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Onderwerp

Natuurcompensatie Centrale Zandwinning (CZW)

Voorstel

L. Met het toestaan van de ontwikkeling van natuur in 5 plangebieden ten behoeve
van de natuurcompensatie Centrale Zandwinning (CZW) in te stemmen met een
Omgevin gsvergu nn ing (u itgebreide procedu re).

2. Met de ontwerp omgevingsvergunning (uitgebreid) voor het toestaan van deze
natuurontwikkeling in te stemmen.

Inleiding

De Centrale Zandwinning (CZW) heeft een realisatieovereenkomst met de gemeente
Weert gesloten over de uitbreiding en herinrichting van de Centrale Zandwinning Weert. In
het kader van de ontwikkeling dient er kwaliteitsverbetering plaats te vinden. Er is onder
andere vastgelegd dat 77,t ha bos- en natuurontwikkeling (dit is de
inspanningsverplichting) en 13,5 ha compensatie (dit is een verplichting) buiten het
plangebied van de CZW op gronden van en in samenwerking met de Stichting Ark moet
worden gerealiseerd. Naast de realisatieovereenkomst, die is gesloten tussen CZW en de
gemeente over de inspanningsverplichting van L7,t ha bos- en natuurcompensatie, heeft
de provincie de realisatie van deze t7,7ha als randvoorwaarde opgenomen in de
ontgrondingsvergunning. Daarmee ligt ook vast dat CZW dit moet realiseren. De
onderhavige bos- en natuurontwikkeling en compensatie wordt op vijf locaties in het
buitengebied gerealiseerd, met een totale oppervlakte van ca. t7,3ha.In de ruimtelijke
onderbouwing, dat als bijlage bij dit advies is gevoegd, is een overzicht van de locaties
opgenomen.
Eerder heeft al natuurontwikkeling en compensatie plaatsgevonden aan de Vetpeelweg en
de Heltenbosdijk. Het betreft nu de invulling van de resterende compensatie.
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De bos- en natuurontwikkeling planologisch te regelen

Argumenten

1.1. De bos- en natuurontwikkeling is vanuit planologisch oogpunt aanvaardbaar.
Gebleken is dat het plan in strijd is met het bestemmingsplan'Buitengebied 2OtL', omdat
een volledige natuurontwikkeling op deze locaties niet past in het bestemmingsplan.

Omdat deze ontwikkeling recht doet aan de provinciale visie (POL 2014), Structuurvisie
Weert 2025 en de Natuur- en landschapsvisie 2016 vinden wij het plan niet in strijd met
een goede ruimtelijke ordening. Met een Omgevingsvergunning (uitgebreide procedure)
kan aan deze ontwikkeling medewerking worden verleend.

1.2 Met deze bos- en natuurontwikkeling wordt invulling gegeven aan de
realisatieovereen komst met de CZW.
Met het uitvoeren van deze bos- en natuurontwikkeling wordt voldaan aan de verplichting
zoals opgenomen in de realisatieovereenkomst met de CZW.

Kanttekeningen cn risico's

Er zijn geen kanttekeningen

Financiële, personele en juridische gevolgen

Leqes
De kosten voor de Omgevingsvergunning (uitgebreide procedure) bedragen €
5.674,70 (prijspeil 20t7). Deze kosten worden initiatiefnemer in rekening gebracht. Het
bedrag aan leges komtten goede aan de totale opbrengst leges omgevingsvergunningen.

Juridische oevolgen
Met initiatiefnemer zal een planschadeovereenkomst worden gesloten in verband met de
afwenteling vart planscltade.

Personele gevolgen
Niet van toepassing

Uitvoering/evaluatie

De ontwerp Omgevingsvergunning (uitgebreid) zalter inzage worden gelegd. Dit advies
zal op de TILS-lijst worden geplaatst.

Com m u nicatie/ participatie

Initiatiefnemer wordt per brief geïnformeerd over dit besluit.

Overleg gevoerd met

Intern:
Werner Mentens, Marian Arts (afdeling Ruimte & Economie)
Wim Truyen (afdeling OCSW)
Paul Verhappen (afdeling PPS)

Extern:
Titia Baeten (provincie Limburg)
Pieter Puts (OmniVerde)
lan Aalders (juridisch adviseur Stichting Ark)
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Bijlagen:

1.. Aanvraag omgevingsvergunning met bijlagen
2. Ontwerpbesluit.
3. Antwoordbrief.
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