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Raadsinformatiebrief liquid commens

Geachte heer/mevrouw,

Middels deze Raadsinformatiebrief informeren wij u over ontwikkelingen bij het project
Liquid Commons in het Noordal.

EO-Wijersprijs
Het project Liquid Commons is ontstaan uit de EO-Wijers prijsvraag voor het Noordal.
Vanuit de samenwerking in het Middengebied zijn wij gestimuleerd hieraan deel te
nemen. Deze prijsvraag is in 2020 toegekend aan de samenwerkende gebiedspartners.
Natuurmonumenten is de trekker van het project. Naast de gemeente Eijsden-Margraten
is het waterschap Limburg en ook de agrarische sector een belangrijke partner. Het

project heeft tot doel de hydrologische situatie van het natura2000 gebied Noorbeemden
te herstellen.

Ontwerpend onderzoek Liquid Commons
Als vervolg op de EO-Wijers prijsvraag hebben de gebiedspartners het Projectplan
hydrologisch herstel Noorbeemden opgesteld. Dit projectplan moet de piek afvoeren in

de Noor tegen gaan, omdat hier een aantal natte en droge bosgemeenschappen liggen
die als Natura 2000 gebied beschermd zijn. In de bronbossen liggen een groot aantal
bronnetjes, waar kwelwater uittreedt. Dit kwelwater sijpelt uit de bronnen en vindt zich via
diffuse oppervlakkige afstroming een weg naar de Noor. In een aantal van deze
bronnetjes vindt kalktufvorming plaats. Dit proces wordt verstoord door de grote piek
belasting op de Noor, de vermesting en de verdroging van het gebied.

Het projectplan heeft aangetoond dat we deze verdroging en vermesting van dit gebied
alleen kunnen aanpakken door een gebiedsgerichte aanpak die bovenstrooms begint en
zijn uitwerking heeft bij de bronbossen en de Noor.
Wij hechten waarden aan biodiversiteit en de duurzame staat van instandhouding van de
habitatsoorten waarvoor dit gebied is aangewezen. De geplande maatregelen zoals
onder andere genoemd in de aanleiding hebben een positieve uitwerking op deze

doelstellingen.
Het ontwerpend onderzoek is een noodzakelijke stap om de theorie om te zetten in de
praktijk en de samenwerking met de andere gebiedspartners te concretiseren.
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Uitvoeringsagenda en gebiedsdeal
De uitkomst van het ontwerpend onderzoek zal gaan leiden tot een concrete

uitvoeringsagenda. Er worden afspraken gemaakt die moeten voorkomen dat piekafvoeren de
beekbodem van de Noor steeds dieper uitsnijden.
In de uitvoeringsagenda wordt concreet gemeld welke partij voor welk projectonderdeel
verantwoordelijk is en hoe dit in samenhang wordt aangepakt. Deze gebiedsdeal met de
financiële consequenties zullen separaat aan het college worden voorgelegd. Te zijner tjd
ontvangt u wederom een Raadsinformatiebrief hierover.
Participatie

De gemeente is momenteel projectpartner in Liquid Commons. Natuurmonumenten is de
trekkende partner in deze fase van het project. Wij zullen over dit project en het lopende
onderzoek de inwoners van onze gemeente informeren. Bij de werkelijke uitvoering
zullen we de directe omwonenden

en betrokkenen betrekken bij de uitvoering.
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