
  

 

Wat is er nu van “de zand”
… en wat kunnen we nog doen?

Woensdag 3 april 2019
19.30u – Parochiezaal

1. Welkom door Anneleen
2. Inhoudelijke toelichting door Jos

 Zand in Kaulille: een terugblik
 2014: Vlaanderen zet de deur open
 2019: Vlaanderen geeft Bocholt de sleutel
 De vier “plan”gebieden in detail
 Aanzet tot een beter plan...
 … en hoe daar (misschien) te geraken

Programma



  

 

– Vroeger: iedere buurt een eigen “koowt”
(nadien stort/crossput/bos/bouwgrond...)

– Jaren '70: start commerciële winning 
Kettingbrugweg – groeve Winters

– Jaren '90: winning Winters stopt, “maar 
vergunning is nog niet verlopen”
Ook: PRB failliet én verkocht

Zandwinning in Kaulille?

– Jaren '00: 

 Winters mag uitbreiden, 
maar doet niks wegens
 “niet rendabel”

 Eerste geruchten dat eigenaar NV Kaulindus nog 
meer geld uit PRB wil halen door grootschalige 
zandwinning

Zandwinning in Kaulille?



  

 

Uiteraard! Maar:
Waar?
Wanneer? 
Door wie?
Hoe?
Wat met balans tussen
private lusten en publieke lasten?

En wat met private lasten?

Moet er nog zand zijn?

Er moet ook nog grind zijn – 
nieuw grinddecreet 2009:

– enkel grindwinning op projectmatige basis voor 
doel  algemeen nut, bvb.  hoogwaterbescherming
– projectgrindwinningscomité met alle sectoren
– duidelijke afspraken (financieel, afwerking na 
ontginning etc.)

=> maatschappelijke win-win staat voorop

Grind koos voor toekomst...



  

 

– “Vraaggestuurde” projecten:
“Ik heb grond en wil daar met het nodige 
lobbywerk eenmalig geld van maken”

– Geen sprake van:
– maatschappelijke win-win
– structureel overleg met alle betrokkenen 

=> Back to the '60!
– Vreemd: grind- en zandsector vaak 
dezelfde namen en gezichten...

… zand bleef in de achterkamers

Zegt de muis tegen de olifant:
“Wat stampen we toch lekker!”

2014: Samen sterk in Kaulille!



  

 

 

4 april 2014: Vlaamse regering 

Bestemmingsplan (BPA, RUP, gewestplan) 
legt vast welke activiteit waar mogelijk is

Als deze activiteit/functie vergunningsplichtig is:
bij beoordelen/verlenen van de aanvraag is 
bestemmingsplan zeer belangrijk 

=> Voor zandwinning is bestemming 
“ontginningsgebied” noodzakelijk

Algemeen ruimtelijk kader



  

 

Gewestplan, 1978

Winters/Kaulindus willen veel zand winnen.
Maar: hun grond heeft niet de juiste kleur

– Winters: natuur- en landbouwgebied (groen/geel)
– Kaulindus: industrie- en landbouwgebied (paars/geel)

Dus: 
nieuwe bestemming nodig met juiste kleur
=> Kan met Ruimtelijk UitvoeringsPlan of RUP
=> Voor natuur/landbouw/industrie/ontginning:

Vlaamse regering is bevoegd!
 

Toegepast op Kawelel



  

 

De weg naar dat RUP?

Startbeslissing VlaReg: april 2014
Screening plan-MER: lente/zomer 
2016
Goedkeuring plan-MER: ???
Beslissing VlaReg over opmaak RUP: ???

BELANGRIJK: 
door nieuwe wetgeving in 2017 was 
31 december 2018 cruciale datum

De weg naar dat RUP?

Rode draad 1: 
alleen in de openbaarheid wanneer het 
niet anders kan, bvb. Voorjaar 2016
met propagandafolder 
“De Zandbron”
(zie onze site
dezandbron.be
voor archief)
 



  

 

De weg naar dat RUP?

Rode draad 2: 
alle lokale partijen ruiken geld en zijn voor
Daarom:
1. informatie halen waar ze zit, nl. in Brussel
2. hiervoor steun zoeken bij enige Limburgse 
parlementair die steun geeft

 

De weg naar dat RUP?

Rode draad 3: 
“De Zandbron” door vorige Bocholter 
bestuur aan de buitenwereld verkocht als 
lokaal project waar iedereen achter stond

Opgave 2016: 
iedereen duidelijk maken dat het om een 
Vlaams project gaat waar niet iedereen 
achter staat – ook niet in Bocholt! 
 



