MOTIE Kleine landschapselementen en bomen
De Raad van Eijsden-Margraten bijeen in vergadering op 18 februari 2020

Constaterend dat:
- De gemeente Eijsden Margraten de beschikking heeft over
=> een lijst Kleine Landschapselementen (KLE) voor Eijsden en
^ een lijst KLE voor Margraten
:=> een lijst van KLE voor de gemeente van het IKL
=> een bomenlijst die burgers op de website kunnen raadplegen.
- De raad op 6 nov 2018 een motie van D66 heeft aangenomen met betrekking tot
Herijking van het bomenbeleid

Overwegende dat:
•
•
•
•

Kleine landschapselementen bepalend zijn voor de vormgeving van ons
landschap. Zij maken het speciaal.
Bescherming van kleine landschapselementen en handhaving op vernieling en
aantasting, grote inspanning zal blijven vragen.
Het bomenbesluit dateert uit 2015 en de kaarten kleine landschapselementen van
vóór de gemeentelijke fusie (2011)
De meeste ons overgeleverde kleine landschapselementen zich in een beperkt
gebied van kleinschalig landgebruik rondom de oude woonkernen bevinden

Draagt het College op
•
•
•

•

De door de raad aanvaarde motie van D66 d.d. 6-11-2018 uit te voeren
De landschapselementen te inventariseren en voor de burger digitaal
raadpleegbaar te maken. Dit is samenwerking met de bewoners van de kernen,
De handhaving op bescherming van kleine landschapselementen te verbeteren
door inzet van alle beschikbare juridische mogelijkheden en door de inzet van
meer capaciteit en meer bevoegdheid bij de handhaving op groen in het
buitengebied en om dit een van de (15/16) prioriteiten te maken
Uit te werken in hoeverre de gemeente door het zelf verwerven van grond rondom
de woonkernen kleine landschapselementen beter kan beschermen, zoals
genoemd in de nota Grondbeleid van de gemeente (2012) en recentelijk ook door
Burgemeester Akkermans geopperd is in de presentatie uitvoeringsprogramma
middengebied.
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In vergadering bijeen op 6 november 2018,
Behandelende de Programmabegroting 2019-2022
Programma 2: Landschap, natuur en water
CONSTATERENDE DAT
• In de vigerende Bomenverordening van onze gemeente een marginale bescherming
wordt geboden aan bomen
• De aloude kapvergunning is komen te vervallen, waardoor bomen in principe vogelvrij
zijn
• Deze “deregulering” ten koste gaat van ons bomenbestand
• Van werkelijke deregulering geen sprake is omdat het controleren van de bomen in
onze gemeente op beschermbaarheid jaarlijks zou dienen te gebeuren
• Het kappen van bomen juist vóór het bereiken van de bescherming hierdoor wordt
gestimuleerd
• De laatste inventarisatie van beschermde bomen dateert uit 2011, zodat een groot
aantal inmiddels te beschermen bomen deze bescherming ontbeert
• Ook overigens de regeling bomen niet echt beschermt aangezien alleen bomen die
vanaf de openbare weg zichtbaar zijn die bescherming geboden wordt
• Derhalve zelfs eeuwenoude bomen hierdoor vogelvrij zijn
• Handhaving bij overtreding niet wordt toegepast,
OVERWEGENDE DAT
• Bomen zuurstof leveren, C02 opslaan, geluid dempen, onderdak bieden aan vogels,
andere dieren en insecten, beschutting bieden aan vee bij zon of regen
• Bomen een eigen recht op leven hebben en dat er goede gronden moeten bestaan
om aan dit recht te tornen
• Bomen simpelweg mooi zijn
• Deregulering beter wordt gerealiseerd bij het (her)invoeren van de kapvergunning,
omdat dan in slechts één geval wordt overwogen of kap geïndiceerd is, in plaats van
de regelmatige herziening van het te beschermen bestand aan alle bomen,
VERZOEKT HET COLLEGE OM:
• Met de Bomenstichting en betrokken organisaties en personen aan tafel te gaan
zitten om te komen tot een herijking van ons bomenbeleid, waarbij bovenstaande

