
 

 

   

                      

            Wensen en bedenkingen 

 

Onderwerp:  Wensen en bedenkingen met betrekking tot de realisatieovereenkomst voor ‘fase 2’ 

van zandwinning door de Centrale Zandwinning Weert (CZW) 

  

 

De raad van de gemeente Weert, in vergadering bijeen d.d. 1 oktober 2015,  

 

 

Overwegende dat: 

• Het voorliggende stuk een realisatieovereenkomst voor de toekomstige herinrichting van 

het gebied rond het ‘Blauwe Meer(tje)‘ is en geen ontgrondingvergunning waarvoor 

verantwoordelijkheden bij de Provincie liggen; 

• De ontstane situatie - waarin de kwaliteitseisen voor de herinrichting van het gebied van 

tevoren slechts in hoofdlijnen vastgesteld en gedurende de zandwinning verder uitgewerkt 

worden -  niet ideaal, maar inmiddels onvermijdelijk is geworden; 

• Er door diverse ontwikkelingen sprake is van andere ideeën betreffende de toekomstige 

herinrichting van het gebied dan bij het sluiten van de oorspronkelijke 

realisatieovereenkomst tussen CZW en de gemeente in 1997; 

• Dit concreet betekent dat er inmiddels een brede wens en een breed draagvlak is om de 

ontstane plas naast natuurontwikkeling en ook voor vormen van recreatie zoals een 

dagstrand en duikactiviteiten te gaan gebruiken; 

• Zowel de ‘groene verenigingen’ als ontgronder CZW in de afgelopen weken aangepaste dan 

wel alternatieve herinrichtingsplannen hebben ingediend en elkaar op papier daarin erg 

dicht genaderd lijken; 

• - Zonder in oorzaken treden – verstoorde verhoudingen een door alle partijen gezamenlijk 

gedragen plan vooralsnog onmogelijk lijken te maken; 

• Dit te betreuren is en een uiteindelijk oordeel geheel bij ons als gemeenteraad neerlegt 

omdat een besluit niet langer uitgesteld kan worden; 

• De verschillende plannen naast de nieuwe vormen van recreatie beiden aan een inmiddels 

opgekomen tweede wens voldoen, namelijk een buffergebied of anders genoemd een  

‘niet-winbare-zone’ tussen de uiteindelijke plas en het naastgelegen beschermde Natura 

2000-gebied in de Kruispeel; 

• Het buiten het huidige concessiegebied treden voor de ontgronding zoals ingebracht via het 

alternatieve plan van de Milieufederatie om meerdere redenen geen optie is; 

 

Spreekt uit als wens dat: 

• De op te zetten klankbordgroep een belangrijke rol gaat spelen bij het invullen van de 

definitieve kwaliteitseisen voor de herinrichting van het gebied; 

• De gemeente een actieve rol zal spelen in de klankbordgroep; 

• Het college de raad zal blijven informeren over de voortgang van het invullen van de 

definitieve kwaliteitseisen zoals te bespreken in de klankbordgroep; 

• Het college de raad zal blijven informeren over eventuele ontwikkelingen vanuit de 

Provincie die als verantwoordelijke voor de ontgrondingvergunning optreedt; 

• Het college bekrachtigt dat wat haar betreft ‘fase 2’ de laatste fase van de ontgronding is 

waardoor het inmiddels geplande buffergebied of anders genoemd de ‘niet-winbare-zone’ 

tussen de uiteindelijke plas en het naastgelegen ‘Natura 2000-gebied’ in de Kruispeel ook 

in de toekomst blijft bestaan. 

 

En gaat over tot de orde van de dag, 

 

 

Fractie SP,   

 

                    

 

J. Goubet                                    

 

 


