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Inspreken Stichting Groen'Weert bij de commissie Ruimte d.d. 10-1I-2014 betreffende de perikelen
rond de ontgronding door CZW.
Geachte

vo

orzitter, geachte aarrw ezigen,

Het afgraven van het Blauwe meertje en omgeving had als primair doel de ontwikkeling van een
natuurgebied, met extensieve recreatie voor de Weertenaren.
Van secondair belang was het winnen vanzand. Uit de verkoop daawanzouCZW de herinrichting
betalen.
Na jaren van zandwinning is er nu van de oorspronkelijke natuur weinig over, en er is nog nauwelijks
of geen sprake van herinrichting
Het gebied is helaas primair een ontgrondingslocatie geworden en stortplaats van elders niet gewenste
grond en bagger.

Is het niet wenselijk om eerst een objectieve evaluatie te doen van het huidige project voordat U
meegaat in een beslissing van een procesa¿mpak van alweer een nieuw project voorstel van de CZW?

Het is bekend dat wanneer dit soort projecten niet goed tussentijds worden geëvalueerd, en wanneer
er een verwevenheid ontstaat met nieuwe vervolgprojecten, dit ten koste gaat van de beheersbaarheid,
met alle gevolgen van dien voor Weert.

D.d.2l oktober jl.

hebben we bij de Raad van State 6 zittingengehad tegen het niet handhavend
optreden door de provincie.
Om aan gerechtsvervolging te ontkomen is door de CZW, met volledige steun van de provincie, het
uitzicht gecreëerd op een nieuwe vergunning.
Dit is niet het plan dat vanavond aan de orde komt maar een zogenaarnde 'actualisatie' vergunning,
vol met onjuiste informatie.

Er staat letterlijk in dat er 'geen kuub meer ontgrond zal worden' terwijl er meer dan het dubbele
gedolven wordt en niet alleen de te delvenma.ar ook de te storten hoeveelheden onbegrensd zijn
geworden.

Alleen al voor de illegale ontgrondingenzljn200.000 zandtransporten nodig. Een rij van 5000km.
Om het inrichtingsplan te realiseren moet dezelfde hoeveelheid (vervuilde) grond en bagger ook
worden aangevoerd.

Het voert nu te ver om in te gaan op het stelselmatig negeren van problemen t.a.v. verdroging,
vervuiling, boscompensatie etc.

Wij vragen U het advies te geven om

eerst te evalueren voordat er besloten wordt tot een

procesaanpak.

Graag willen wij hier aan meewerken en onze onderzoeken beschikbaar stellen

Tot slot nog een opmerking over het plan;
Alleen een ontgronder kan bedenken dat er een nieuw plan van ca. 10 ha en meer dan 30 m diep moet
worden gegraven voor een beperkt aantal duikers die een brevet willen halen, terwijl ze daarvoàr
prima terecht kururen in Heel.
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