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Beste Madeleine 
  
Zou jij er zorg voor willen dragen dat onze zienswijze op de Natuur en 
Landschapsvisie bij de leden van de Raadscommissie Ruimte terecht komt? 
  
Bij voorbaat dank 
vriendelijke groet 
Frans Smit. 
  
  
Beste leden van de Raadscommissie Ruimte:  
  
In de bijlage treft u onze zienswijze op de Natuur en Landschapsvisie aan van 7 
sept 2016 aan. De zienswijze is gericht aan B&W, maar is inmiddels (sinds 
gisteren) openbaar door verspreiding aan onze leden en aan de leden van de 
Participatiegroep Groen. Het stuk is ook op onze site geplaatst.  De reden van 
de late verspreiding is, dat ik direct na het opstellen van deze zienswijze om 
moest schakelen naar het gezamenlijke beroep tegen de uitbreiding van de 
ontgronding van de CZW, overigens een plan dat zeer geschikt zou zijn 
geweest voor behandeling in de Participatiegroep Groen.  
  
De reden dat ik u de zienswijze doe toekomen is, dat wij vinden dat wij in feite 
niet in de gelegenheid zijn gesteld onze mening over de Natuur en 
Landschapsvisie toe te lichten in uw informatiebijeenkomst. U kunt de 
zienswijze beschouwen als een wat lang uitgevallen toelichting. 
  
Het voor uw raadscommissie  belangrijke punt is, dat wij vinden dat de op tafel 
liggende Natuur en Landschapsvisie nog zeer onaf is en eigenlijk beschouwd 
zou moeten worden als een 
voortgangsdocument. De Participatiegroep Groen zou in onze ogen betrokken 
moeten worden bij de verdere uitwerking ervan. 
Naast een aantal inhoudelijke punten gaat onze zienswijze dan ook in op het 
proces van totstandkoming van de Natuur en Landschapsvisie.  
  
Wij hopen dat onze mening voor u aanleiding tot overweging is. 
  
Vriendelijk groet 
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Frans Smit 
4 okt. 2016 
Ecologische Werkgroep Weert Zuid. 
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