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Aan: Commissie Ruimte

Van: Paul Verhappen Afd: Projectontwikkeling

Onderwerp: Stand van zaken Centrale Zandwinning 
Weert Datum: 19-05-2016

Zaaknummer (indien van toepassing):  CONCEPT

Onderstaand is de stand van zaken weergegeven van enkele onderdelen van CZW.

Stand van zaken ontgrondingsvergunning
 Ontwerpvergunning heeft ter inzage gelegen.
 Op dit moment worden door de provincie de zienswijzen behandeld van:

o CZW zelf;
o Stichting Groen Weert, Stichting Natuur- en Milieufederatie Limburg, IVN 

(vereniging voor natuur- en milieufederatie, afdeling Weert en omstreken) 
en Plantenwerkgroep Weert: gezamenlijk namens Lelieveld advocaten;

o Ecologische Werkgroep Weert Zuid;
o Enkele omwonenden;
o Natuurmonumenten.

 Definitief Besluit GS naar verwachting medio juni 2016.
 6 weken ter inzage voor beroep:

o Geen beroep (onwaarschijnlijk): medio augustus 2016 verlening  
ontgrondingsvergunning;

o Wel beroep: uitspraak Raad van State mei 2017 (inschatting provincie).

Realisatieovereenkomst en aanleg dagstrand
In de overeenkomst is o.a. het volgende geregeld over het dagstrand:

 Dagstrand moet als tijdelijke voorziening worden aangelegd voor gebruik in zomer 
van 2016;

 Definitieve inrichting dagstrand moet uiterlijk 1,5 jaar nadat de 
ontgrondingsvergunning onherroepelijk is gereed zijn. Dit tijdstip is dus niet exact 
aan te geven, maar zou 2018 kunnen worden.

Vergunningprocedure waterschap voor aanwijzing dagstrand als zwemlocatie
 Gedurende 2 jaar moet waterkwaliteit gemonitord worden. Dit loopt tot augustus 

2016. Resultaten zien er tot nu toe goed uit.
 Vervolgens moet vergunning worden aangevraagd bij waterschap. Daarbij hoort 

ook een inrichtingsplan waarin o.a. sanitaire voorzieningen en een 
zwemwaterprofiel (hoe de onderwatertaluds worden aangelegd) zijn aangegeven.

 Bestuur waterschap neemt besluit dat ter inzage wordt gelegd. Naar verwachting 
kan locatie op 1 januari 2017 worden aangewezen voor de zwemwaterfunctie. 

 Vervolgens moet de locatie door het waterschap worden aangewezen als 
zwemlocatie. Naar verwachting kan dat op 1 mei 2017 (1 mei is het begin van het 
zwemseizoen). 

 Onderdeel van de vergunningaanvraag is dus het inrichtingsplan voor o.a. het 
dagstrand. Dit wordt momenteel uitgewerkt door de klankbordgroep. Streven is om 
het inrichtingsplan dit najaar voor wensen en bedenkingen aan de raad voor te 
leggen. In dat geval kan er vanaf de zomer van 2017 worden gezwommen. Maar 
zoals aangegeven hangt het moment waarop er gezwommen kan worden ook af 
van het moment waarop de ontgrondingsvergunning wordt verleend.

 Door CZW is een deel van het dagstrand opgespoten. Omdat nog niet duidelijk is 
hoe de definitieve inrichting wordt, kan het strand nu nog niet worden afgewerkt. 

Gebruik dagstrand als tijdelijke voorziening in 2016
 Zoals hierboven aangegeven is het dagstrand in 2016 nog niet aangewezen als 

zwemlocatie.
 Over het gebruik van het dagstrand, ook als tijdelijke voorziening, heeft overleg 

plaatsgevonden met CZW (in het kader van de realisatieovereenkomst) en het 
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waterschap. Het waterschap is bevoegd gezag als het gaat om het toekennen van 
de zwemwaterfunctie. Alvorens een locatie als zodanig wordt aangewezen moet er 
dus aan een aantal criteria worden voldaan: 2 jaar monitoring water en er worden 
eisen gesteld aan hygiëne en veiligheid. Zo moeten er toiletvoorzieningen zijn en 
vuilnisbakken. Er moet beheer plaatsvinden. Maar ook moet er voldoende toezicht 
zijn op momenten dat er gezwommen wordt. Dit alles is nog niet geregeld. De 
eigenaar c.q. exploitant is voor dit alles verantwoordelijk. Hoewel CZW bereid is 
zijn verplichtingen uit de overeenkomst na te komen en het dagstrand als tijdelijke 
voorziening dit jaar aan te leggen, is het de vraag of het dagstrand al deze zomer 
voor zwemmers opengesteld moet worden. Gezien vorenstaande is dit niet 
verstandig en door het waterschap wordt dit ook sterk ontraden. CZW heeft 
daarover ook aangegeven de daarbij behorende verantwoordelijkheid niet te willen 
nemen.