  

 

Alleen studiebureau natuur zoekt overleg 
– Beperkt tot gemeente(n) en middenveld
– Overleg in april en juni 2017, mei 2018
 (altijd in Bocholt...)
– Opvallend (april 2017):  initiatiefnemers 

oprecht verbaasd over alle heisa, want 
“ze deden al meer dan nodig was”

– in mei 2018 opnieuw benadrukt: 
ga met Kaulille praten!

=> zonder resultaat...

Met Kaulille wordt niet gepraat

– Gemeenteraadsverkiezingen 17 oktober
– Bijpraatavond op 3 oktober in De Kroon:

– Alle partijen tijdig uitgenodigd voor “vrij
podium” via Kauliller of Lozer kopstukken 
– Alleen toenmalige oppositie (N-VA) present:

“We kennen het dossier niet goed, maar 
hebben vanavond veel bijgeleerd”

– Wachten op goedkeuring plan-MER en 
beslissing Vlaanderen over RUP

Oktober 2018: waarom speciaal?



  

 

– geen goedkeuring van plan-MER 
beschikbaar via officiële website

– geen beslissing van Vlaamse regering

Dus: plannen zandbaronnen terug naar af?

=> Johan Danen vraagt bevestiging bij 
minister

Eind 2018: geen beweging

De vraag...



  

 

… en het antwoord

19 september 2018: 
– Bocholt vangt bot in Brussel 
– Vlaanderen haalt zand liever uit betere plannen

25 oktober 2018:
– Schepencollege geeft advocatenkantoor 
volmacht voor opmaak delegatieverzoek

19 november 2018:
– Delegatievraag van advocaten bij minister 
– (toen nog minister) Joke geeft OK – 16 jan 2019

Wat blijkt na verder doorvragen?



  

 

De plannen in detail

– Vier gebieden:
Riet, Achterste Hostie, PRB (Grote Heide, 

Raekerheide)

– Aanpak:
1. Wat is situatie vandaag?
2. Wat waren de plannen in 2016?
3. Wat zijn de “ingeperkte” plannen 2019?
4. Welke problemen hangen hiermee samen?

 

 

De Riet: geen discussie



  

 

Achterste Hostie – Winters

– Puur financieel: zandwinning!
– Wegbaggeren ca. 40 ha bos voor:

– 5,6 miljoen kuub of 9,6 miljoen ton zand
– 300.000 ton per jaar gedurende 32 jaar weg

– Maar: ook opvullen mag!
– 30.000 ton per jaar in gedurende 30 jaar

– Kanaal is bijzaak: quasi alles over de 
(Kettingbrug)weg – 300.000 ton/jaar! 

Achterste Hostie – Winters



  

 

Achterste Hostie – Winters

“WIN-ters FOR LIFE”: 
2 keer langs de kassa

Groote Heide – Kaulindus

– Zandwinning met herbestemming als 
excuus: industrie, recreatie

– Wegbaggeren ca. 60 ha bos

– Zandverwerking aan Kettingbrugweg



  

 

Raekerheide – Kaulindus

– Zandwinning met opvulling en 
herbestemming als natuur

– Deeltje bos blijft behouden, eerst 
tientallen hectare voor de bijl

“2050: baggeraartje groot, 
bossen nog klein 

en bosbeestjes al lang dood”

Kaulindus – ex-PRB totaal

– nu “maar” 13 miljoen kuub ipv 16 
miljoen uit 2016 (ca. 22 miljoen ton zand)
– bijkomend aangevoerd voor opvulling: 
6 miljoen kuub
– 900.000 ton per jaar te verkopen en af te 
voeren gedurende 30 jaar
– zelfs als transport via kanaal mogelijk is:
265.000 ton per jaar via de weg!



  

 

Kaulindus – ex-PRB totaal

Belangrijkste lokale knelpunten

1. Verdwijnen grote groene long
2. Lawaai- en stofhinder tot voorbij 2050

3. Waar is het evenwicht:

Wat met balans tussen
private lusten en publieke lasten?

En wat met private lasten? 



  

 

Belangrijkste lokale knelpunten

4. Mobiliteit (overlast, veiligheid, ...):
– kanaal is NIET klaar (en moet dat nog?)
– ovonde: nuttig maar GEEN oplossing
– verbinding Kettingbrug-Fabriekstraat: IDEM
– geen aanpak voor sluipverkeer 
(Raak-Janshoek, Ringlaan-Schutteberg,
Dorperheideweg, Belgebergstraat, Lozen, 
't Lo...)

