
  

  

  

  

  

  

    

  

  

  

        

EE 

e - 

e = 

. e 

13 OKT. 2022 

n 

n 

e . 

ES 

(geanonimiseerd)

    

Aan de leden van de raad 

gemeente 

eijsdenmargraten 

Eijsden-Margraten: 13 oktober 2022 

p 

Amerikaplein 1 

6269 DA Margraten 

Servicepunt: 

Breusterhof 8 

6245 EL Eijsden 

Postadres: 

Postbus 10 

6269ZG Margraten 

tel:14043 

of: +31 (0)43 458 8488 

tax: +31 (0)43 458 8400 

info@eijsden-margraten.nl 

wwweijsden-margraten.nl 

IBAN BNG: 

NLA6BNGHO285148680 

BIC: BNGHNL2G 

& 

cittaslew 

Onderwerp: Stand van zaken MIP projecten 

Geacht raadslid, 

In februari 2022 is het meerjaren investeringsplan (MIP) door de raad vastgesteld 

Via een raadsinformatiebrief bent u in juli 2022 geïnformeerd over de stand van zaken 

van de lopende MIP projecten tot en met kwartaal (Q)2 van het jaar 2022. Deze projecten 

worden uitgevoerd door het team projecten van de afdeling openbare ruimte. 

In deze raadsinformatiebrief willen wij u op de hoogte brengen van de stand van zaken 

van de lopende MIP projecten tot en met Q3 2022. 

Onderstaand overzicht is opgesplitst in investeringen met een afschrijvingstermijn van 

50jaar (reconstructies/rehabilitaties) en investeringen met een afschrijvingstermijn van 

25jaar (Levensduur verlengde maatregelen (LDV)). LDV maatregelen zijn maatregelen 

die minder ingrijpend zijn dan een volledige reconstructie. Hierbij moet u denken aan het 

vernieuwen van de verhardingen waarbij de bestaande fundering (grotendeels) 

gehandhaafd blijft. Een aantal LDV projecten zijn samen aanbesteed. Afgeronde en 

technisch opgeleverde projecten zijn niet in het overzicht opgenomen. 

Met betrekking tot de planning en de financiële stand van zaken dient het volgende te 

worden vermeld: 

- De voorbereiding van projecten duurt langer dan de uitvoering. Daarentegen zijn 

de kosten van de voorbereiding veel lager dan de kosten van de uitvoering. Het 

overgrote deel van de kosten van een project wordt op het einde van een project 

gemaakt. Daardoor kan het zijn dat nog relatief veel budget resteert, maar het 

project wel al vergevorderd is. 

_ Om beter inzicht te geven in de financiën worden in de volgende informatieronde 

verplichtingen meegenomen in de financiële stand van zaken. Een verplichting 

wilt zeggen dat een opdracht is verstrekt, maar dat op die opdracht nog geen 

kosten zijn gemaakt. Door die opdracht ligt op het budget wel al een financiële 

verplichting. Een voorbeeld is de opdracht voor de uitvoering van een werk. De 

eerste betaling van zo'n opdracht vindt pas plaats nadat de uitvoering al enige tijd 

bezig is. 

- _ Bijde planning en uitvoering van projecten worden de ontwikkelingen en plannen 

voor de aanleg van het glasvezelnetwerk meegenomen. Er zijn straten waar de 

aanleg van het glasvezelnetwerk gepland is, maar alleen asfalt aanwezig is. Bij 

dergelijke situaties is het wenselijk om eerst de glasvezel aan te leggen en 

daarna de infrastructurele werkzaamheden uit te voeren. Dit om schade aan het 

nieuwe werk zoveel mogelijk te voorkomen. Dit heeft impact op de planning van 

de projecten. 
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Reconstructies 

Reconstructie N598 / rotonde Hoogcruts 

De rotonde Hoogcruts maakt onderdeel uit van het werk reconstructie N598 van de 

Provincie Limburg. De aangekondigde wijziging om delen van de N598 in te richten met 

een maximale snelheid van 60 km/u is door de Provincie niet doorgevoerd. De plannen 

zoals die enige tijd geleden met de omgeving zijn gecommuniceerd blijven ongewijzigd. 

De Provincie wilt de plannen in 2022 aanbesteden en de concrete start van de uitvoering 

is voorzien in het najaar van 2023. Tussen de gemeente en de Provincie Limburg dient 

nog een realisatie-overeenkomst opgesteld te worden. Deze wordt aan het college 

voorgelegd zodra de concept documenten gereed zijn, e.e.a. afhankelijk van de Provincie 

Limburg. Zodra de realisatie-overeenkomst door het college wordt vastgesteld, zullen de 

financiële verplichtingen op basis van de actuele berekeningen worden aangegaan. 

