D66 fractie gemeente Eijsden-Margraten
Bergenhuizen 14
6255 NK NOORBEEK

Eijsden-Margraten:

29 juni 2021

Onderwerp:

beantwoording art. 36 vragen

Geachte heer/mevrouw,
Op 16 juni 2021 heeft u een aantal vragen gesteld op basis van artikel 36 uit het
reglement van orde. De vragen zijn gesteld naar aanleiding van een drietal verleende
omgevingsvergunningen te weten: Landal Waufsberg in Noorbeek, Bovenstraat 21
Noorbeek, heg in Vroelen. Per zaak zijn de door uw geformuleerde vragen

geciteerd met daaronder in cursief ons antwoord.
Landal Waufsberg in Noorbeek voor het kappen van 41 (!) bomen.
1. Wat is er - slechts ongeveer 5 jaar geleden - in het oorspronkelijk
bestemmingsplan opgenomen ten aan-zien van de bestaande bomen?
Wij herinneren ons dat er “tussen de bomen” gebouwd moest worden om
zoveel mogelijk groen te sparen. Ook omdat toeristen het liefst tussen de
bomen verblijven.
2. Is er toen een bomen- of groenplan vastgesteld? Indien ja, welk? Indien
nee, waarom niet?
Ja, deze is in de bijlage ogenomen.
3. Waarvoor is deze bomenkap nodig?
Er heeft een Boomveiligheidscontrole plaatsgevonden waaruit blijkt dat
de bomen gekapt moeten worden.
4. Moeten de voor de kap geplande bomen gecompenseerd worden?
Waar? In welke maat? Van echte compensatie zal onmogelijk sprake
kunnen zijn, want de huidige bomen nemen meer CO2 op dan de
eventuele nieuwe aanplant zal doen.
Ja er worden XX aantal bomen terug geplant in de maat 16-18.
5. Moet de eigenaar opnieuw een bijdrage leveren aan het antiversteningsfonds? Indien ja? Hoeveel? In-dien nee, waarom niet?
Nee, er is geen sprake van extra verstening.
6. Wat is de mening van het college?
Dat de veiligheid van de bezoekers voorop staat en dat goed onderhoud
van het bomenbestand een must is.
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Bovenstraat 21 Noorbeek voor de kap van 18 bomen
1. Wat is de reden van deze aanvraag?
De kap bestaat met name uit een doorgeschoten coniferenhaag en een
aantal solitaire bomen.
2. Zou dit voorkomen kunnen worden en hoe?
3. Wat gaat het college doen om de kap, of een gedeelte ervan, te
voorkomen?
4. Indien de kap onoverkomelijk zou zijn, welke eisen gaat het college
stellen ter compensatie van de te kappen bomen?
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