
Verslag	  bijeenkomst	  belangengroep	  Milieu	  en	  Natuur	  
	  
Datum:	  2	  juli	  2013	  van	  17.30	  tot	  19.00	  uur	  
	  
	  
	  
	  
Aanwezig:	  	   Keesjan	  van	  den	  Herik,	  Marcel	  Tabbers,	  Riny	  van	  Deursen	  en	  Marjan	  Gooren	  (allen	  vanuit	  Projectbureau	  

Ooijen-‐Wanssum),	  Piet	  Weijers,	  Rene	  Rijpma,	  Mariet	  van	  Kempen,	  Sjaak	  Kessels,	  Thijs	  van	  Dijk,	  Nico	  Ter	  
Woord,	  Sandra	  Oosterwijk,	  Roy	  Rennenberg,	  Age	  Bakker,	  Marijke	  Lambriks,	  Jannie	  Vos,	  Jac	  Neessen	  en	  
Edmond	  Staal	  

Afwezig:	  	   	   Ria	  Cornelissen	  en	  Ton	  van	  Hoof	  	  
	  
Opening	  
Marcel	  heet	  iedereen	  van	  harte	  welkom	  en	  opent	  de	  bijeenkomst.	  Er	  wordt	  nog	  een	  kort	  voorstelrondje	  gedaan.	  	  
	  
Verslag	  bijeenkomst	  28	  mei	  2013	  
• Verzoek	  om	  de	  foto’s	  uit	  de	  NRD	  in	  een	  vergroot	  formaat	  op	  de	  website	  te	  plaatsen.	  Actie:	  Marcel	  
• Desgevraagd	  geeft	  Keesjan	  aan	  dat	  met	  toekomstige	  compensatiegronden	  rekening	  wordt	  gehouden	  in	  het	  landschapsplan.	  	  
• De	  notulen	  van	  de	  eerste	  bijeenkomst	  worden	  aan	  alle	  nieuwe	  deelnemers	  rondgestuurd.	  Actie:	  Marjan	  

	  
Presentatie	  Kwaliteitskader	  en	  negen	  leidende	  principes	  door	  Keesjan	  
Het	  voorliggende	  document	  is	  deel	  1	  van	  het	  Kwaliteitskader	  Ooijen-‐Wanssum.	  Dit	  is	  als	  richtinggevend	  document	  vastgesteld	  
door	  de	  stuurgroep.	  	  
Keesjan	  houdt	  een	  korte	  toelichting	  over	  het	  kwaliteitskader	  en	  de	  leidende	  principes.	  Een	  handout	  van	  de	  presentatie	  is	  bij	  het	  
verslag	  gevoegd.	  Ter	  vergadering	  is	  een	  eerste	  uitwerking	  van	  de	  ontwerpprincipes	  ter	  bespreking	  uitgereikt.	  	  
Tijdens	  de	  bespreking	  komen	  vanuit	  de	  vergadering	  onderstaande	  punten	  aan	  de	  orde:	  

• Vrije	  toegankelijk	  van	  natuurgebieden	  kan	  leiden	  tot	  onrust	  en	  verstoring	  voor	  de	  natuur;	  advies	  om	  terughoudend	  te	  
zijn	  in	  ontsluiting	  van	  het	  gebied,	  plekken	  waar	  bijzondere	  waarde	  zit	  te	  respecteren	  en	  bepaalde	  gebieden	  als	  
“rustgebied”	  te	  bestempelen	  en	  het	  in	  de	  inrichting	  “rustig”	  te	  houden	  zonder	  de	  toegang	  te	  verbieden	  of	  hekken	  te	  
plaatsen;	  zoneren.	  	  