De puzzel....



  

 

PlanPRBeter: zone Winters?

1. Uitbreiding Winters NIET aan de orde
2. Afwerking “Koowt” in functie van door 
iedereen gedragen nieuwe bestemming

PlanPRBeter: ex-PRB?



  

 

PlanPRBeter: ex-PRB?

1. Goede herbestemming en veilige 
sanering moet voorop staan en NIET
het winnen van zoveel mogelijk zand

2. Herbestemming moet ook goed zijn voor 
volgende generaties: 
duurzaam rendabel via tewerkstelling, 
jaarlijkse opbrengsten...

PlanPRBeter: ex-PRB?

3. Voor omwonenden: 
herbestemming moet leiden toe een 
MEER- waarde in plaats van een 
MIN-waarde

4. Herbestemming moet inspelen op 
Bocholter troeven op het vlak van natuur, 
landschap en erfgoed 
“Kruispunt tussen cultuur en natuur”



  

 

PlanPRBeter: het kanaal?

Duidelijke keuze!

PlanPRBeter: het kanaal?

1. Hoofdfunctie kanaal = toerisme en 
recreatie, op en naast het water

2. Jaagpad = top-fietspad in Vlaanderen; 
laad-los-infrastructuur moet zich hiernaar 
richten (hoe het niet moet: zie Bree-Brug)

3. Behoud & herwaardering “roots”:
Canal du Nord (Napoleonskanaal)



  

 

Gemeentelijk RUP: en nu?

Gemeenteraad 28 maart 2019:
Geld voor aanstellen studiebureau

Daarna: 
aanbesteding en gunning opdracht

Nog te bepalen: 
eerste verplichte publieke inspraak tijdens 
openbaar onderzoek, nadat gemeenteraad 
ontwerp RUP voorlopig heeft vastgesteld

Gemeentelijk RUP: en nu?

Na openbaar onderzoek:
gemeentelijk commissie ruimtelijke ordening 

(GECORO) verwerkt reacties en adviezen

Daarna: gemeente keurt definitief goed

Vervolgens: op basis van RUP stroom van 
vergunningsaanvragen



  

 

Gemeentelijk RUP: worst case?

1. Plan (RUP) houdt geen rekening 
met opmerkingen en bezwaren

2. “Communicatiestrategie” blijft 
duur woord voor zwijgen
en doof blijven voor andere
stemmen dan deze van de 
zandbaronnen

Gemeentelijk RUP: worst case?

Geen discussie meer over inhoud van de 
plannen en vergunningen

Enig bruikbare wapen: 
juridisch aanvechten gevolgde procedure



  

 

Hoe juridisch aanvechten?

Stap 1: opvolgen van alles wat gebeurt
– beslissingen RUP, MER, vergunningen,....

Stap 2: tijdig procedure starten met
– aantonen juridisch belang in de kwestie
– vinden juiste argumenten/raadsheren
– lange (financiële) adem

Stap 3: meestal herbeginnen bij stap 1 

Hoe juridisch aanvechten?

Kan als natuurlijk persoon, maar:
In dit soort gevallen: meestal via vzw 

(Natuurpunt en Limburgse Milieukoepel zijn 
hoe dan ook betrokken partner)

Daarnaast: ook lokale vzw planPRBeter
– Juiste statuten
– Voldoende activiteiten
– Voldoende financiële middelen
– Georganiseerd aanspreekpunt voor 

iedereen & gemandateerde spreekbuis



  

 

Maar voor het zover is...

Uiteindelijke beslissing valt niet meer in 
Brussel, Straatsburg of Hasselt

Uiteindelijke verantwoordelijkheid ligt bij 
lokale politici uit de eigen gemeenschap

Uiteindelijk moeten zij beslissen of het wijs is 
hun kop in het zand te blijven steken



  

 

Gemeenteraad
28 maart, punt 5:
de stemming!

Onze communicatiestrategie

1. We willen met iedereen praten – ook met 
het studiebureau, maar VOORAL met het 
gemeentebestuur 
(en dat is NIET de stuurgroep)

2. Lokaal zullen we “de zand” met alle 
middelen onder de aandacht houden

3. Ook opvolging in “Brussel” blijft belangrijk



  

 

Daarom...


