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VVD-fractie
De heer G. Willems
Kennedylaan 38
6245 EN Eijsden
 

Eijsden-Margraten: 15 december 2021

Onderwerp: Brief beantwoording art. 36 vragen VVD-fractie inzake 

Mergelafgravingen te Bassenge (B).

Geachte heer Willems,

Bij brief d.d. 22 november jl. ontvingen wij uw art. 36 vragen namens uw VVD-fractie.

In uw brief geeft u ter inleiding van uw vragen het volgende aan:
‘Behalve de Afvalverbrandingsoven maken de bewoners van Zuid-Limburg en vooral de kern 
Eijsden zich ongerust over de mergelafgravingen van CBR. Deze fabriek ligt zoals u weet pal 
tegenover de kern Eijsden. Daarom enkele vragen over deze uitbreiding’. Voor de 
uitbreidingsfase mergelafgravingen groeve Romont (fase 3) wordt momenteel een 
burgerpanel geraadpleegd. Het organisatiebureau dat deze panelraadpleging organiseert is 
PEPS Communication uit Liège. In de opdracht die zij van CBR hebben ontvangen  is de 
kwestie ‘uitbreiding fase 3, ja of nee?’ expliciet BUITEN de taakopdracht gehouden. Het 
burgerpanel mag alleen aanbevelingen doen m.b.t. essentiële randvoorwaarden voor de 
afgraving.

Hierbij beantwoorden wij de betreffende vragen.

Vraag 1.
Komt men met een dergelijke raadpleging voldoende tegemoet aan de grondrechten van 
burgers? Afgraving op zichzelf is dus niet aan de orde, alleen de condities waaronder.

Antwoord:
Op 23 september 2020 hebben wij onder andere samen (doch formeel apart) met de 
gemeente Maastricht zienswijze kenbaar gemaakt over de voorgenomen uitbreiding. De 
zienswijze is ingediend in de franse taal (zie bijlage, hierin tevens opgenomen de 
nederlandse versie). Onze zienswijze is inderdaad ook gericht op het nader invullen van 
vragen en randvoorwaarden om zodoende te kunnen beoordelen of de uitbreiding gelet 
op de toekomstige leef- en woonomgeving voor onze inwoners überhaupt wenselijk is 
c.q. wat de te verwachten impact hiervan is. Wij verwijzen hiertoe graag naar de door ons 
college ingebrachte zienswijze op 23 september 2020. Overigens staat het 
belanghebbende partijen waaronder burgerinitiatieven en overheidsorganisaties vrij om 
de uitbreiding als zodanig ter discussie te stellen. Voor de onderbouwing hiervan achten 
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wij het noodzakelijk allereerst een antwoord te krijgen op de vragen en gestelde 
kanttekeningen zoals gesteld in de zienswijze.

Vraag 2.
Weet de gemeente Eijsden-Margraten van deze uitbreidingsfase mergelafgravingen?

Antwoord:
Als gemeente Eijsden-Margraten zijn wij uiteraard bekend met de voorgenomen plannen 
voor de uitbreiding van Groeve Romont te Bassenge (B). Overigens bezien wij de 
betreffende plannen in samenhang met de voorgenomen plannen voor de bouw en 
exploitatie van de Afvalverbrandingsinstallatie bij CBR te Lixhe (B). Zoals uw fractie 
bekend is, hebben wij ook in het kader van het openbaar onderzoek voor deze plannen 
samen met de gemeente Maastricht zienswijzen kenbaar gemaakt. Deze zienswijze is 
mede ingegeven door de veronderstelde samenhang (en het mogelijk emissie-cumulatie-
effect) met de voorgenomen uitbreiding van Groeve Romont. 

Vraag 3.
Zo ja wat is u bekend? Zo nee wat gaat u hiermee doen?

Antwoord:
Wij zijn op dit moment bekend met de voorgenomen plannen voor de uitbreiding van 
Groeve Romont. In de groeve van Romont wordt bijna een halve eeuw kalksteen 
ontgonnen. Het ontginningsbedrijf CBR heeft een aanvraag ingediend om de groeve te 
mogen uitbreiden. met 110 hectare. CBR zou op die manier nog tot het jaar 2048 
kalksteen kunnen winnen in het gebied. Op dit moment wachten wij nadere informatie in 
het kader van het vergunningsproces af. Overigens hebben wij op ons eerdere verzoek 
voor een inhoudelijke reactie op onze ingediende zienswijze nog altijd geen reactie 
mogen ontvangen van de gemeente Bassenge. Samen met de gemeente Maastricht 
trachten wij op dit moment opnieuw geïnformeerd te worden over de stand van zaken.

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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