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Aanleiding

De fractie van de PvdA heeft ons de volgende vragen voorgelegd:
“Via de Provincie hebben wij vernomen dat er op 20 februari 2012 ambtelijk een eerste
oriënterend overleg met de Kreis Borken heeft plaatsgevonden, waarbij is afgesproken om
inhoudelijk betrokken ambtenaren en de MER-contactpersonen met elkaar in gesprek te
brengen.
Die gesprekken hebben inmiddels plaatsgevonden.
Wilt u ons informeren over de stand van zaken tot nu toe. Met name of onze gemeente nog
andere/aanvullende zaken heeft ingebracht waarbij de belangen aan de Nederlandse kant
worden behartigd.
Het is de stad Bocholt opgevallen, maar ook de Kreis Borken, dat de aanvrager een ruimer
gebied wil afgraven dan door het Bezirk Munster in het ontwerp voor het Regionalplan was
voorzien.
Welke kans van slagen heeft deze ruimere aanvraag?
Wordt hierover door ons College met Bocholt gesproken? Is het verstandig om opnieuw met
de raad van Bocholt en van Aalten een gezamenlijk standpunt in te nemen tegen deze
ontwikkelingen?”
Inhoud mededeling
Wij hebben contact opgenomen met de ambtelijke provinciale diensten en hebben begrepen dat op 7
september jl. een brief is verzonden aan de fractie van de PvdA. Deze brief is als bijlage bij deze
raadsmededeling gevoegd.
Het overleg waarop wordt gedoeld, is een ambtelijk overleg tussen de Kreis Borken en de provincie
Gelderland. De gemeente is niet bij dit overleg betrokken geweest en wij kunnen u over de uitkomsten
dus geen mededeling doen. Wel hebben wij begrepen dat de provincie met name aandacht heeft
gevraagd voor het feit dat deze zand- en grindafgraving is gelegen nabij het waterwingebied op
Aaltens grondgebied. Het veilig stellen van die belangen heeft voor de provincie Gelderland hoge
prioriteit.
Wij hebben u al uitvoerig geïnformeerd over de gang van zaken en u hebt alle stukken kunnen inzien.
Er zijn door ons de afgelopen periode geen nieuwe en/of aanvullende zaken ingediend.

In het eerste kwartaal van 2013 wordt de voorgenomen ontgronding te Suderwick tijdens een
regionale bijeenkomst ter discussie gesteld. Dit is ons gebleken uit een mailbericht van een ambtelijk
vertegenwoordiger van de Bezirksregierung Münster.
Wij hebben u reeds gerapporteerd (zie raadsmededeling 6/2012) over het feit dat het ons ook is
opgevallen dat de ontgrondingsaanvraag in het geheel niet in overeenstemming is met het
Regionalplan Munterland.
Dit aspect is besproken met de Stadt Bocholt. Wij vinden het niet zinvol hierover opnieuw contact te
hebben met de Stadt Bocholt. Dit is namelijk voldoende aan de orde geweest en bij zowel de
Bezirksregierung Münster als de Kreis Borken onder de aandacht gebracht.
Of deze ruimere aanvraag een kans van slagen heeft, kunnen wij niet beoordelen.

De volgende stukken zijn voor u bijgevoegd:
1. brief van Gedeputeerde Staten van 7 september 2012 aan de fractie van de PvdA Aalten;
2. mailbericht van ambtelijke vertegenwoordiger van de Bezirksregierung Münster.
De volgende stukken zijn voor u ter inzage gelegd:

49/2012 Schriftelijke vragen PvdA fractie
Vragen aan het College van B. en W. naar aanleiding van de zand- en grindwinning nabij
Suderwick;