• Als	  aandachtpunten	  voor	  de	  vrije	  toegankelijkheid	  worden	  genoemd	  de	  padenstructuur,	  verlichting	  en	  geluid.	  Keesjan	  
geeft	  aan	  dat	  huidige	  padenstructuur	  blijft	  gehandhaafd	  en	  er	  geen	  nieuwe	  verharde	  paden	  worden	  aangelegd.	  Vanuit	  
de	  vergadering	  wordt	  als	  advies	  meegegeven	  te	  zorgen	  dat	  iedere	  doelgroep	  (wandelaars,	  fietsers,	  MTB-‐er,	  
scootmobielers	  e.d.)	  een	  plek	  heeft	  waar	  ze	  de	  mogelijkheid	  hebben	  om	  het	  gebied	  te	  ontdekken;	  met	  daarbij	  als	  motto:	  
“er	  kan	  overal	  van	  alles	  maar	  niet	  alles	  kan	  overal”.	  Afspraak:	  dit	  punt	  komt	  een	  volgende	  vergadering	  terug	  bij	  de	  
invulling	  van	  de	  recreatieve	  routestructuur	  van	  het	  gebied.	  Vanuit	  het	  PB	  zal	  dan	  eveneens	  John	  Lucassen	  aanwezig	  zijn.	  
Actie:	  Marcel	  	  

• Gevraagd	  wordt	  om	  indien	  mogelijk	  op	  plaatsten	  waar	  ruimte	  te	  creëren	  is	  voor	  bepaalde	  vogelsoorten	  dit	  mee	  te	  
nemen.	  

• Het	  gebiedseigen	  karakter	  van	  deze	  streek	  omvat	  ook	  de	  rust	  en	  stilte.	  
• Het	  “avontuurlijke”	  principe	  en	  het	  idee	  voor	  het	  uitzetten	  van	  hoogtepalen	  langs	  verharde	  doorgaande	  wegen	  welke	  in	  

de	  toekomst	  enige	  dagen	  per	  jaar	  onder	  water	  gaan	  lopen	  maar	  nog	  wel	  begaanbaar	  blijven	  spreekt	  de	  vergadering	  wel	  
aan.	  	  

• Voorkeur	  voor	  inpassing	  van	  de	  rondweg	  in	  het	  gebied	  is	  een	  verdiepte	  ligging	  in	  het	  landschap	  waarbij	  de	  weg	  een	  
onderdeel	  van	  het	  landschap	  vormt	  met	  een	  geleidelijk	  oplopende	  geluidswal;	  uitgegraven	  grond	  als	  wal.	  

• Aandacht	  wordt	  gevraagd	  voor	  de	  ecologische	  verbinding	  tussen	  de	  Oude	  Maasarm	  en	  Geijsteren	  en	  de	  beweging	  van	  
“wild”	  in	  het	  gebied.	  Afspraak:	  door	  het	  Projectbureau	  wordt	  hier	  in	  samenwerking	  met	  een	  specialist	  naar	  gekeken.	  
Actie:	  Keesjan	  

• Met	  betrekking	  tot	  het	  omputten	  van	  gronden	  wordt	  gevraagd	  dit	  niet	  toe	  te	  staan	  in	  het	  gebied,	  de	  
gebiedsontwikkeling	  zonder	  zandwin-‐doelstelling	  te	  realiseren	  en	  het	  gebied	  na	  het	  “hoogwater-‐gereed-‐maken”	  zo	  snel	  
mogelijk	  met	  mooie	  natuur	  in	  te	  richten.	  De	  zorg	  wordt	  uitgesproken	  dat	  het	  project	  bij	  zandwinning	  nooit	  af	  is,	  er	  
volgen	  nog	  tal	  van	  wijzigingen	  en	  uitbreidingen.	  Het	  project	  wordt	  daardoor	  niet	  zoals	  bedoeld	  en	  uitvoering	  duurt	  
langer	  dan	  nodig.	  	  

