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Inspreken Raadsvergadering d.d. 01 oktober 2015 door Stichting Groen'Weert

Geachte voorzitter, ra¿d en bestuurders
Aan u als gemeenteraad wordt vandaag gewaagd om de wensen en bedenkingen in te dienen met
betrekking tot het nieuw ontgrondingvoorstel fase2 van de CZW.

Zoals u weet zijn de natuurverenigingen niet befokken bij het tot stand komen van het ontgrondingplan
van de CZW waarbij, onzes inziens, te weinig rekening wordt gehouden met de natuur. Er zrlnechter
meerdere belangen dan alleen economische van de CZW.
Wij kennen u als bevoegd gezagdie de belangen van alle partijen zorgvuldig afiveegt alvorens tot een
gedegen advies te komen. Vandaa¡ dat de gezamenlijke natuurverenigingen met een alternatief planzgn
gekomen.

Buiten de natuur en milieu hebben we in ons plan meer rekening gehouden met de recreatie door b.v. de
outdoor activiteiten te combineren met het dagsfand en het opnemen van een gecombineerd ecoduct met
een recreatief wandel- en fietspad en een landweg voor paarden en koetsen als mogelijkheid.
In het ontwerp van de CZW wordt, daar waar de flauwe oprit tot het ecoduct moet komen, diep ontgrond

waardoor er geen goede ontsluiting van het ecoduct mogelijk is.
De recreatieve ecoverbinding zalbelaaldmoeten worden. Dit is niet onoverkomelijk indien alle eerder
afgesproken zaken in het oude plar¡ die nu niet doorgaan, ten goede komen aart deze maatschappelijke
tegenprestatie.

De vorige week heb ik in de Commissie Ruimte geluisterd naar de beraadslagingen beheffende een
oplossing voor de verkeerssituatie aan de St. Jozefslaan ter hoogte van de nieuwe basisschool. Voor het
ontwerp wrx een speciaal bureau ingeschakeld, Voor de conüole zou een 2t bureau ingeschakeld worden
en daama zou de verkeerscommissie hier nog n¿ùar kijken.

Hoe anders gaat het bij de maatschappelijke tegenprestatie voor het ontgronden door CZW.
Vertrouwd zou moeten worden op de cijfers aangedragen door de ontgronder.
We zijn van mening dat deze niet volledigzijn. Ook de bedragen voor het grotendeels nu niet uitvoeren
en inrichten conform de realiseringsovereenkomst 1997 dienen, nailr onze mening, ten goede te komen
aan maatschappelijke tegenprestaties.

Ik heb de agenda voor de raadsvergadering van 27 fe&.1997 voor het behandelen van de eerdere
Realisatieovereenkomst nagezien. Daarin staat dat door het inschakelen van2 deskundige bureaus het
tekort van 6 miljoen gulden is omgebogen maar eenpositief bedrag. Met de ervaring uit het verleden
pleiten we nu opnieuw voor een gedegen onafhankelijke controle.
De tijd is er tot januari 2017 uitgaande van het huidige Werþlan 2015-2016 van de CZW.

Met het oog op de gewaagde ruimte om als burger mee te denken, doen we dan ook een oproep aan u
om bij de wensen en bedenkingen uw voorkeur uit te spreken voor de integrale benadering die de groene
verenigingen voorstaan. Doordachte recreatie aan de Herenvennenweg en een recreatieve ecoverbinding
over het kanaal, waarbij ook ruimte is voor de natuur en de economische belangen vanCZW.

Dank u voor uw aandacht en wij wensen u veel wijsheid in uw advies aan het College.


