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Artikel 36 vragen met betrekking tot op grote schaal gerooide bomen in 
Noorbeek t.b.v. wijngaard. Perceel MGT02 X532. 12jamiari 2021

Afgelopen weekend werden we in Noorbeek /Vroelen tot onze grote schrik geconfronteerd 
met een brute ontbossing. Een plaatselijke, naar eigen zeggen hobbymatige, wijnboer liet 
met groot materieel een hele reeks bomen opruimen. Hieronder enkele foto's.

Vergunning was niet nodig, beweerde hij.
Wat er stond was rotzooi en 'iedereen zou blij zijn als die rotzooi werd opgeruimd. Deze 
woorden sprak hij tegen mij uit.
Het werk is zaterdag stilgelegd, maar een groot deel van de bomen is al slachtoffer 
geworden van de expansiedrift van deze wijnboer.

Deze zelfde man heeft ook op het perceel ernaast al een wijngaard aangelegd 
Zie voor actuele situatie bijgestuurde video-opname

Naar aanleiding van deze situatie en het toenemend aantal wijngaarden bij Noorbeek, leven 
er een aantal vragen die ik bij deze ga stellen.

Wet Natuurbescherming:

* Is er onderzoek gedaan naar flora en fauna in het terrein dat op de schop is genomen?
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* Het vliegend hert en de das zijn in de naaste omgeving waargenomen. Is er onderzoek 
gedaan naar het vliegend hert en de das in het terrein?

* Zijn er voorzorgsmaatregelen genomen op basis van ecologisch onderzoek. Wie heeft dit 
ecologisch onderzoek dan uitgevoerd? Kunt u de rapportage overhandigen?

* Is er ecologisch onderzoek gedaan naar verblijfplaatsen vleermuizen, migratieroutes van 
vleermuizen volgens vleermuizen protocol van de zoogdiervereniging 2021.

Archeologisch onderzoek:

* Volgens het bestemmingsplan heeft het betreffende gebied de waarde archeologie. Is op 
basis van art. 28.3.3 hier onderzoek naar gedaan? Kan de gemeente het archeologisch 
onderzoek als hier bedoeld overleggen? Indien er geen archeologisch onderzoek heeft 
plaatsgevonden, waarom niet?

* Is de gemeente het met ons eens dat het verwijderen van stobben en wortels, dieper dan 30 
cm, de grond kan omwoelen net zoals het in de grond slaan van de tientallen palen voor de 
wijndruiven en daarmee de archeologische waarde kan aantasten?

Op basis van art. 28.3.1J mogen namelijk geen scherpe voorwerpen in de bodem worden 
ingedreven.

* Zijn de scherpe palen die in het belendende perceel MGT 02 X30 eveneens zijn aangebracht 
met goedkeuring van de gemeente gezet? En ligt hier een archeologisch onderzoek aan ten 
grondslag?

Belang provinciaal natuurbeleid:

* Bent U als gemeente het ermee eens dat de gemeente het provinciale beleid niet dient tegen 
te werken?

* Vindt er afstemming plaats tussen gemeente en Provincie over de Provinciale natuuropgave 
in relatie tot gemeentelijke ontwikkelingen?

* Bent U ervan op de hoogte dat er in Bergenhuizen in de percelen MGT02 W257 en MGT02 
W348 een wijngaard is gerealiseerd waar de Provincie een natuuropgave heeft liggen en dat 
er een toets had moeten plaatsvinden aan het provinciale beleid omdat dit perceel in 
Goudgroen ligt en dat de aangetaste natuur- en landschapswaarden gecompenseerd dienen te 
worden als de activiteit al toegestaan had mogen worden en dat dit perceel in de Ambitiekaart 
van het Natuurbeheerplan 2020 is aangemerkt als C2: areaaluitbreiding natuur.

Heeft u meebetaald aan de wijnroute en daarmee impliciet het Provinciale beleid ten aanzien 
van dit perceel tegengewerkt?

* Bent u zich ervan bewust dat deze kap van bomen en struiken haaks staat op het 
overheidsbeleid om juist meer bomen en struiken aan te planten?
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Overigens zijn op dit perceel hekwerken en scherpe voorwerpen/palen ten behoeve van de 
wijndruiven geplaatst. Is hier archeologisch onderzoek naar gedaan? Bent u bereid de 
eigenaar te verplichten dit alsnog te laten uitvoeren indien dit niet is gedaan. Bent u zich ervan 
bewust dat als u dit niet doet een precedentwerking veroorzaakt en daarmee handelt tegen 
artikel 28.

Wijngaard van een andere eigenaar, gelegen bij Bergenhuizen.

Tenslotte:

‘ Verdruiving'van ons landschap:

De honger naar land voor de verbouwing van wijndruiven leidt her en der in Noorbeek tot het 
vernietigen van waardevolle bos- en landschapselementen. Er komt steeds meer weerstand bij 
inwoners tegen deze ontwikkeling?

Wat is het standpunt van de gemeente Eijsden-Margraten ten aanzien van deze ontwikkeling? 
Hoe ziet u uw verantwoordelijkheid als het gaat om landschappelijke ingrepen met een grote 
impact op esthetisch en ecologisch gebied?

Wij zien uw antwoorden tegemoet.

Met vriendelijk groet 

Hanneke Koene
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