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Wolfs, Madeleine (M)

Van: Karin Duijsters <kduijsters.weert@gmail.com>
Verzonden: donderdag 1 juli 2021 22:02
Aan: Beerendonk van, André (PJA); Otten, Paul (P); Wolfs, Madeleine (M)
CC: Gabriels, Geert (G)
Onderwerp: Vragen mbt agendapunt 9 commissie ruimte en economie

Hallo griffie, 
 
Graag de navolgende vragen intern doorsturen voor antwoord. Svp zo snel mogelijk de beantwoording en 
svp in go zetten. 
 
1)Bij het raadsvoorstel hoort bijlage 5 archeologisch vooronderzoek.  
Aan welk kader cq beleid van de gemeente Weert is dit getoetst? 
 
2)Op welke wijze en welke waarborg kan er gegeven worden dat het trace van de Weerterbeek in 
voorliggend plan buiten de contouren wordt gehouden als men de exacte ligging van de Weerterbeek niet 
nauwkeurig kan aangeven? 
 
3)Waarom is er niet gekozen voor een ecologische oever?Deze biedt immers meer ruimte voor begroeiing. 
 
4)Het aanvullend ecologisch onderzoek is van 5 juli 2019. In 2 jaar kan er in de natuur veel gebeuren. 
Hoelang is dit onderzoek geldig? 
 
Verder willen wij de ecologische quickscan die voorafgaand aan het aanvullend ecologisch onderzoek is 
gedaan ontvangen. 
 
5)Wij missen het overkoepelend plan omdat het voorliggende plan zoals blijkt uit de stukken onderdeel is 
van een veel groter en omvattender plan. Is dit plan er? Zo ja dan willen wij dit graag ontvangen. Zo nee, 
waarom niet? 
 
6)Wanneer worden de stukken toegezegd op het antwoord bij 1 zienswijze ecologische werkgroep weert-
zuid op ruimtelijke plannen geplaatst? Ze staan er nl nog niet bij. 
1.  Ontbrekende stukken  
- Bell Hullenaar 2011: Ecohydrologische Systeemanalyse Grensoverschrijdend  
Natuurgebied Wijffelterbroek-Kettingdijk-Smeetshof.  
— Bijlage 2 van de Watervergunning; de Memo  
— Schets van een plan en de stand van zaken ten aanzien van de vergunningverlening  
voor het Belgische gedeelte van de Nieuwe Raam, inclusief de Natura 2000 vergunningen.— Van der 
Linden & Puts: Ecologische Quickscan  
-— Kurstjens Ecologisch Adviesbureau 8 juni 2017: Herinrichtingsplan Raam,  
Klimaatbuffer Wijffelterbroek en Vetpeel.  
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Met vriendelijke groet, 
Karin Duijsters 
Fractie Duijsters 
0610467823 