Via de Provincie hebben wij vernomen dat er op 20 februari 2012 ambtelijk een eerste
oriënterend overleg met de Kreis Borken heeft plaatsgevonden, waarbij is afgesproken om
inhoudelijk betrokken ambtenaren en de MER-contactpersonen met elkaar in gesprek te
brengen.
Die gesprekken hebben inmiddels plaatsgevonden.
Wilt u ons informeren over de stand van zaken tot nu toe. Met name of onze gemeente nog
andere/aanvullende zaken heeft ingebracht waarbij de belangen aan de Nederlandse kant
worden behartigd.
Het is de stad Bocholt opgevallen, maar ook de Kreis Borken, dat de aanvrager een ruimer
gebied wil afgraven dan door het Bezirk Munster in het ontwerp voor het Regionalplan was
voorzien.
Welke kans van slagen heeft deze ruimere aanvraag?
Wordt hierover door ons College met Bocholt gesproken? Is het verstandig om opnieuw met
de raad van Bocholt en van Aalten een gezamenlijk standpunt in te nemen tegen deze
ontwikkelingen?

Willie Oort, Fractievoorzitter.

Bezoekadres
Huis der Provincie
Markt 11
6811 CG Arnhem

Postadres
Postbus 9090
6800 GX Arnhem

telefoonnummer (026) 359 91 11
telefaxnummer (026) 359 94 80
e-mailadres post@gelderland.nl
internetsite www.gelderland.nl

Fractie PvdA Aalten
T.a.v. mevrouw W. Oort-Lowenthal
Smitskamplaan 2
7091 RK DINXPERLO

