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Geachte heer/mevrouw,

Op 18 februari 2020 nam de gemeenteraad de motie inzake kleine landschapselementen
aan. De strekking van de motie luidt;

infogeijsden-margratennl

* _ De landschapselementen te inventariseren en voor de burger digitaal
raadpleegbaarte maken. Dit in samenwerking met de bewoners van de kernen.
e
De handhaving op bescherming van kleine landschapselementen te verbeteren
door inzet van alle beschikbare juridische mogelijkheden en doorde 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

wwweijsden-margraten.nl

e

tel:

14043

of: +31 (0M3 458 8488
fax

+31 (0)43 458 8400

IBAN

BIC:

rondom de woonkernen kleine landschapselementen beter kan beschermen,
zoals genoemd in de nota grondbeleid van de gemeente (2012).
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Uitte werken in hoeverre de gemeente door het zelf verwerven van grond

We hebben een bestaand overzicht van de kleine landschapselementen van de

voormalige gemeente Eijsden en de voormalige gemeente Margraten en we beschikken
over een bestand van waardevolle en monumentale bomen of boomgroepen van het
grondgebied van Eijsden en Margraten
Qua beoordeling van de waardevolle en monumentale bomen is dezelfde systematiek
gebruikt en zijn de bomen beschermd middels het nieuwe bomenbeleid en bijbehorende
verordening, die door de nieuwe gemeenteraad is vastgesteld. Ten aanzien van de kleine
landschapselementen s er enig verschil. Voor het grondgebied van de voormalige
gemeente Eijsden is een grovere inventarisatie gemaakt dan voor het grondgebied van
de voormalige gemeente Margraten.
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Wij hebben derhalve opdracht verstrekt om alle waardevolle landschapselementen te
inventariseren, qua systematiek dit uiteraard voor de gehele gemeente gelijk te trekken,
dit te karteren en digitaal vast te leggen.
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Daarnaast hebben we deze kaart nodig om als bijlage/onderlegger te dienen voor het
nog te ontwikkelen omgevingsvisie. De beschermingsgrondslag wordt namelijk gelegd in
het omgevingsplan. De omgevingsvisie stellen we gezamenlijk op met de lijn 50
gemeenten. Het omgevingsplan stellen we als gemeente zelf op. Aansluitend wordt door
het team VVTH een prioriteringsplan geschreven, waarop kan worden gehandhaafd.

Wij vertrouwen erop u voldoende te hebben geïnformeerd.
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