
1

M Wolfs

Van: J.Vos@nmflimburg.nl

Verzonden: dinsdag 29 september 2015 17:52

Aan: M Wolfs; B Peterse; C Jacobs; I Beenders; E Werps; F Kadra; F Yucel; G Buuren; HWJ 

Coolen; H Stals; HLStribos; J Vossen; J Goubet; J Engelen; J Cardinaal; J.M Nouwen; K 

Duijsters; L Heuvelmans; L Kusters; M Wolfs; M Zaaboul; M Stokbroeks; M Engelen; 

engeltjemarienel@hotmail.com; M.van.den Heuvel; N Linskens; N.vanden Bent; P 

Otten; P Kusters; P Sijben; R Verheggen; R Geboers; R Zincken; S Winters; T Geelen; 

T Nijs; V.van Brussel; W.van Eijk; P Verhappen; F.van Eersel; G Gabriels; H Litjens; J 

Heijmans; M Knaapen; P Sterk; A.van Beerendonk; Bertus Brinkman; Carin Maes; 

Cindy Akkermans; Ella Croonenberg; F Speet; g.van.der.hoeven@weert.nl; J van 

Someren Brand; K Joosten; L Spreuwenberg; M Nagel; M Schreuders; M Swinkels; 

N.Palmer; P Dekker; P Bulk; P Habets; R Bladder; T. van Tilburg; T Weekers

Onderwerp: ontgrondingengebied Weert

Bijlagen: Feiten op een rij Ontgrondingen gebied Weert.docx

Beste raads- en commissieleden, 
 
Vorige week tijdens de raadscommissie Ruimte is uitgebreid discussie geweest of en in hoeverre een bestemmingsplanwijziging 
een belemmering zou vormen voor de uitvoering van het alternatieve plan van de natuurorganisaties. 
Inmiddels heeft u van CZW documenten ontvangen waaruit blijkt dat er geen bestemmingsplanwijziging nodig is voor ontgronding 
buiten het huidige concessiegebied indien u daar als gemeente mee akkoord gaat (o.a. notitie provincie p.1 onderaan, notitie Boels 
Zanders p2 onderaan). Het feit dat met het plan van de natuurorganisaties buiten de huidige concessiegrenzen moet worden 
ontgrond, levert dus geen vertraging op in de procedures. Het zandstrand kan dus binnen dezelfde tijd worden gerealiseerd, en 
naar verwachting in verband met het uitblijven van juridische procedures, vele malen sneller.  
Ik wil u dan ook nogmaals nadrukkelijk wijzen op het gegeven dat er voor de uitbreiding van de ontgronding een alternatief 
voorhanden is dat kan rekenen op een breed maatschappelijk draagvlak waarbij aan álle belangen tegemoet gekomen wordt en 
waarmee op korte termijn het zandstrand kan worden gerealiseerd.  
 
Ter verduidelijking de passages waaruit onder andere blijkt dat geen bestemmingsplanwijziging nodig is indien de gemeente 
daarmee instemt: 

- Mevrouw Simonis, juridisch vergunningverlener provincie Limburg: “Het is voor het kunnen verlenen van de 
ontgrondingsvergunning echter niet noodzakelijk dat het bestemmingsplan hierop reeds in aangepast, mits vanuit de 
gemeente het signaal komt dat men wel bereid is hieráan mee te werken en achter de meerwaarde staat.” 

- Advies Boels Zanders Advocaten: “Naar aanleiding van mijn advies hebben burgemeester en wethouders aangegeven 
medewerking te verlenen aan het afgeven van een omgevingsvergunning, zodat ook voor deze strook het ontgronden 
ruimtelijk mogelijk wordt gemaakt”. 

 
Daarbij wil ik nog graag benadrukken dat de gronden waarvoor binnen het alternatief van de natuurorganisaties het 
bestemmingsplan gewijzigd moet worden, in eigendom zijn van CZW zelf. In geval van het plan van CZW is dat niet het geval. 
 
Bijgevoegd treft u nog een overzicht van de feiten op een rij ten aanzien van de rol van de Natuur en Milieufederatie Limburg met 
betrekking tot de ontgrondingen in Weert. 
 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Jannie Vos, MSc 
Beleidsmedewerker Natuur en Ruimtelijke Ordening 
 

 
 
Samen voor een mooi en duurzaam Limburg 
 
Godsweerderstraat 2, 6041 GH Roermond 
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(Bereikbaar: ma, di, do en vr) 
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Volg ons ook op sociale media:  @NMFLimburg     Facebook    LinkedIn NMFL 
 


