
Verslag vijfde bijeenkomst belangengroep  
Meerlo / Megelsum / Gun / Legert / Moleneind 
 
Datum: 9 april 2014 van 17.30 tot 18.30 uur 
 
 
 
Aanwezig:  Marcel Tabbers, Keesjan van den Herik, Riny van Deursen en Marian Verstappen (allen vanuit Projectbureau 

Ooijen-Wanssum),  
 Mart Poels, Arno Kuenen en Cas Meulenbeld 
Afmelding: Rob van der Heijden 
 
 
Opening 
Marcel heet iedereen van harte welkom tijdens de vijfde bijeenkomst van de belangengroep Meerlo/Megelsum/Gun/Legert/ 
Moleneind. 
 
Verslag vergadering 19 februari 2014 
Het verslag wordt ongewijzigd goedgekeurd en vastgesteld.  
 
Terugmelding actiepunten uit verslag: 

 Keesjan legt aan de hand van een hoogtekaart uit waar de problemen zijn bij hoogwater. Elke maatregel die nu genomen 
wordt, zal een verbetering zijn ten opzichte van de huidige maatregelen bij waterstanden hoger dan 1:50e. Bij lagere 
waterstanden zullen er geen woonhuizen getroffen zijn, hooguit enkele schuren. Voor het gebied Meerlo/Megelsum wordt 
uitgegaan van bescherming 1:50 jaar.  

 Vanuit de vergadering wordt aangegeven dat er een motie zou zijn ingediend zijn dat de bescherming 1 op 250 jaar zou zijn, 
welke ook aangenomen is. De gemeente Meerlo/Wanssum zou anders niet ingestemd hebben met OMA. Met het overgaan 
in de gemeente Horst aan de Maas zou dit dan eveneens meegenomen moeten zijn.  
Het PB is niet op de hoogte van deze motie. Volgens de bijlage van de waterwet staat Meerlo hier niet vermeld als 
dijkkringgebied. Het PB beroept zich op de informatie uit deze bijlage. Afspraak: Riny zal een en ander nazoeken in BIS 
gemeente Venray (bestuurlijk Informatie Systeem) aangezien daar het archief Meerlo-Wanssum zich bevindt. Actie: Riny 

 Vraag van PB aan belangengroep of zij ook voor Meerlo/Megelsum 1 op 250 jaar wensen, net als in Wanssum? Dit is volgens 
de vergadering geen kwestie van willen, maar kijken wat er besloten is.  

 
MilieuEffectRapportage (MER)  
De MER is een belangrijke toets waarin het plan op haalbaarheid wordt beoordeeld o.b.v. de milieu-effecten. In de toets zijn 6 
hoofdthema’s te onderscheiden: rivierkunde, water en bodem, natuur, cultuurhistorie, landschap en leefomgeving. Door Keesjan 
wordt een korte toelichting gegeven op de resultaten zoals deze tot nu toe bekend zijn. Op 10 april 2014 wordt door het 
onderzoekersbureau een eerste rapportage verzorgd aan het Projectbureau. Op basis van de toetsresultaten rivierkunde heeft 
inmiddels wel een aanpassing van het ontwerp van de hoogwatergeul Ooijen plaatsgehad. In deze geul worden op 1 of 2 plekken 
drempels aangebracht om het negatieve effect op de grondwaterstand te niet te doen. Deze aanpassing heeft een nadelig effect 
op de hoogwaterbestrijding; het aantal cm waterstanddaling zal met deze ingreep iets lager zijn. Dit heeft weer effect op de 
beschikbare economisch ontwikkelruimte in het gebied waar zuinig en zorgvuldig mee omgegaan zal moeten worden. 
 
Riny heeft de bewoners van Megelsum persoonlijk benaderd en zal in de tweede week van mei hen nogmaals bezoeken en 
uitleggen hoe de maatwerkbescherming zullen worden aangepakt. Actie: Riny 
 
Ruimtelijk Kwaliteitskader Ooijen-Wanssum (RKK)  
De vergadering heeft de concept-versie van het tweede deel van het Ruimtelijk Kwaliteitskader toegestuurd gekregen. Dit is een 
vervolg op deel 1 “de leidende kwaliteitsprincipes”. De leidende principes vormen de basis voor de verdere uitwerking van de 
thema’s. Deze kwaliteitsprincipes zijn reeds vastgesteld door de stuurgroep.  
Door Keesjan wordt een toelichting verzorgd over de onderwerpen die in deel 2 van het RKK aan bod komen. Het RKK is een 
instrument om richtlijnen kenbaar te maken van het ruimtelijk aspect en het ruimtelijk functioneren van het gebied. De 
systematiek die hierbij wordt gevolgd is een verbijzondering/uitwerking van algemeen (visie) naar heel specifiek hetgeen leidt tot 
een reeks vormgevingseisen. In het RKK worden principes en richtlijnen beschreven die waar mogelijk worden toepast bij de 
ontwerpen. Het RKK is onderdeel van de documenten waarmee de aannemer uiteindelijk aan de slag gaat bij de uitvoering van het 
project. 
 
