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Nieuwsbrief 23
Krantenartikel onjuist, Stichting vecht door !!
In het Limburgs Dagblad van 28 juni jl. heeft een artikel gestaan over het nieuwbouwplan De Bousberg. In dit artikel staat dat de stichting de moed verloren heeft om tegen
de bouwplannen en de bomenkap te strijden. Niets is echter minder waar.
De stichting heeft op 23 april 2008 opnieuw een voorziening gevraagd bij de rechtbank
in Maastricht. Als een dergelijke voorziening door de rechter zou zijn afgegeven, is
bomenkap niet toegestaan tot uitspraak van de beroepsprocedure. De rechter voert echter
slechts een grofmazige toets uit van de plannen aan de kapverordening van de gemeente
Landgraaf en weegt de belangen af. Deze rechter heeft – in tegenstelling tot de vorige
procedure – helaas besloten om een dergelijke voorziening niet te verstrekken, waarmee
de weg vrij om te starten met de bomenkap.
Ministerie grijpt in / Dienst Landelijk Gebied start onderzoek
Parallel aan de procedure bij de rechtbank heeft de stichting intensief overleg gevoerd
met het Ministerie Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) over de vereiste vergunningen. Uit onderzoek is namelijk gebleken dat voor de bomenkap een vrijstelling
noodzakelijk is van de flora- en faunawet. Een vrijstelling die niet is aangevraagd door
de projectontwikkelaar noch door de gemeente. Gezien de kwetsbare natuur is het nog
maar de vraag of een dergelijke vrijstelling wordt gegeven.
Door het Ministerie is contact opgenomen met de gemeente Landgraaf en de
projectontwikkelaar. Het Ministerie heeft aangegeven dat voorlopig geen sprake kan
zijn van bomenkap.
Inmiddels is de Dienst Landelijk Gebied gestart met een diepgaand onderzoek, op
verzoek van het Ministerie. Op basis van de resultaten van dit onderzoek wordt al dan
niet een ontheffing afgegeven.
Beroepsprocedure loopt
De eerste brieven van de rechtbank zijn inmiddels ontvangen en de verwachting is dat
de beroepsprocedure binnen een half jaar start.
Bewoners bedankt !!
Wij bedanken de bewoners voor de ontvangen bijdragen, zodat er financiële middelen
zijn om verder te gaan. We verwachten nog de nodige kosten, dus als u nog geen
bijdrage hebt overgemaakt, kunt u dit nog doen op onze rekening 109 70 72 t.n.v.
Stichting Bousberg te Landgraaf.
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