaan tot instelling van een bestemmingsreserve 'Gemeentelijk kwaliteitsfonds' met de 
volgende kenmerken:

Programma: Ruimtelijke Ordening en Volkshuisvesting 
Budgethouder: Hoofd Strategie en Beleid 
Beschikkingsbevoegdheid: Raad 
Doelstelling: Het realiseren van kwaliteitsverbeteringen uit hoofde van verkregen 
financiële compensatiebijdragen, voortvloeiend uit het gemeentelijk kwaliteitsmenu. Het 
uitgangspunt voor besteding zijn de projecten zoals opgenomen in het operationeel 
programma van het Landschapsontwikkelingsplan 
Toevoegingen: Toevoeging vindt plaats ter grootte van het verschil van de in enig jaar 
van derden ontvangen kwaliteitsbijdragen op grond van het Gemeentelijk 
Kwaliteitsmenu en de uitgaven in het kader van het operationeel programma van 
het Landschapsontwikkelingsplan 
Onttrekkingen: Onttrekking in enig jaar vindt plaats in het kader van projecten zoals 
opgenomen in het operationeel programma van het Landschapsontwikkelingsplan 

Dit zijn projecten voor ontwikkeling van groen, natuurlandschappen en 
cultuurhistorie, waardoor de landschappelijke kwaliteit van het buitengebied verbeterd.
Omvang: de omvang van de reserve mag niet negatief zijn.
Looptijd: De looptijd van de reserve is gekoppeld aan de looptijd van het gemeentelijk 
kwaliteitsmenu; ontvangen gelden mogen enkel worden ingezet in het kader van de 
doelstellingen van het Gemeentelijk Kwaliteitsmenu en het hieraan gekoppelde 
operationeel programma van het Landschapsontwikkelingsplan 

Aldus besloten in de openbare vergadering van 17 december 2013 
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