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Geachte mevrouw Nuyts,

Vragen ex art. 47 RvO
inzake

Onderstaand treft u de beantwoording aan van de vragen die uw fractie gesteld heeft in het kader
van artikel 47 van het Reglement van Orde.

Vraag 1:
Bent u op de hoogte van die borden of zijn ze er zo maar geplaatst zonder dat u ervan op de hoogte
bent?
Antwoord 1:
Wij zijn niet op voorhand op de hoogte gesteld van het plaatsen van deze borden.
Vraag 2:
Er wordt aangegeven als je op die wegen wandelt je je dan op particulier terrein begeeft, echter die
twee wegen zijn toch openbare wegen?

Antwoord 2:
De door u genoemde wegen zijn openbaar, deels gemeentelijk eigendom en deels particulier
eigendom. De eigendom-perceelsgrens loopt voor een gedeelte in het verlengde van de weg aldaar.
Vraag 3:
Mogen die borden van die particulier daar op die openbare wegen staan? Of staat het bord er
illegaal? Mag iedereen zomaar borden op openbare wegen neerzetten?
Antwoord 3:
De borden worden geplaatst op particuliere grond langs wegen die onderdeel uitmaken van routes
die de Natuurschoonwet (NSW) landgoed status hebben. Wil zo’n weg de NSW-status hebben dan
zijn de bordjes verplicht.
Vraag 4:
Op het bord heeft de eigenaar van dat terrein regels geplaatst over het tijdstip dat men niet over die
weg mag lopen, mag dat?
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Antwoord 4:
Het Natura 2000-gebied, waarin zich deze wegen bevinden, zijn op grond van die aanwijzing al niet
toegankelijk tussen zonsondergang en zonsopkomst. Die beperkte toegankelijkheid wordt ook
vermeld op de borden van Natuurmonumenten, welke natuurinstantie veel wegen in het gebied in
bezit heeft.
Vraag 5:
De eigenaar van dat terrein wekt de suggestie dat die openbare wegen zijn particulier eigendom is.
Is het door het plaatsen van die borden mogelijk om op een of andere manier eigendom te
verwerven van die twee wegen als u als gemeente niet ingrijpt?
Antwoord 5:
Zie hiervoor het antwoord op vraag 2 en 3. De borden brengen niet teweeg dat gemeentelijke
eigendom in handen komt van een particulier.
Vraag 6:
Gaat u die borden daar weghalen omdat het gewoon openbare wegen zijn?
Antwoord 6:
Zie hiervoor het antwoord op vraag 2 en 3. Voor zover de borden op particuliere grond staan, zijn we
als gemeente niet bevoegd deze weg te halen.

Antwoord 7:
Ons is niet bekend of er een relatie bestaat tussen het vakantiehuis en de betreffende borden.
Ten aanzien van het vakantiehuis wordt door de gemeente momenteel nader onderzoek gedaan en
indien nodig binnen de kaders van wet- en regelgeving actie ondernomen.
Vraag 8:
Mag dat? Graag uitleg. Is hier een vergunning voor aangevraagd of hoeft dat op die locatie allemaal
niet?
Antwoord 8:
Zie hiervoor het antwoord op vraag 7.

Hoogachtend,
Namens het college van burgemeester en wethouders van Maastricht,
Wethouder Klimaat & Energie, Ruimtelijke ontwikkeling en Mobiliteit.

Gert-Jan Krabbendam.
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Vraag 7:
Hebben die borden (om mensen op de openbare wegen verbieden te wandelen) te maken met het
nieuwe vakantiehuis? (zie foto’s hieronder).

