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Fractie DUS Weert

Weert, 14 december 2020

WEERT

Onderwerp Centrale Zandwinning Weert

Beste mevrouw Beenders-van Dooren,

Onlangs heeft u een aantal vragen gesteld over de antwoordbrief aan de Dorpsraad
Altweerterheide en de Stichting Groen Weert d.d. 5 november 2020. In deze brief treft u
de antwoorden aan op uw vragen.

Onder punt 2: verontreiniging met zware metalen bodem is een historische
verontreiniging, heeft dat geen gevolgen voor het WATER en/of BODEM?
Antwoord: nee, zoals aangegeven in bovengenoemde brief is de bodem ter plekke
gesaneerd.

Onder punt 6: hoe kan het dat de gemeente niet op de hoogte was van het uitvoeren
van de werkzaamheden?
Antwoord: zoals aangegeven in bovengenoemde brief was de gemeente via het
werkplan wel op de hoogte van het uitvoeren van de werkzaamheden binnen de in het
werkplan aan gegeven periode, maar was het exacte tijdstip niet bekend.

Onder punt 15/16 de eigenaar is in beginsel verantwoordelijk voor de kwaliteit van het
zwemwater. Wordt de gemeente wel op de hoogte gehouden van de kwaliteit van het
zwemwater en kunt u aandringen op een controle? De eigenaar is verantwoordelijk voor
de kwaliteit van de bodem en het water. Op welke manier controleert de gemeente of de
kwaliteit van beide op orde is?
Antwoord: het is niet aan de gemeente om de kwaliteit te controleren. Jaarlijks wordt
het Blauwe Meertje door het bevoegd orgaan, te weten het Waterschap Limburg,
beoordeeld op geschiktheid als zwemlocatie. Daarbij wordt het water ook bemonsterd.
Gelet op het besluit van het Waterschap Limburg d.d. februari 2020, waarin het Blauwe
Meertje door het Waterschap is aangewezen als zwemlocatie voor het seizoen 2020, kan
gesteld worden dat het water geschikt is om in te zwemmen.
Controle op de kwaliteit van de bodem vindt plaats door de daartoe bevoegde organen te
weten, de Provincie Limburg en het Waterschap Limburg.
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Heeft u enig idee hoeveel het grondwaterpeil in het gebied is gedaald? Conform afspraak
1997: blijkt in de praktijk dat in het gebied het grondwater meer dan 5 cm (ook door
beregening) daalt dan moet CZW maatregelen nemen.
Antwoord: hierover is navraag gedaan bij de vergunningverlener, de Provincie Limburg.
"Ter controle en voorkoming van onacceptabele daling van de grondwaterstand als
gevolg van de CZW zandwinning meet en monitort CZW in lijn met provinciale
vergunningen de grondwaterstand en stijghoogten in en rondom de concessie. In
bedoelde vergunningen zijn ook hydrologische maatregelen opgelegd, namelijk het
realiseren van een infiltratie-waterloop langs de hele noordwestelijke zijde van de
concessie, alsmede een infiltratiebassin c.q. waterbufferbassin aan de uiterst
noordwestelijk begrenzing van de concessie. Uit onder meer de door CZW overgelegde
monitoringsrapportage 'Anteagroup in opdracht Kuypers Kessel BV, 10 februari 2020,
Rapport monitoring 2019, Monitoring Centrale Zandwinning Weert' blijkt, dat ondanks de
exceptionele droge meteorologische reeks '2017-2018-2019' er geen grondwaterstanden
of stijghoogten worden gemeten lager dan te verklaren en te verwachten door die
uitzonderlijk droge reeks. Dus zeker ook niet een daling als gevolg van de CZW
zandwinning met 5 cm of meer. Sterker, door de genomen hydrologische CZW
maatregelen - 'infiltratie-waterloop' en waterbufferbassin - waren de gemeten
grondwaterstanden en stijghoogten tijdens de droge reeks '2017-2018-2019' gelijk of
hoger dan de klimatologisch te verwachten waarden en standen. In de bosstrook tussen
kanaal en zandwinning zelfs ruim daarboven".


