_Nieuwe grindwinning
Elerweerd stap dichterbij
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De ontginning van het gebied Elerweerd in Dilsen-Stokkern is opnieuw
een stapje dichter gekomen. Alle milieu-, landbouw- en mobiliteitsetfeeten zijn ondertussen bestudeerd, het projectgrindwinningscomité moet
nu unaniem de plannen goedkeuren. De grindsector hoopt nog altijd
in 2014 te kunnen starten met de afgraving van het 163 hectare groot
landbouwgebied.
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In het gebied Elerweerd zit naar
schatting 20 miljoen ton kiezel. Het
consortium Steengoed, dat zeven
grindbed rijven overkoepelt, wij de
grindlaag op 10 jaar tijd helerlaai
afgraven. Daarvoor werd een zogenaamd plan-MER opgesteld,
een plan-milieueffectenrapport
Dat is nu goedgekeurd. "Naast
de effecten op het m ilieu, zijn
ondertussen ook de effecten op de
landbouw en de mobiliteit in kaart
gebracht", zegt Franck Liebens, de
algemeen directeur van Steengoed.
"Die drie rapporten kunnen we nu
boetseren tof een coherent voor-

stel. Dat voorstel zal dan tijdens
de volgende vergaderingen van het
projectgrindwinningscomité ter
goedkeuring worden voorgelegd."
In dat comité zetelen niet alleen de
grindbedrijven, maar ook de betrokken gemeenten, de provincie
en milieu- en landbouworganisaties.
Zij moeten het voorstel unaniem
goed keuren.

Vlaamse regering
''Als dat is gebeurd, kunnen we
met ons voorstel naar de Vlaamse
regering. Die zal onze plannen
dan goedkeuren of afkeuren", legt

Liebens uit. Liebens verwacht op
Vlaams niveau geen al te grote problemen. De Vlaamse regering gaf al
aan gewonnen te zijn voor grindwinning in Vlaanderen zelf, omdat
import van buitenlandse kiezel te
duur zou zijn. "Als we in Limburg
een consensus bereiken, zie ik ook
geen reden wàarom Brussel ons
project zou afkeuren", zegt Liebens.
"Als die Vlaamse goedkeuring er is,
zal de gewestelijke administratie een
nieuw Ruimtelijk Uitvoeringsplan
(RUP) opstellen, dat het landbouwgebied verandert in ontginningsgebied. Tegelijkertijd zullen we dan
een project-MER opstellen dat de
milieueffecten nog meer in detail
zal bekijken. Pas daarna kunnen we
dan een bouw- en milieuvergunning
aanvragen en van start gaan. We
moeten dus nog heel wat hordes
nemen, maar we blijven hopen dat
we in 2014 van start kunnen gaan."
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