• Er	  is	  enige	  discussie	  over	  het	  gebruik	  van	  grond	  als	  herstructurering	  in	  het	  gebied	  (bijvoorbeeld	  als	  een	  duin).	  Thijs	  geeft	  
aan	  hierover	  nog	  te	  willen	  nadenken.	  Marijke	  en	  Age	  zijn	  van	  mening	  dat	  de	  verwerking	  van	  zand	  niet	  in	  strijd	  mag	  zijn	  
met	  het	  landschap	  omdat	  dit	  kan	  indruisen	  tegen	  het	  gebiedseigen	  karakter	  van	  het	  gebied;	  idee	  zou	  wel	  kunnen	  zijn	  om	  
gronden	  te	  gebruiken	  voor	  de	  aanleg	  van	  bijvoorbeeld	  een	  uitzichtpunt.	  	  
Keesjan	  geeft	  aan	  dat	  het	  PB	  de	  mogelijkheid	  aan	  het	  verkennen	  is	  om	  bijvoorbeeld	  een	  laag	  gelegen	  deel	  bij	  
Blitterswijck	  of	  het	  gat	  bij	  de	  Zeelberg	  in	  Broekhuizenvorst	  kunstmatig	  vol	  te	  leggen	  met	  grond	  zodat	  er	  geen	  dijklichaam	  
hoeft	  te	  worden	  aangelegd.	  Afspraak:	  beantwoording	  van	  de	  vraag	  wat	  vanuit	  ruimtelijke	  kwaliteit	  gezien	  de	  beste	  
keuze	  is	  komt	  de	  volgende	  vergadering	  terug	  op	  de	  agenda.	  Actie:	  Marcel	  Als	  aandachtspunt	  wordt	  wel	  al	  genoemd	  het	  
behoud	  van	  reliëf	  in	  het	  landschap.	  

	  
	  
Mededelingen	  vanuit	  Projectbureau	  door	  Marcel	  



• Op	  4	  september	  aanstaande	  brengt	  minister	  Schultz	  Van	  Haegen	  een	  werkbezoek	  aan	  Ooijen-‐Wanssum.	  De	  leden	  van	  de	  
belangengroepen	  ontvangen	  een	  uitnodiging	  om	  aanwezig	  te	  zijn	  bij	  een	  officieel	  moment	  deze	  dag.	  	  

• De	  vergadering	  stemt	  er	  mee	  in	  dat	  de	  notulen	  openbaar	  worden	  gemaakt	  en	  gepubliceerd	  op	  de	  website	  Ooijen-‐Wanssum.	  
Op	  de	  website	  wordt	  eveneens	  een	  overzicht	  van	  de	  deelnemers	  in	  de	  diverse	  belangengroepen	  gepubliceerd.	  	  

• Het	  Projectbureau	  is	  in	  de	  periode	  van	  22	  juli	  t/m	  4	  augustus	  voor	  publiek	  gesloten.	  
	  
Het	  benoemen	  van	  een	  vertegenwoordiger	  vanuit	  de	  belangengroep	  voor	  de	  klankbordgroep	  wordt	  doorgeschoven	  naar	  de	  
volgende	  vergadering.	  Afgesproken	  wordt	  dat	  het	  Projectbureau	  een	  stemmingsvoorstel	  zal	  voorbereiden	  en	  rondsturen	  waarop	  
kan	  worden	  aangegeven	  of	  men	  zich	  als	  kandidaat	  beschikbaar	  wil	  stellen	  en	  waarbij	  eveneens	  een	  stem	  kan	  worden	  uitgebracht.	  
Actie:	  Marcel	  Mocht	  voor	  de	  volgende	  vergadering	  onderling	  al	  tot	  een	  keuze	  zijn	  gekomen	  dan	  wordt	  het	  PB	  hierover	  
geïnformeerd.	  	  
	  
Rondvraag	  
Na	  afloop	  van	  de	  vergadering	  hebben	  Mariet	  van	  Kempen	  en	  Sjaak	  Kessels	  aangegeven	  zich	  voor	  deze	  belangengroep	  af	  te	  
melden.	  Beiden	  hebben	  ook	  zitting	  in	  de	  belangengroep	  Wanssum,	  Geijsteren	  en	  Well;	  daarmee	  zijn	  de	  belangen	  welke	  zij	  
vertegenwoordigen	  voldoende	  geborgd.	  	  
	  
Vaststellen	  datum	  volgende	  vergadering	  
De	  volgende	  vergadering	  wordt	  vastgesteld	  op	  maandag	  16	  september	  van	  17.30	  tot	  19.00	  uur	  op	  het	  Projectbureau	  Ooijen-‐
Wanssum,	  Beatrixstraat	  9	  in	  Meerlo.	  Verder	  niets	  meer	  aan	  de	  orde	  zijnde	  sluit	  Marcel	  de	  vergadering.	  	  
	  
	  
	  