Totaal budget bijdrage rotonde Hoogcruts (/m Q3 2022): _ € 600.000,- 

Realisatie: €0- 

Restant: €600.000,- 

Totaal budget gemeentelijk riool (m Q3 2022). €200.000,- 

Realisatie: €0- 

Restant: €200.000.- 

Herinrichting Diepstraat 

De werkzaamheden voor dit project zijn afgerond. In het verlengde van het project wordt 

momenteel bekeken of het fiets parkeren kan worden uitgebreid. 

Totaal budget (/m Q3 2022): €1.909.000,- 

Realisatie: €1.605.906,- 

Restant: € 303.094- 

Reconstructie Cadier en Keer Noord 

Dit project bevindt zich in de ontwerpfase waarin samen met de omgeving wordt 

opgetrokken. Op 21 en 23 juni 2022 hebben informatiebijeenkomsten plaatsgevonden 

waarvoor de raadsleden zijn uitgenodigd. De start van de uitvoering wordt verwacht in 

2023. Via een opdracht voor de uitvoering n 2023 zal een verplichting worden gelegd op 

het overgroot deel van het budget. 

Totaal budget (/m Q3 2022) €3.762.168,- 

Realisatie: € 102.978.,- 

Restant: €3.659.190,- 

Fietspad Bukel 

Het project is gereed, behoudens op het deel waar de tijdelijke fietsstraat is aangelegd. 

Via een raadsinformatiebrief is de raad op 25 september 2020 geïnformeerd over de 

aanleg van de fietsverbinding St. Geertruid — Eijsden. Daarnaast is via de reguliere P&C 

cyclus over het project gecommuniceerd. Op 15 februari 2022 heeft de raad het 

bestemmingsplan Reconstructie Sint Geertruiderweg-Moerslag-Bukel vastgesteld, met 

als doel de tijdelijke fietsstraat in het zelfde profiel als de rest van het tracé aan te leggen. 

Rekening houdend met de te volgen procedures zal het resterend deel op z'n vroegs eind 

2023 uitgevoerd worden 

Totaal budget (m Q3 2022 €3.900.000,- 

Realisati 580. 

Restant: €1.319.977,- 
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Kampweg / Keerderweg Gronsveld 

Het gebied nabij de Keerderweg (sporthal) in Gronsveld is in ontwikkeling. In dat kader 

wordt de openbare ruimte in het gebied heringericht. In de raadsthema bijeenkomst van 8 

juli 2021 is dit project toegelicht. Het ontwerp van de openbare ruimte is in samenspraak 

met de partijen in het gebied opgesteld. Ook heeft het ontwerp ter inzage gelegen voor 

alle geïnteresseerden tijdens een info-markt op 9 april 2022. De raadsleden zijn destijds 

n kennis gesteld van deze info-markt. Verder heeft in september 2022 vervolgoverleg 

met direct aanwonenden plaatsgevonden. Het werk wordt in het najaar van 2022 

aanbesteed. Via de opdracht voor de uitvoering zal een verplichting worden gelegd op 

het overgroot deel van het budget. De uitvoering van de openbare ruimte is gepland in de 

eerste helft van 2023. 

Totaal budget (/m Q3 2022): €465.000,- 

Realisatie: 

Restant: €444.552,- 

  

De kosten van de aanleg van de infrastructuur wordt deels gedekt door subsidie. 

Prins Hendrikstraat Eijsden 

Op dit moment is de ontwerpfase bezig en heeft op 28 april 2022 een 

informatiebijeenkomst plaatsgevonden. Voor deze informatiebijeenkomst zijn de 

raadsleden uitgenodigd. Het ontwerp wordt mede op basis van de reacties op de 

informatiebijeenkomst verder uitgewerkt. Na het realiseren van het bestek en de 

aanbesteding wordt de start van de uitvoering verwacht in het voorjaar van 2023. Via een 

opdracht van de uitvoering zal een verplichting worden gelegd op het overgroot deel van 

het budget. 

Totaal budget (m Q3 2022): €695.176,- 

Realisatie: € 80.263- 

Restant: €614.913- 

Roskuil Herkenrade 

Begin 2022 is de ontwerpfase opgestart waarbij informatie is opgehaald bij de omgeving. 

In verband met enkele onvoorziene aspecten zal de scope van het project wijzigen. Dit 

heeft onder anderen te maken met het saneren van de gasleiding en de aanleg van het 

geplande glasvezelnetwerk. Hierdoor zal de uitvoering van Roskuil worden uitgesteld. De 

omwonenden zijn hierover geïnformeerd. 

