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Aan de leden van de commissie Ruimte

Weert, 2 juli 2015

Onderwerp :

Centrale Zandwinning Weert

Beste meneer, mevrouw,
Volgens afspraak, gemaakt tijdens de vergadering van de commissie Ruimte d.d. 23 juni
2Ot5, ontvangt u hierbij de antwoorden op de gestelde vragen.

Klankbordgroep
Er is aangegeven dat een aantal zaken nader moet worden beschreven waaronder:

1. de rol van de klankbordgroep
2. de kaders waarbinnen de klankbordgroep haar werk doet. Wat kan wel en wat kan
niet?
3. de rol en onafhankelijkheid van de voorzitter.

Ad. 1 De klankbordgroep heeft een belangrijke adviserende rol bij de totstandkoming van
het inrichtingsplan fase 2. In dit inrichtingsplan moeten de belangen van alle disciplines
voldoende vertegenwoordigd zijn. Wensen van deelnemende organisaties, die passen
binnen de kaders van de realisatieovereenkomst, maar die niet kunnen worden ingewilligd
kunnen alleen terzijde worden gelegd wanneer dit goed kan worden gemotiveerd. Als
bijlage bij het inrichtingsplan zal een notitie worden gemaakt waarin de afweging,
motivatie en onderbouwing is opgenomen om te komen tot de desbetreftende uitwerking.
In deze notitie moeten de meningen van de deelnemende organisaties over de bereikte
uitwerking duidelijk naar voren komen. Het inrichtingsplan wordt uiteindelijk voor
besluitvorming voorgelegd aan het college van b&w.
Ad. 2In de realisatieovereenkomst is op hoofdlijnen vastgelegd uit welke onderdelen de
kwaliteitsverbetering bestaat: duikplas, dagstrand, bos- en natuurontwikkeling etc. De
nadere uitwerking vind plaats in het inrichtingsplan fase 2. Daarbij is de klankbordgroep
betrokken. De kaders van de klankbordgroep betreffen onder andere de
realisatieovereenkomst en het daarbij behorende beeldkwaliteitsplan. Zo is onder andere
afgesproken dat de aan te leggen parkeervoorzieningen moeten voldoen aan algemeen
geldende richtlijnen en wettelijke eisen dienaangaande. Niet alleen qua afmeting, maar
ook qua capaciteit. Verder geldt als randvoorwaarde dat al heringerichte oevers niet
worden aangepast. Voor invulling van de kwaliteitsverbetering is er ruimte voor ideeën,
zolang eventuele wijzigingen ten opzichte van de beoogde invulling (zie bijlage 1 bij
realisatieovereenkomst) passen binnen de al uitgevoerde milieuonderzoeken en financieel
inpasbaar zijn. Zo is het bijvoorbeeld niet mogelijk om de duikplas te verschuiven naar de
zijde van de Herenvennenweg omdat dan opnieuw onderzoek moet worden gedaan naar
de effecten hiervan.
Ad. 3 De rol van de voorzitter is het in goede banen leiden van de overleggen van de
klankbordgroep en het bereiken van consensus met leden van de klankbordgroep over het
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inrichtingsplan. Tijdens de le bijeenkomst van de klankbordgroep wordt een voorlopige
voorzitter voorgedragen. Vervolgens wordt aan de leden van de klankbordgroep gevraagd
of ze kunnen instemmen met deze voorzitter voor alle overleggen. Mocht er in de
klankbordgroep geen draagvlak zijn dan wordt een andere voorzitter voorgedragen. De
voorzitter krijgt vooraf duidelijke instructies mee en stelt zich neutraal en onafhankelijk
op.

Inzicht in opbrengsten zandwinning
Er is gevraagd naar inzicht in de opbrengsten van de zandwinning in relatie tot de kosten
van de kwaliteitsverbetering.
Gegevens hieroverzijn beschikbaar in de vorm van een exploitatieraming. Deze gegevens
zijn vertrouwelijk en kunnen op afspraak worden ingezien bij Paul Verhappen
(tel. 0495 57 52 84).

