Licht op groen
voor ontgrinding
van Elerweert
Consensus over afgraving 130
hectare in Maasbocht van Elen
DILSEN-STOKKEM
Het projectgrindwinningscomité is het principieel eens
met de afgraving van een 130 hectare groot gebied in
EIerweert (Dilsen-Stokkem). De ontgrinding moet het
Maasland befer beschermen tegen wateroverlast.
Elerweert wo rdt daa rmee het
voorbeelddossier voor de toekom·
sti ge grindwinnin g. Volgens het

hoogte van de bocht va n Elen te
verbreden.

nieuwe decreet mag grindwinning

Procedureslag

o p voo rwaa rde d at er projecten
van groot maatschappelijk belang
mee gemoeid zijn en dat alle 'ac-

Nu het comité het licht op groen
heeft gezet, kan de eigenlijke procedureslag van sta rt gaan. Eerst

toren' in Limburg het ermee eens

moeten de initiatiefnemers, het

zijn. Steengoed, het consortium
va n de grindbedrijven, heeft het
project Elerweert enkele maanden
geleden in gedi end ' in het projectgrindwinningscomité. In dat

consortium Steengoed, een planmilieueffectenrappo rt (plan-mer)
opmaken. Als eerste stap volgt een

comité zitten vertegenwoordigers
van de grind bedrij ven, natuursectOf, landbouw, grindgemeenten en
provincie.
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Draaiboek

"Er is nu een principiële consensus
over het dossier Elerweert. We hebben een draaiboék goedgekeurd
met de verschillende stappen die
de initiatiefnemers nog moeten
nemen vo oraleer ze kunnen ontgrinden", bevestigt gedeputeerde

Frank Smeets, die voorzitter is van
het projectgrindwinningscomité.
"De maatschappelijke doelstelling
van het project is meer ruimte voor
het water om overstromingen te-

gen te gaan. " Dat kan in DilsenStokkem door de M aasgeul ter

kennisgeving waarbij de inwoners
de kans krijgen hun opmerkingen
te formuleren. E r komt ook een
landbo uw- en m o biliteits-effectenrapport. "Als a lie mer-ond erzoeken zijn afgerond en de nodi ge
maatregelen zijn.voorgesteld, kan
het projectgrindwinnin gscomité
zijn advies formuleren aan de
Vlaamse reegring zegt Smeets.
"De regering gaat dan via een grup
(gewestelijk'ruimtelijk uitvoeringspla n) het landbouwgebied omzetten in o ntginningsgebied met
f'1atuur als nabestemming. Daarna
kunnen de bouw- en milieuvergunning aangevraagd worden. Ook
tijdens de vergunningaanvragen
zijn er nog openbare onderzoeken
gepland. Men rekent erop dat de
ontgrinding in 2014 kan starten.
U

,

I)

GuT

