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Geachte mevrouw Koene,
Op 12 januari 2021 heeft u een aantal vragen gesteld op basis van artikel 36 van het
reglement van orde. Middels deze brief reageren wij op de door u gestelde vragen.
Ambtelijk bent u de afgelopen tijd op de hoogte gehouden van het traject en er heeft
onlangs afstemming met u plaatsgevonden over de inhoud van de brief.
Aanleiding van de vragen is dat in het buurtschap Vroelen bomen zijn gekapt. Op
onderstaande luchtfoto is de betreffende situatie in beeld gebracht. De houtopstanden die
rood en groen zijn omkaderd (globaal) zijn door de eigenaar (deels) gekapt. Het rood
omkaderd element is beschermd in het bestemmingsplan ‘Buitengebied Margraten 2009’
en de Natuurbeschermingswet. Het groen omkaderd element is enkel beschermd vanuit
de Natuurbeschermingswet. De Natuurbeschermingswet valt onder het bevoegd gezag
van de provincie Limburg.
Het rode element: kappen is vergunningsplichtig, als de vergunning wordt verleend is
compensatie aan de orde. Daarnaast dient door de eigenaar een kapmelding gedaan te
worden bij de provincie Limburg, dit in het kader van de Natuurbeschermingswet. De
eigenaar dient zich te allen tijde te houden aan de zorgplicht van flora en fauna
voortkomend uit de Natuurbeschermingswet.
Het groene element: kapmelding bij de provincie is noodzakelijk, vervolgens kan het
element gekapt worden. Het College kan geen eisen stellen aangezien het niet als
beschermd landschapselement is opgenomen in het bestemmingsplan. Aangezien het
element onder de Natuurbeschermingswet valt is compensatie van de oppervlakte
houtopstand noodzakelijk. Dat kan op dezelfde plek maar ook elders. De eigenaar dient
zich te allen tijde te houden aan de zorgplicht van flora en fauna voortkomend uit de
Natuurbeschermingswet.
We treden in dit geval op samen met de provincie.
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In voorliggende brief zijn de door u gestelde vragen geciteerd en voorzien van ons
antwoord.
Ecologische vragen:


Is er onderzoek gedaan naar flora en fauna in het terrein dat op de schop is
genomen? 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.
Aangezien de eigenaar de bomen heeft gekapt zonder dat hier een vergunning
voor is aangevraagd bij de gemeente en provincie zijn we niet van eventueel
uitgevoerde onderzoeken op de hoogte.



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?
Het kappen van waardevolle en monumentale groene elementen is inderdaad
niet toegestaan en als het dient te gebeuren of is gebeurd, zoals in onderhavige
geval, te worden gecompenseerd door herplant. Netto zal de hoeveelheid bos en
landschapselement dus niet kleiner worden. De bomen zijn per slot van rekening
beschermd. Het kappen van sommige bomen kan in voorkomende gevallen
essentieel zijn voor een goed beheer van de elementen als dit op de juiste
manier gebeurt. Met andere woorden de toets moet per geval bekeken worden.
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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?
Het gebied heeft inderdaad de dubbelbestemming archeologie maar geen
functieaanduiding archeologische waarde. Alleen in die gevallen waar ook een
functieaanduiding archeologie aanwezig is dient volgens het vigerende
bestemmingsplan artikel 28.3.1 een archeologisch onderzoek uitgevoerd te
worden.
Aangezien door de kapwerkzaamheden geen verstoring van de ondergrond
plaatsvindt en de functieaanduiding niet aanwezig is, is een archeologisch
onderzoek niet vereist.



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?
Het verwijderen van stobben en wortels is toegestaan. Het plaatsen van teelt
ondersteunende voorzieningen is vergunningplichtig op grond van het
vastgestelde bestemmingsplan. Echter in dit geval hebben de gebieden geen
functieaanduiding archeologie en is aantasting van archeologische waarden niet
te verwachten.



Zijn de scherpe palen die in het belendende perceel MGT 02 X30 eveneens zijn
aangebracht met goedkeuring van de gemeente gezet? Nee, er is geen
vergunning aangevraagd voor het realiseren van de teelt ondersteunende
voorziening. Dit betekent dat een vergunning alsnog dient te worden
aangevraagd. En ligt hier een archeologisch onderzoek aan ten grondslag? Nee,
dit is ook niet nodig daar er geen functieaanduiding is gegeven aan onderhavige
grond.



Overigens zijn op dit perceel hekwerken en scherpe voorwerpen/palen ten
behoeve van de wijndruiven geplaatst. Is hier archeologisch onderzoek naar
gedaan? Nee (zie ook vorige vraag)



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. Nee, een
onderzoek is namelijk niet nodig aangezien de functieaanduiding archeologie niet
aanwezig is. Wel dient er een vergunning voor de teelt ondersteunende
voorzieningen te worden aangevraagd.
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Belang provinciaal natuurbeleid:


Bent u als gemeente het ermee eens dat de gemeente het provinciale beleid niet
dient tegen te werken? Ja, uiteraard, echter als gemeente kunnen we
aanvullende en dus stringentere eisen stellen, die het beleid van de provincie
meer kracht bijgeven.



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



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.
Op het moment dat de provincie de ambitie uitspreekt dat een gebied als nieuwe
natuur is aangemerkt, wil dat niet zeggen dat een gebied ook ecologische
waarden heeft. De provinciale ambitie betekent dat de eigenaar subsidie kan
krijgen voor het omvormen van zijn agrarische grond naar natuurgrond. Het
bestemmingsplan blijft kader stellend.



Heeft u meebetaald aan de wijnroute en daarmee impliciet het Provinciale beleid
ten aanzien van dit perceel tegengewerkt?
Ja we hebben de wijnroute gestimuleerd en nee we hebben daarmee niet de
ontwikkeling van het provinciaal beleid tegen gewerkt.
Landschappelijke vragen:
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? Het verbouwen van wijndruiven mag niet ten koste gaan van
waardevolle bos-en natuurelementen, dit is ons primaire beleid. We merken wel
dat het telen van druiven om wijn te produceren een winstgevend onderdeel kan
zijn van een agrarische onderneming en dat stimuleren we. Daarnaast zorgen
wijngaarden voor dynamiek in ons landschap.



Hoe ziet u uw verantwoordelijkheid als het gaat om landschappelijke ingrepen
met een grote impact op esthetisch en ecologisch gebied? Het bestemmingsplan
bepaalt wat wel en niet kan in het landschap. De afdeling toezicht en handhaving
houdt hier toezicht op. Als gemeente verwachten we van personen die ingrepen
willen plegen in het landschap op de hoogte te zijn van het bestemmingsplan. Op
het moment dat ingrepen plaats vinden die in strijd zijn met het
bestemmingsplan, is het enkel mogelijk om achteraf te handhaven, waar nodig
zal dit ook gebeuren, ook in onderhavig geval.
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Wij vertrouwen erop u voldoende te hebben geïnformeerd.

Met vriendelijke groet,
Burgemeester en wethouders van Eijsden-Margraten,
De gemeentesecretaris,
De burgemeester,

Drs. M.A.G. Gerits

Drs. G.J.M. Cox
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