Bij het onderdeel wegen en paden wordt gesproken over o.m. de aanwezigheid van populieren in de voorden van de dwarswegen 
in de Oude Maasarm. Deze populieren zullen in de loop van de tijd uit het landschap verdwijnen. De vraag is of deze van tevoren 
reeds verwijderd moeten worden en het landschap meteen opnieuw inrichten. 
 
Mochten er vanuit de BG nog vragen hierover zijn, kunnen deze altijd bij het PB kenbaar gemaakt worden. Het definitieve RKK 
wordt naar verwachting rond de zomerperiode opgeleverd.  
 
 



Q-team adviezen 
Het Q-team is een onafhankelijk adviesorgaan. Het team brengt gevraagd en ongevraagd advies uit aan het projectbureau. Op 
basis van het Ruimtelijk Kwaliteitskader wordt de ruimtelijke kwaliteit in de gaten gehouden tot het moment van uitvoering. De 
adviezen zijn op verzoek van de belangengroepen toegestuurd; eventuele vragen en/of zorgpunten kunnen worden geuit bij het 
Projectbureau.  
 
Riny verlaat de vergadering voor een overleg extern (18.15 uur). 
 
Planning uitwerking ontwerpissues 
In de maand mei staan werkateliers gepland voor de uitwerking van een aantal ontwerpissues. Er is geen ontwerpsessie waarvoor 
de BG Meerlo-Megelsum wordt uitgenodigd. 
 
Naar aanleiding van een vraag vanuit de BG m.b.t. het knelpunt Roekenbosch plus waterdoorstroming, wordt aangegeven dat dit 
issue in een werkatelier is belegd. Uitgangspunt is dat de oplossing wordt gezocht op het terrein van Roekenbosch. Hierin wordt de 
ligging van de toekomstige weg meegenomen. In plaats van schuin overstekende weg, zal er een langere weg aangelegd te worden 
waardoor met de brugverbindiging recht overgestoken kan worden.  
 
 
6. Mededelingen Projectbureau 

 Documentaire Marijn Poels 
Door Marijn Poels wordt de komende maanden een documentaire over de gebiedsontwikkeling gemaakt. De documentaire 
gaat in beeld brengen hoe het projectbureau te werk gaat bij de uitwerking van een aantal vraagstukken in de vorm van 
werkateliers en hoe de omgeving hierbij betrokken wordt.  

 Social media 
Gebiedsontwikkeling Ooijen-Wanssum is sinds kort ook te volgen via Twitter, Google+ en Facebook.  

 Excursie 
Idee is om eind juni voor de belangengroepen een excursie te organiseren naar Lent waar momenteel een 
gebiedsontwikkeling in uitvoering is. Nadere info volgt nog.  

 
7. Rondvraag 
Mart: Het gebied van de Klimaatbuffer is nu gereed maar alles is afgesloten, er zijn vee roosters gemaakt, er is een poort geplaatst 
met een dijk zand ervoor en er staan een bord 'verboden voor alle verkeer'. Gaat dit ook in GOW gebeuren of wordt hier rekening 
gehouden met bijv. ruiters, zodat naast wandelaars, ook zij het gebied in kunnen.  
John Lucassen van PB heeft met de manege gesproken hoe in GOW rekening gehouden kan worden met ruiters. 
Dit gebied is eigendom van Staatsbosbeheer, PB is niet op de hoogte van de reden en kan alleen een en ander doorgeven aan Andy 
Liebrand van Staatsbosbeheer. 
actie: PB 
 
John Lucassen zal actie ondernemen ten aanzien van het plaatsen van menpoorten en bredere poorten (toegang 
mensportliefhebbers) in GOW en dit in het kwaliteitskader een plek geven. 
 
Naar aanleiding van de situatie aanleg dijk bij fam. Meulenbeld. Aansluitend op het atelier, zal het PB een aparte uitnodiging 
sturen, vermoedelijk zal dit begin juni plaatsvinden. 
 
8. Volgende bijeenkomst 
Er wordt nu geen datum gepland voor een volgende vergadering. Na afronding van de ontwerpissues wordt een voorstel voor een 
nieuwe datum rondgestuurd; naar verwachting zal dit na de zomervakantie zijn.  
 
Marcel sluit de vergadering. 