datum

zaaknummer

7 september 2012

2011-019107

onderwerp

Zand- en grindwinning nabij Suderwick

Geachte mevrouw Oort,
Naar aanleiding van uw brief van 12 februari 2012 aan gedeputeerde Verdaas berichten wij u deels aanvullend op hetgeen reeds informeel aan u bericht was - het volgende.
We zijn als provincie op de hoogte van het feit dat er een voornemen is om ten oosten van
Dinxperlo – op Duits grondgebied – een zand- en grindafgraving te realiseren. In het kader van
de MER-procedure die hiervoor moet worden uitgevoerd heeft de Kreis Borken ons hierover bij
brief van 21 november 2011 geïnformeerd. We hebben, in lijn met het bepaalde in de
‘Gezamenlijke Verklaring inzake de samenwerking bij de uitvoering van een
grensoverschrijdende milieueffectrapportage in het Nederlands-Duitse grensgebied’ van de Kreis
Borken de gelegenheid gekregen aan te geven waaraan naar ons idee aandacht moet worden
besteed in de MER. Daarbij hebben wij bij brief van 13 januari 2012 aangegeven dat in het
bijzonder de grondwatersituatie in ogenschouw moet worden genomen omdat er aan
Nederlandse zijde een grondwaterbeschermingsgebied in de nabijheid van de voorgenomen
winlocatie aanwezig is. De reactie op de MER is ambtelijk afgestemd met de gemeente Aalten,
zodat alle belangen van de burgers worden afgedekt. De gemeente Aalten heeft de meer lokale
onderwerpen als geluid en stof aangemeld als onderwerpen voor de MER.
Op 20 februari 2012 heeft ambtelijk een eerste oriënterend overleg met de Kreis Borken
plaatsgevonden, waarbij is afgesproken om inhoudelijk betrokken ambtenaren en de MERcontactpersonen met elkaar in gesprek te brengen.
Dat gesprek heeft op 30 maart 2012 plaatsgevonden. Daarbij is ook gekeken of nog aanvullend
op de reeds ingediende wensen rond de MER, nog aanvullende onderwerpen in de MER aan de
orde zouden moeten komen. In dat kader is gevraagd de effecten voor de landbouw,
voortkomend uit een mogelijke de wijziging in de grondwaterstand ook aan Nederlandse zijde
van de grens, te onderzoeken. Er is ook nagegaan of nog andere plannen bij de Kreis Borken
voor voor zand- en grindafgravingen bekend zijn. Daarbij bleek dat ook aan de westelijke kant
van Suderwick een mogelijke uitbreiding van een bestaande winlokatie in voorbereiding is. Om
die reden hebben wij gevraagd om in beide MER-rapporten de eventuele wisselwerking van
beide winlokaties te onderzoeken. Tevens hebben wij gevraagd om in beide procedures ook de
gemeente Oude IJsselstreek te betrekken, daar deze ook binnen vijf kilometer van de beide
potentiële winlokaties is gelegen.
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Mocht het tot een formele aanvraag komen, dan is de Kreis Borken de instantie die de
vergunning voor deze winning zou moeten verlenen. De Kreis Borken kan daarbij alleen toetsen
aan de voorwaarden die in het Regionalplan van het Bezirk Münster zijn opgenomen. Op dit
moment loopt er een procedure tot herziening van dat Regionalplan. Het gebied rond Bocholt is
in het concept aangeduid als potentiële winlocatie voor zand en grind. Het was de gemeente
Bocholt - en overigens ook de Kreis Borken - al opgevallen dat de aanvrager een ruimer gebied
wil afgraven dan nu door het Bezirk Münster in het ontwerp voor het Regionalplan was voorzien.
Ons is niet bekend dat er afspraken zouden zijn die zand- en grindwinning tot aan de grens
verbieden. In algemene zin zijn we ook niet tegen winning van zand- en grind. Ook wij winnen in
Nederland zand en grind en doen dat in overeenstemming met onze eigen regels. Wij kunnen de
Duitse overheid niet verbieden volgens hun eigen regels zand- en grindwinning toe te staan op
hun eigen grondgebied. Wel zullen we in lijn met het bepaalde in de ‘Gezamenlijke Verklaring
inzake de samenwerkingbij de uitvoering van een grensoverschrijdende milieueffectrapportage in
het Nederlands-Duitse grensgebied’ van de Kreis Borken vragen om bij de beoordeling van een
eventueel te ontvangen vergunningsaanvraag rekening te houden met grensoverschrijdende
belangen.
In de verwachting u met deze informatie van dienst te zijn.
Hoogachtend,
Gedeputeerde Staten van Gelderland,
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Van: Sparding, Dr. Norbert [Norbert.Sparding@bezreg-muenster.nrw.de]
Verzonden: dinsdag 11 september 2012 10:47
Aan: Hennie Scheffer
Onderwerp: WG: Regionalplan Munsterland; ons brief van 3 september 2012, U mail van
vandaag
Geachte Collega,
U heeft ons laten weten dat de heer Kok op 28.november zal deelnemen aan wat wij noemen het
„Eroerterungstermin“. Dat is het overleg, waar het gaat over de reacties, die binnen gekomen zijn
m.b.t. het ontwerp van de „Regionalplan Münsterland“, onze zienswijsen en de mogelijke
oplossingen, zoveer er sprake is van verschil van meningen. Op 27. en 28. November gaat het, als U
in de uitnodiging kunt zien, over de zg. „Allgemeine Ziele und Grundsaetze“ van het planontwerp. Dat
betekent – het gaat over algemene regelingen in het plan, niet over konkrete regelingen voor
konkrete plekken, en het gaat over woorden, niet over konkrete plantekenen op de kaart. Dus het
gaat ook niet over de ontgronding in Suderwick wat naar onze inschatting misschien een van de
belangen is die U het meest interessant vindt. Dit soort zaken wordt later (binnen het eerste kwartaal
2013) op „regionale Eroerterungstermine“ ter discissie gestelt (waartoe natuurrliijk ook de gemeente
Aalten uitgenoodigd wordt). Voor het geval dat U een andere inschatting van het gebeuren op 27. en
28. November had heb ik U dit laten weten. Als wij niets van U horen registreren wij de heer Kok als
aangemeldt voor 28. November.
Met vriendelijke groeten
Norbert Sparding
Norbert Sparding
Bezirksregierung Münster
Dezernat 32
Domplatz 1-3
D-48143 Münster
T: +49-(0)-251-411-1780
F: +49-(0)-251-411-81780
M: norbert.sparding@brms.nrw.de

