Notitie inz Zandwinning Hoorzitting Bosk & Greide dd 8 nov 2018 te Oudemirdum
Bosk & Greide
Agrarische en particuliere Natuur vereniging Bosk & Greide vindt zandwinning op deze plaats
onbegrijpelijk. Omdat te weinig aandacht is besteed aan dit onzalige plan en heeft Bosk & Greide
deze hoorzitting georganiseerd.
Waar gaat het om: de volgende vergunningen/besluiten zijn nodig (vereenvoudigd weergegeven) :
- Rijkswaterstaat is de grondeigenaar en gaat over de Ontgrondingenwet en Waterwet,
- de Provincie gaat over de Wet Natuurbeschermings en de Wet Ruimtelijke Ordening;
- de Gemeente gaat over de vaststelling van het bestemmingsplan en de op basis daarvan te
verlenen vergunning.

Wat heeft RWS gedaan :
RWS heeft meer petten op: RWS verdient er aan, RWS is eigenaar van het Natura 2000
gebied IJsselmeer, incl de Mokkebank en de Steile bank die zijn aangewezen als
Staatsnatuurmonument.
RWS moet ontgrondingsvergunningen verlenen en de waterkwaliteit bewaken. Vreemd is dat
RWS het initiatief heeft genomen om het IJsselmeer uit te graven (zie de brief van Smals aan
de filmer Busquet).
Er mag in Natura 2000 gebied echter niet worden ontgrond tenzij er een dringend nationaal
belang zou zijn. Dat is er niet. Er kan voldoende zand worden gewonnen uit de Noordzee dan
wel worden geimporteerd uit Duitsland of EEG.
RWS mag niet een vergunning verlenen als dat maatschappelijk onaanvaardbaar is , bijv. bij
aantasting van drinkwater voorziening voor 2,5 miljoen inwoners.
Wat heeft de Provincie gedaan :
de Provincie kan aanwijzingen geven aan de Gemeente qua bestemmingsplan, dat heeft de
Provincie gedaan door
a) de Natura 2000 bestemming in te voeren en
b) mee te werken aan het instellen van het Nationaal Landschap de Zuidwest
Friesland (zie de film van van de Provincie hierover).
c) verder door een Provinciaal Structuurplan (Grutsk op ‘e Romte) op te stellen (zie
de film Grutsk)
d) en mee te werken aan het Beheerplan IJsselmeeer,

Doel van al het beleid is om natuur en landschap te versterken en functies te
scheiden .Het Beheerplan IJsselmeer heeft rode, groene en blauwe zones. Indien
zandwinningsindustrie in de verboden rode zonde wordt geprojecteerd, handelt de
Provincie in strijd met zijn eigen structuurplan en beheerplan.
Wat heeft de Controle Commissie Mer Utrecht geadviseerd(2016 voor het laatst):
…..
De stelling dat significante gevolgen voor leefgebieden van watervogels door
verstoring zijn uit te sluiten acht de Commissie niet onderbouwd…. .
in paragraaf 2.1 van dit advies concludeert de Commissie dat significante gevolgen
door verstoring door scheepvaartbewegingen …. niet zijn uit te sluiten. ….
Door
externe cumulatie wordt de situatie nog iets ongunstiger…
De effecten (van Vertroebeling) op fytoplankton, bodemleven, vissen en vogels
worden als niet-significant beoordeeld. De Commissie kan dit niet verifiëren…
Alternatieve oplossingen, waaronder locatiealternatieven (in het gehele IJsselmeer)
en alternatieve zandverwerkingsmethoden (bijvoorbeeld op land), maken onderdeel
uit van de ADC-toets. In het MER is niet aangegeven of er vanuit het perspectief van
de instandhoudingsdoelstellingen gunstiger winlocaties op het IJsselmeer aanwezig
zijn.
Conclusie: Wat heeft de Provincie met het Cie Mer advies gedaan :
De Provincie gaat in tegen de controlerende Cie Mer te Urecht, door te zeggen dat er geen
significante inbreuk dreigt op de natuurwaarden. De Provincie gaat niet in op de 260 extra
scheepsbewegingen per maand en het onvoldoende bekende cumulatieve effect van de factoren.
Door al op 11 sept 2018 te besluiten heeft de Provincie voor zijn beurt gesproken kunnen derden
niet reageren op de Antwoord-Nota tzv de Wet Natuurbescherming. De Provincie zet de
besluitvorming hiermee onder druk.

Wat kan de Gemeente(raad) nog doen :

Afwijzen
De Gemeenteraad heeft de bevoegdheid om de industrie bestemming voor deze plaats af te wijzen
wegens strijd met het Structuurplan Romte, het IJsselmeer Beheerplan en de tekorten die de Cie
Mer Utrecht heeft geconstateerd.
Het gaat om “goede ruimtelijke ordening” . Daarover kan de Gemeenteraad beslissen met gezond
verstand: waarom industrie met een fabriekseiland te vestigen in unieke natuur en landschap van
het Gaasterlandse IJsselmeer. Dejournalist van de Volkskrant dacht dat het om een grap ging.
Tenminste opschorten
In elk geval dient de Gemeente de besluitvorming op te schorten, totdat er duidelijkeheid is over het
overleg tussen de directies van PWN en RWS, er is tenminste nader advies nodig tav drinkwater en
de ADC toets (Mer en PB schieten nog steeds tekort tav de Alternatieven, de dringende noodzaak, de
265 extra scheepsbewegingen per maand en de cumulatieve gevolgen voor drinkwater en
beschermde soorten) .
Teken de petitie:
Behoudt het gave Gaasterland, geen zandindustrie in dit unieke landschap en deze natuur!