Totaal budget t/m Q3 2022). €329.000,- 

Realisatie: € 21.208- 

Restant: €307.792,- 

Trichterweg-Hoenderstraat Margraten 

Er is een ontwerp gerealiseerd dat mede tot stand is gekomen op basis van informatie 

die is opgehaald bij de bewoners in de straat. Het ontwerp is op 30 juni 2022 tijdens een 

informatiebijeenkomst gedeeld met de omgeving. De raadsleden zijn voor deze 

bijeenkomst uitgenodigd. De planning is dat het werk in het najaar van 2022 wordt 

aanbesteed en de uitvoering begin 2023 wordt gerealiseerd. Via een opdracht van de 

uitvoering zal een verplichting worden gelegd op het overgroot deel van het budget. 
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BLOESEM VAN HET ZUIDEN 

Totaal budget (t/m Q3 2022). €345.000,- 

Realisatie: € 30.976,- 

Restant: €314.024- 

Veilingweg Gronsveld 

Het project is in voorbereiding. Het project is gepland om in twee fases uit te voeren, 

deels gepland in het 4® kwartaal van 2022 en deels in 2023. Het definitief plan hiervoor 

dient nog te worden gemaakt. De werkzaamheden voor de eerste fase zijn voorzien op 

een zondag als geen bedrijvigheid op het industrieterrein aanwezig is. Het voornemen is 

gepubliceerd in het weekblad en voordat de uitvoering daadwerkelijk start zullen de 

bedrijven persoonlijk worden geïnformeerd. 

Totaal budget (/m Q3 2022): €760.000,- 

Realisatie: 

Restant: €750.967,- 
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BLOESEM VAN HET ZUIDEN 

Levensduur verlengde projecten 

Bruisterbosch (LDV) 

De ontwerpfase is grotendeels doorlopen via een burgerparticipatietraject. Enkele 

raadsleden maken deel uit van een werkgroep en volgen het proces. 

Over een voorstel van bewoners is positief advies uitgebracht door diverse 

adviescommissies. Het ontwerp wordt definitief gemaakt en op basis van dat ontwerp 

wordt een omgevingsvergunning aangevraagd omdat Bruisterbosch binnen een van 

Rijkswege beschermd dorpsgezicht ligt. De start van de uitvoering is voorzien begin 

2023. Via een opdracht van de uitvoering begin 2023 zal een verplichting worden gelegd 

op het overgroot deel van het budget. 

Totaal budget /m Q3 2022): €456.000,- 

Realisatie: € 30.338, 

Restant: €425.663,- 

  

Verlengde Schoolstraat St. Geertruid (LDV) 

Dit betreft een LDV project. Deze weg wordt meegenomen in het project Roskuil omdat 

deze hierop aansluit. 

Totaalbudget(Um Q32022): _ €136777,- 

Realisatie: € 381,- 

Restant: €135.396,- 

Voor de voorbereiding en uitvoering van onderstaande LDV projecten is opdracht 

verleend, waarop reeds een financiële verplichting rust voor de jaarschijf 2022 van 

espectievelijk € 32.423,75 en € 1.000.000, -. 

Aan de Fremme 47 - rotonde Margraten (LDV) 

Dit betreft een LDV project dat samen met andere LDV projecten is aanbesteed. De 

aannemer is bezig met de voorbereiding en de start van de uitvoering is gepland in Q4 

2022 

Totaal budget (/m Q3 2022). €340.000,- 

Realisatie: € 13157,- 

Restant: €326.844,- 

Achter de Höfkes Sint-Geertruid (LDV) 

Dit betreft een LDV project dat samen met andere LDV projecten is aanbesteed. De 

aannemer is bezig met de voorbereiding en de start van de uitvoering is gepland in Q4 

2022 

Totaalbudget (/tm Q3 2022): _ €217.730,- 

Realisatie: € 

Restant: €217.119- 

  

5/6 



banholt 

bemelen 

cadier en keer 

eckelrade 

eijsden 

gronsveld 

margraten 

mariadorp 

mesch 

mheer 

noorbeek 

oost maarland 

rijekholt 

scheulder 

st. geertruid 

BLOESEM VAN HET ZUIDEN 

Libekerweg Sint-Geertruid (LDV) 

Dit betreft een LDV project dat samen met andere LDV projecten is aanbesteed. De 

aannemer is bezig met de voorbereiding en de start van de uitvoering is gepland in Q4 

2022. 

Totaal budget (/m Q3 2022) €704.000,- 

Realisatie: € 1976- 

Restant: €702.024- 

Beeldjesweg Noord en Zuid Eijsden (LDV) 

Dit betreft een LDV project dat samen met andere LDV projecten is aanbesteed. De 

aannemer is bezig met de voorbereiding en de start van de uitvoering is gepland in Q4 

2022 

Totaal budget (t/m Q3 2022): €359.949,- 

Realisatie: € _ 1010- 

Restant: €358.939,- 
  

Wij vertrouwen erop u voldoende te hebben geïnformeerd. 

Met vriendelijke groet, 

Burgemeester en wethouders van Eijsden-Margraten, 

De gemeentesecretaris, De burgemeester, 

Drs. M.AA.G. Gerits Drs. G.J.M. Cox 
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