Onderwerp: realisatieovereenkomst CZW fase 2
De raad van de gemeente Weert, in vergadering bijeen op 8 juli 2015,
Overwegende dat:
•
•

•
•
•

in de voorliggende overeenkomst bedragen staan genoemd in economische waarden en niet
in financiële waarden wat heel verschillende bedragen zou kunnen opleveren;
in de overeenkomst niet de reeds gereserveerde bedragen van CZW te vinden zijn ten gunste
van de NU geldende overeenkomst, er is dus al geld beschikbaar om aan de in 1997 gesloten
overeenkomst geldende voorwaarden te kunnen voldoen;
gesteld wordt dat er in de nieuwe overeenkomst ongeveer 1,5 miljoen m3 zand gewonnen
gaat worden;
er wordt gesproken over een kwaliteitsverbetering van het gebied, zonder dat dit nader
uitgewerkt wordt;
de inbreng van de klankbordgroep beter verankerd dient te worden;

Spreekt uit als wensen m.b.t. de overeenkomst:
•

•

•

•

•
•

•
•

dat alle door CZW voor de thans geldende overeenkomst gereserveerde gelden
overgeheveld worden naar de nieuwe overeenkomst en beschikbaar komen voor projecten
binnen het gebied of als aanvulling op de 213.000 euro vrij besteedbaar bedrag;
te concretiseren hoeveel zand er in fase 2 gewonnen gaat worden en indien er onverhoopt
méér gedolven wordt ook een vooraf afgesproken bedrag als bijdrage per m3 in aanvulling te
storten bij het vrij besteedbare bedrag;
de kwaliteitsverbetering te laten toetsen door een derde onafhankelijke partij , die verslag
doet aan de gemeente Weert en welk rapport voor goedkeuring aan de gemeenteraad wordt
voorgelegd;
de kosten van het rapport inzake de kwaliteitsverbetering ten laste te laten komen van CZW,
evenals de lasten die ontstaan om te voldoen aan de verbetering, dit om hen te motiveren
de kwaliteit van begin af aan op het hoogste niveau te houden;
er gedurende het gehele project een goede samenwerking dient te zijn met de
klankbordgroep;
bij artikel 4.3 F klankbordgroep toevoegen dat, indien naar de mening van de klankbordgroep
zaken niet gerealiseerd hoeven te worden, de daarvoor gereserveerde gelden terugvloeien
naar de post vrij besteedbaar bedrag, en, indien de klankbordgroep aanvullende
maatregelen nodig acht, deze door CZW worden bekostigd als extra bijdrage, als aanvulling
op de maatschappelijke meerwaarde die gewenst is;
in artikel 20 een einddatum noemen zodat CZW bij een eventuele volgend plan op tijd zijn
plannen bij de gemeente en de klankbordgroep kenbaar maakt .
in de overeenkomst met passende garantietermijn vastleggen dat het herstel van en het
opnieuw op hoogte brengen van het aan te leggen strand, dat in de beginjaren onderhevig
zal zijn aan inklinking (CZW geeft aan 70 cm), ten laste moet komen van CZW.

En gaat over tot de orde van de dag,

De fractie SP,

J. Goubet.

