
 

 

 

 

 

 

projectnummer │ MW │30-9-2015 1 

Ontgrondingengebied Weert: Feiten op een rij 

 

In 2001 wordt een vergunning afgegeven om tot 2018 in totaal 4,6 mlj m3 specie te vergraven wat 
overeenkomt met 3 mlj m3 delfstoffen1. Hiervoor zou als tegenprestatie in 2012 het gebied ten westen 
van de ontgrondingsplas worden ingericht als natuurgebied2. 

Begin 2014 schakelt Groen Weert de hulp in van de Natuur en Milieufederatie Limburg (NMF) omdat 
een en ander niet conform vergunningsvoorschriften zou verlopen en de provincie te veel wijzigingen 
zou doorvoeren in de vergunningsvoorschriften ten voordele van de ontgronder en ten nadele van de 
natuur. NMF Limburg doet een poging om een oplossing te vinden voor de voortslepende juridische 
procedures3. Provincie pakt dit echter niet op. 

December 2014 neemt de provincie een besluit4 waarmee 2,3 mlj m3 extra specie vergraven mag 
worden5. Dit komt overeen met 1,5 tot 2,5 mlj m3 extra delfstoffen. Voor deze extra delving wordt geen 
extra maatschappelijke meerwaarde afgedwongen. 

Begin 2015 is de ontgrondingsplas reeds maximaal ontgraven en is het gebied westelijk van de plas 
nog steeds in gebruik als akkerland. 

Mei 2015 wordt een realisatieovereenkomst opgesteld waarmee de natuurontwikkeling westelijk van 
de plas geheel komt te vervallen. 

Juni 2015 presenteren natuurorganisaties een alternatief dat recht doet aan álle belangen uit de regio. 
Hiermee doen zij een concessie om tegemoet te komen aan de recreatieve wensen, onder 
voorwaarde dat de natuurontwikkeling westelijk van de reeds uitgevoerde 
ontgrondingswerkzaamheden niet komt te vervallen.  

Juli 2015 adviseert de gemeenteraad van Weert om de vaststelling van de realisatieovereenkomst uit 
te stellen tot oktober en in de tussentijd te bezien of een alternatief plan mogelijk is dat kan rekenen 
op een breed maatschappelijk draagvlak. 

Zomer 2015 vinden gesprekken plaats tussen natuurorganisaties en ontgronder. NMF doet daar 
verslag van6.  

                                                      

 

 

 

1 Vergunningsvoorschrift 1.1 
2 Inrichtingsplan 2004 
3 Rapport “Geschil inzake Centrale Zandwinning Weert” d.d. 8 april 2014 
4 Besluit Gedeputeerde Staten van Limburg d.d. 18 december 2014 
5 Berekeningen door extern adviesbureau “FF advies” 
6 Notitie “Verslag overleggen natuurorganisaties, gemeente en ontgronder inzake zandwinning Weert 



 

 

 

 

 

 

2                                  Samen voor een mooi en duurzaam Limburg 

September 2015 levert NMF bewijs dat een alternatief mogelijk is waarin alle belangen een plek 
kunnen krijgen7.  

September 2015 presenteert ontgronder een alternatief waarbij de duikplas zo een 25 a 50 m wordt 
opgeschoven. Daarmee wordt uitvoering in het kader van de Natuurbeschermingswet mogelijk en 
wordt aan de belangen van Natuurmonumenten als terreinbeheerder van het Natura 2000-gebied 
voldaan. De natuurontwikkeling westelijk van de huidige ontgrondingsplas komt echter ook in dit plan 
voor het overgrote deel te vervallen. Ook met dit alternatief wordt dan ook voorbij gegaan aan de 
natuurbelangen. 

 

                                                      

 

 

 

7 Concept rapport “Alternatief Plan Ontgrondingengebied Weert”, Notitie Habitat advocaten 


