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Onderwerp
Centrale Zandwinning Weert (CZW)

Voorstel
Instemmen met bijgevoegde antwoordbrief aan Natuur en milieufederatie Limburg

Inleiding
Gedurende het proces om te komen tot een realisatieovereenkomst met CZW heeft Natuur
en milieufederatie Limburg haar reacties over de voorgenomen ontgronding via brief en
email kenbaar gemaakt. Tevens is door hen een alternatief plan ingediend.

Beoogd effect/doel
Het ínformeren van Natuur en milieufederatie Limburg over het genomen besluit inzake de
real isatieovereenkomst met CZW.

Argumenten
N.v.t.

Kanttekeningen
N.v.t.

Financiële, personele en juridische gevolgen
N.v.t.
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Uitvoering/evaluatie
N.v.t.
Comm

unicatie/ participatie

Natuur en milieufederatie Limburg is lid van de klankbordgroep. Deze klankbordgroep
heeft als taak om het inrichtingsplan van fase 2 uit te werken. Via deze klankbordgroep
heeft Natuur en milieufederatie de mogelijkheid om haar inbreng te leveren.

Overleg gevoerd met
Intern:
Projectgroep CZW
Extern:
Provincie Limburg

Bijlagen
Brief aan Natuur en milieufederatie.
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Onderwerp
Uw kenmerk
Ons kenmerk
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Beste meneer, mevrouw,

juli 2075, 17 september 2015 en 21 september 2015 heeft u per brief en emaíl
reacties gestuurd op plannen met betrekking tot de Centrale Zandwinning Weert. Tevens
heeft u een alternatief plan toegezonden voor de ontgronding in het desbetreffende

Op 2

gebied.
Naar aanleiding van deze reacties en uw alternatieve plan berichten wij u als volgt.
De door u verstrekte informatie is onderwerp geweest van de discussie die in de
commissie Ruimte en de gemeenteraad is gevoerd inzake de concept
realisatieovereenkomst tussen de gemeente Weeft en CZW. Tijdens de commissie- en
raadsvergaderingen heeft u gebruik gemaakt van de mogelijkheid om via spreekrecht uw
visie op de voorgenomen plannen te geven en uw alternatief plan toe te lichten.
In de raadsvergadering van 1 oktober 2015 heeft de gemeenteraad haar wensen en
bedenkingen op de concept realisatieovereenkomst kenbaar gemaakt. Enkele wensen van
de gemeenteraad zijn overgenomen in de realisatieovereenkomst. Zo is onder andere het
compromisvoorstel van CZW d.d. 3 september 2015, waarbij tussen de grens van het
Natura 2000 gebied Kruispeel en de oever van de duikplas een onvergraven zone van
minimaal 200 meter is gehanteerd, opgenomen in de realisatieovereenkomst. Er is dus
niet gekozen voor uw voorstel.
Op 13 oktober 2015 heeft het college van b&w ingestemd met de realisatieovereenkomst.

Heeft u naar aanleiding van deze brief nog vragen, neemt u dan contact op met Paul
Verhappen. Hij is bereikbaar op telefoonnummer 0495 575 284.
Met vriendelijke groet,
burg emeester

ders,
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M.H.F. Knaapen

A.A.M.M
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