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Nog geen groen licht voor
ontgrinding EIerweert
BOERENBOND
• Peter Bruggen en Koen Vanheukelom.
Beroepswerking

Woensdag 6 juli kopte Het Belang van Limburg
(HBVL): "Licht op groen voor ontgrinding van Elerweert. Consensus over afgraving 130 hectare in
Maasboche van Elen". Zoals enkele maanden geleden in april is ook deze communicatie van HBVL

weer niet conect. Op 5 april werd op het projectgrindwinningscomité (pGC) het voorstel van pro"
ject Elerweert aanvaard. Dit wil zeggen dat het project vanaf dan verder zou worden onderzocht. Op
18 april hebben we met de landbouwers in Heppenee" vergaderd en hen de procedure uitgelegd.

Draaiboek
De eerste stap is het opmaken van een procesnota. Hiervoor had het PGC 90 dagen de tijd. Die
procesnota werd dus enkel goedgekeurd op het
PGC van 27 mei. De berichtgeving van HBVL dat

(Vlaamse Landmaatschappij).
Deze adviezen hebben betrekking op:
bodem (hoe zit het met de grondbalans, wat zijn
de gevolgen van reliëfverlaging ... ); water (de
hydrogeologische effecten). Afstemmen met
Nederland met de werken die men daar aan het
uitvoeren is; geluid (de impact van het geluid van
de graafmachines. diepzuiger. transportband.
inplanting van een verwerkingsinstallatie op de
plaatselijke leefomgeving); mobiliteit: de opmaak
van een mobiliteitsplan voor het vrachtvervoer en
de bijhorende hinder voor de plaatselijke leefgemeenschap.
Het opmaken van deze studies en het inwinnen
van de adviezen worden gemakkelijkheidshalve
'het opmaken van een planmilieueffectenrapport
(plan-MER)' genoemd. Ook de inwoners zullen
gecontacteerd worden.

Bemerking van de Boerenbond
De Boerenbond heeft bij de opmaak van de proer een consensus over de afgraving van 130 hec- cesnota ook een aantal bemerkingen gefOlIDutare in Maasbocht van Elen bereikt is, is dus Vól- leerd. Zo vroegen we een duidelijkere omschrij ledig onjuist.
ving van de doelstelling van het project rond de
De procesnora is een soon draaiboek. Hierin beveiliging tegen hoogwater. Wat zal dat precies
staat welke stappen er moeten genomen worden inhouden en hoe verhoudt zich dit tot de beveilivoor het dossier ter beslissing kan voorgelegd wor- . gingspiannen in Nederland' De Boerenbond
den op het PGC en na goedkeuring door alle leden vroeg uitdrukkelijk dat alle eigenaars, pachters en
van het PGC kan voorgelegd worden aan de gebruikers in het gebied zouden bevraagd worden
Vlaamse regering. Het gaat hierbij onder meer over: in het kader van het landbouweffectenrapport
het maatschappelijk relevant doel waarom men (LER). Op de vergadering van het PGC van 27
wil afgraven duidelijk formuleren; een landbouw- mei werd gezegd dat men dat zeker zou doen. Het
effectenrapport (LER) opmaken en flankerende LER zou intussen zijn opgestart.
maan·egelen formuleren; de eigendom- en beAls alle MER-onderzoeken zijn afgerond en als
heerssituatie na beëindiging van de werkzaamhe- de nodige maatregelen zijn voorgesteld, dan pas
den bepalen ; een gedetailleerde begroting opma- kan het PGC zijn unaniem advies formuleren aan
ken; zekerheid garanderen voor de afwerking van de Vlaamse regering. De regering kan dan al dan
het gebied; de wijze van financiering toelichten.
niet haar akkoord geven. Is de Vlaamse regering
niet akkoord, dan zal het PGC zijn huiswerk opAdviezen
nieuw moeten maken. Is men wel akkoord, dan
Verder moeten er adviezen ingewonnen worden zal de regering via een GRUP (gewestelijk ruimtebij onder andere: dienst Ruimtelijke Otdening; lijk uitvoeringsplan) het landbouwgebied omzetdienst Onroerend Erfgoed; dienst Mobiliteit en ten in ontginningsgebied. Daarna kunnen de
Verkeer; ANB (Agentschap voor Naruur en Bos); bouw- en milieuvergunning aangevraagd worden.
waterbeheerders; dienst Naruurlijke Rijkdom- Zowel bij het GRUP als bij de vergunningsaanvra.
men; ALBON (afdeling Land en Bodembescher- gen zijn er ook openbare onderzoeken.
ming, Ondergrond, Naruurlijke Rijkdommen);
Er is dus nog een lange weg te gaan. Het is dus
LNE (departement Leefmilieu, Naruur en Energie) wat voorbarig om nu al "Ucht op groen voor ontgemeentebesruren; Nederlandse overheid; depar- grinding van EIerweert. Consensus over afgraving
tement Landbouw en Visserij; ADLO (afdeling 130 hectare in Maasbocht van Elen" in de krant te
Duurzame Landbouwontwikkeling); VLM koppen . •

