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Onderwerp

Ontbreken van een MERprocedure

Besluit gemeenteraad
De gemeenteraad van Maastricht, in vergadering bijeen op 11 december 2018.
Behandelende het raadsvoorstel Zonneweide Lanakerveld.
Constaterende dat:









Lanakerveld al 7000 jaar benut wordt als duurzaam landbouwgebied en een rijke biodiversiteit heeft;
er een plan voorligt om een zonneweide aan te leggen en dat dit ernstige nadelige gevolgen heeft voor dit
gebied;
vanwege de inklinking van de grond, die de zonneweide veroorzaakt, er een afwateringsprobleem ontstaat
en vanwege het gebrek aan zonlicht de bodem verschraalt;
er een rijke en bijzondere habitat bestaat aan vogelsoorten zoals fazanten, kraanvogels, maar ook
beschermde soorten als de rugstreeppad, diverse soorten hagedissen, vleermuizen, dassen, marters, hazen
en deze bedreigd zal worden door het laten verdwijnen van dit landbouwgebied;
uit de inventarisatie voor de vogelatlas blijkt dat de vogelstand in het Lanakerveld toeneemt zoals bv de
veldleeuwerik, er een belangwekkende populatie vormt, terwijl die elders dreigt te verdwijnen;
dat het Lanakerveld voor veel trekvogels fungeert als rust- en fouragegebied, ondermeer voor kraanvogels;
kortom het is een bijzonder natuurgebied;
het verdwijnen van de landbouw een ernstig effect heeft op de natuur;
er al een afwateringsprobleem bestaat bij de kantoorweg en dat dit een nog groter probleem wordt door de
aanleg van de zonneweide, die inklinking van de grond tot gevolg heeft;

Overwegende dat:






een milieueffectrapportage inzicht moet geven in de gevolgen van een voornemen op de natuur en de
bodem;
een MER op grond van nationale en Europese wetgeving is voorgeschreven t.a.v. projecten met mogelijk
aanzienlijke milieugevolgen maar deze niet heeft plaatsgevonden;
ook voor de raadsbehandeling van het windmolenplan een MER heeft plaatsgevonden op basis van
nationale en Europese wetgeving;
tot op heden geen ingreep-effect relatie tussen het voorgenomen besluit en de aanwezige natuurwaarden in
het plangebied voorligt en de effecten van het voorgenomen plan op de natuur en de bodem niet zijn
onderzocht;
de raad alleen voldragen besluiten kan nemen op basis van complete informatie en dat een rapportage van
een MER-procedure hier ontbreekt.

BESLUIT:
Draagt het college op:
 alvorens dit besluit aan de raad voor te leggen en dit plan uit te voeren, een MER-procedure te starten en de
uitkomsten van de MER-procedure aan de raad voor te leggen.
En gaat over tot de orde van de dag.
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