Veiligheid zwemwater
Er is gevraagd naar de geschiktheid van de plas als zwemwater (zowel kwalitatief als voor
wat betreft de onderstroom) en de benodigde taluds.
Het Waterschap Peel en Maasvallei is door de Provincie Limburg gedelegeerd om aan
wateren die daarvoor in aanmerking komen de zwemwaterfunctie toe te kennen en daarna
als zwemwaterlocatie aan te wijzen. Daarmee is het waterschap bevoegd gezag ten
aanzien van de wettelijke taken die volgen uit de Wet hygiëne en veiligheid
badinrichtingen en zwemgelegenheden (Whvbz) en het daarbij horende besluit (Bhvbz) en
ministeriële regeling (Rhvbz), voor zover het gaat om zwemlocaties in de categorieën C en
D (oppervlakte water).
Bij CZW wordt toegewerkt naar een zogenaamd Zwemwaterprofiel. Dit gebeuft aan de
hand van het protocol van het Waterschap: "Protocol aanwijzen en afvoeren van
zwemlocaties". In dit kader is de periodieke monitoring reeds in gang gezet en is er vorig
jaar door CZW een indicatief zwemwaterprofiel (incl. watermonsters) overlegd met het
Waterschap en GGD Limburg Noord. Uit de analyses blijkt dat de nutriëntenconcentraties
niet hoog zijn. De ontwikkeling van blauwalg ligt daarom niet voor de hand. Het strand
wordt aangelegd met ophoogzand. Dit is gebiedseigen (primaire) grond. Op basis van het
indicatief zwemwaterprofiel worden geen gezondheidsrisico's voor zwemmers verwacht, de
concentraties van de gemeten stoffen zijn van dien aard dat ze beneden de daarvoor
vastgestelde gezondheidskundige advieswaarden liggen.
Vaker wordt gesteld dat er bij zand/grind winningen gevaarlijke 'koude' stromingen
ontstaan vanwege de diepte. De plas is op plaatsen (slechts) 12 meter diep (nu 15 meter,
maar met retourspecie wordt de plas ondieper gemaakt). Daarbij wordt bij het strand een
flauw talud aangehouden dat ver doorloopt in het water. De zogenaamde onderstroom is
hier niet aan de orde. Dit is ook een van de redenen dat wordt gekozen om de duikplas in
een apafte plas aan te leggen.
Verder dienen er sanitaire voorzieningen te zijn en andere faciliteiten zoals parkeren etc.
Deze onderwerpen worden nader uitgewerkt in het inrichtingsplan. Wordt niet voldaan aan
de wettelijke eisen, dan wordt de locatie niet aangewezen als zwemlocatie.

MER-plicht
Voor plannen en besluiten die belangrijke nadelige gevolgen voor het milieu kunnen
hebben wordt vaak het traject van een milieu effect rapportage (MER) doorlopen. Omdat
de voor het project benodigde wijziging van de ontgrondingsvergunning een oppervlakte
heeft van meer dan t2,5 ha (maar minder dan 25 ha) moet hiervoor op grond van het
Besluit MER, voordat de ontgrondingsvergunning aangevraagd kan worden, beoordeeld
worden of er een MER moet worden opgesteld. Het bevoegd gezag (Provincie Limburg)
voor de ontgrondingsvergunning moet hierover een besluit nemen.
Voor de beoogde ontgrondingsactiviteiten van CZW is in dit kader een MERaanmeldingsnotitie opgesteld. Bij deze aanmeldingsnotitie zijn tevens diverse onderzoeken
gevoegd op het gebied van water, bodem, lucht, flora en fauna, biodiversiteit etc. Tevens

is er een Passende Beoordeling opgesteld waarin is onderzocht of de voorgenomen
activiteiten (significante) negatieve eftecten hebben op de omliggende Natura 2000gebieden. In het kader van het MER-beoordelingsbesluit is de Passende Beoordeling door
de Provincie Limburg beoordeeld. Gebleken is dat er geen (significante) nadelige efFecten
optreden als gevolg van de beoogde ontgrondingsactiviteiten. Omdat er ook voor wat
betreft andere aspecten geen sprake is van nadelige gevolgen voor de omgeving hoeft er
geen MERte worden opgesteld. GS van de Provincie Limburg hebben dit als zodanig
besloten op 24 juni 2015.
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