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Berichten schrijver brief inzake Centrale Zandwinning Weert

ADVIES
Instemmen met bijgevoegde antwoordbrief
TOELICHTING
Relatie met vorig voorstel :
Op 28 oktober heeft uw college onder voorwaarde ingestemd met het principeverzoek
voor uitbreiding van de Centrale Zandwinning Weert en met de proces aanpak om te
komen tot die uitbreiding.
Alqemeen:
Zie bijgevoegde antwoordbrief
Arqumenten:
Zie bijgevoegde antwoordbrief.
Kanttekeninoen:
N.v.t.

JURIDISCHE GEVOLGEN (o.a. FATALE TERMIJNEN/HANDHAVING)
N.v.t.

Weert,
17 december 2014
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FINANCIËLE EN PERSONELE GEVOLGEN
Begrotingsoost:
N.v.t.
Beschikbaar bedrao
N.v.t.
COM M U NICATI E/

PARTICIPATIE

Voor wie is dit advies van belanq?:
.!. Overigen (bijv. afzender/aanvrager)
Nadere specificatie: dhr. l.R. Smits
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Nadere specificatie: N.v.t.
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Niet van toepassing
OVERLEG GEVOERD MET

Intern:
Werner Mentens
Extern:
N.v.t.
BIJLAGEN
Ooenbaar:

Brief
Niet-openbaar:
Niet van toepassing
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De heer J. R. Smits
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Centrale Zandwinning Weert
030884

Geachte heer Smits,

Op 13 november 2014 heeft u een brief gestuurd aan de gemeente. In uw brief refereeft u
aan twee artikelen in de Limburger over de plannen van de Centrale Zandwinning Weert
(CZW). Ook refereert u aan de plannen en de afspraken die in het verleden zijn gemaakt
tussen de gemeente en CZW. U geeft aan dat CZW een onbetrouwbare factor is en u
verwijt de gemeente laksheid door geen gebruik te maken van de bankgaranties om de
gemaakte afspraken met CZW af te dwingen. Verder verwijt u de Provincie gebrek aan
handhaving op onder andere de milieuvoorschriften. U bent verontrust over wat er met
het gebied gaat gebeuren.

In deze brief reageren wij op uw bovengenoemd schrijven.

Afspraken uit het verleden
In L997 is een overeenkomst gesloten tussen de gemeente en CZW. In deze
overeenkomst zijn onder andere afspraken gemaakt over de inrichting (verder te noemen
Eindplan 1995) van het desbetreffende gebied. Het Eindplan 1995 is gebaseerd op de
toenmalige inzichten en uitvoerig besproken met belanghebbende organisaties. De huidige
gemeentelijke ambities, verwoord in de gebiedsvisie Kempen-broek-Ilzeren Man (het
gebied waarbinnen de winlocatie is gelegen), opgenomen in de Structuurvisie 2025,
stroken niet met het Eindplan 1995. Van daaruit kan worden gemotiveerd om te kijken
naar een aanpassing van de inrichting van de winlocatie. Voor aanpassing van de
inrichting is een Wijzigingsvergunning noodzakelijk. Om te komen tot een eventuele
aanpassing van de inrichting is een gedegen afwegingsproces noodzakelijk waarbij
communicatie met natuur- en milieuorganisaties, omwonenden, omliggende bedrijven, de
recreatiesector etc. van groot belang is. Voor de aanpassing van de inrichting is een
overeenkomst tussen de gemeente en CZW noodzakelijk en dient het bestemmingsplan op
onderdelen te worden aangepast.
Rol van de gemeente
Het is de taak van de gemeente om erop toe te zien dat de overeenkomst uit 1997 wordt
nageleefd. Dit gebeurt aan de hand van jaarlijks door CZW in te dienen werkplannen. De
bevindingen worden medegedeeld aan CZW en aan de Provincie Limburg. De gemeente is
verantwoordelijk voor de controle op de herinrichting van het gebied na ontgronding. Op
dit moment is slechts een beperkt gedeelte van de oever afgewerkt en ingericht voor
natuurontwikkeling. Voor zover deze inrichting gereed is strookt deze met de afspraken

uit 1997.
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Rol van de Provincie Limburg
De Provincie is verlener van de Ontgrondingsvergunning en ziet toe op de naleving
hiervan. Door de Provincie zijn geen wezenlijke oveftreding van de vergunning
geconstateerd. De Provincie is tevens vergunningverlener op het moment dat er een
uitbreiding van de ontgronding gewenst is. Een Wijzigingsvergunning wordt afgegeven
wanneer deze een breed maatschappelijke meerwaarde vertegenwoordigt. De invulling
van de maatschappelijke meerwaarde is besproken met belangenorganisaties.
Rol van het Waterschap Peel en Maasvallei
Het Waterschap Peel en Maasvallei is verantwoordelijk voor de waterkwal¡teit en ziet sinds
2012 toe op het stoften van grond in ontgrondingsplassen. De controle van het
waterschap gebeurt op basis van de meldingen bij het bodemloket volgens de richtlijnen
Beslu it Bodemkwaliteit.
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Zoals hierboven aangegeven zal de komende periode een afwegingsproces plaatsvinden
om te komen tot een Wijzigingsvergunning en een aanpassing van de inrichting van het
gebied. Pas nadat dit afwegingsproces is doorlopen kan eventueel besluitvorming
plaatsvinden. Deze besluitvorming vindt plaats door de gemeenteraad in de vorm van het
vaststellen van een realisatieovereenkomst en een bestemmingsplan.
De gemeente zal er op toezien dat het afwegingsproces zorgvuldig wordt doorlopen en
ieders belangen aan bod komen.
Heeft u naar aanleiding van deze brief nog vragen, neemt u dan gerust contact op met
Paul Verhappen of Werner Mentens. Zij zijn bereikbaar via telefoonnummer (0495) 575
000.
Met vriendelijke groet,
bu

wethouders,

M.H.F. Knaapen

gemeentesecretaris

