
Verslag	  bijeenkomst	  belangengroep	  Milieu	  en	  Natuur	  
	  
Datum:	  28	  mei	  2013	  van	  17.30	  tot	  19.00	  uur	  
	  
	  
	  
	  
Aanwezig:	  	   Keesjan	  van	  den	  Herik,	  Marcel	  Tabbers	  en	  Marjan	  Gooren	  (allen	  vanuit	  Projectbureau	  Ooijen-‐Wanssum),	  Age	  

Bakker,	  Marijke	  Lambriks,	  Ria	  Cornelissen,	  Jennie	  Vos,	  Thijs	  van	  Dijk	  
Afwezig:	  	   	   Piet	  Weijers	  
	  
	  
Opening	  
Marcel	  heet	  iedereen	  van	  harte	  welkom	  tijdens	  de	  eerste	  bijeenkomst	  van	  de	  belangengroep	  Milieu	  en	  Natuur.	  
	  
Voorstelrondje	  
Alle	  aanwezig	  stellen	  zichzelf	  kort	  voor.	  
Thijs	  van	  Dijk;	  burger	  Blitterswijck	  
Ria	  Cornelissen;	  dorpsraad	  Broekhuizen	  en	  Broekhuizenvorst	  
Marijke	  Lambriks;	  lid	  werkgroep	  natuur	  en	  landschap	  Broekhuizen	  en	  Broekhuizenvorst	  
Jannie	  Vos;	  milieufederatie	  Limburg	  
Age	  Bakker;	  lid	  werkgroep	  natuur	  en	  landschap	  Broekhuizen	  en	  Broekhuizenvorst	  
Keesjan	  van	  den	  Herik;	  omgevingsmanager	  Ooijen-‐Wanssum	  
Marcel	  Tabbers;	  communicatiemedewerker	  Ooijen-‐Wanssum	  
Marjan	  Gooren;	  projectsecretaris	  Ooijen-‐Wanssum	  
	  
Piet	  Weijers;	  lid	  dorpsraad	  Wanssum	  is	  verhinderd	  voor	  deze	  vergadering.	  
	  
Presentatie	  Gebiedsontwikkeling	  Ooijen-‐Wanssum	  door	  Keesjan	  
Keesjan	  houdt	  een	  korte	  presentatie	  over	  de	  Gebiedsontwikkeling	  Ooijen-‐Wanssum.	  Een	  handout	  van	  de	  presentatie	  is	  bij	  het	  
verslag	  gevoegd.	  Naar	  aanleiding	  van	  vragen	  worden	  enkele	  punten	  specifiek	  besproken:	  

• De	  visvijvers	  Gubbelsvijver	  en	  Blitterswijck/Meerlo	  liggen	  in	  de	  Oude	  Maasarm	  à	  deze	  worden	  verplaatst.	  	  
• Idee	  is	  het	  gebied	  vrij	  toegankelijk	  te	  maken.	  Beheer	  is	  nog	  aspect	  dat	  verder	  uitgewerkt	  moet	  worden;	  bij	  

grondeigenaren	  waarvan	  grond	  nodig	  is	  voor	  de	  gebiedsontwikkeling	  is	  een	  eerste	  inventarisatie	  gedaan	  naar	  interesse	  
voor	  agrarisch	  natuurbeheer.	  Aanvullende	  vraag	  die	  wordt	  gesteld	  is	  de	  controle	  of	  het	  goed	  is	  gedaan	  en	  of	  het	  wordt	  
gedaan	  zoals	  afgesproken.	  Jannie	  spreekt	  haar	  zorgen	  uit	  om	  het	  beheer	  voor	  het	  hele	  gebied	  bij	  één	  organisatie,	  
bijvoorbeeld	  Natuurrijk	  Limburg,	  neer	  te	  leggen	  i.v.m.	  de	  grootte	  van	  het	  gebied.	  	  

• Voor	  grond	  die	  wordt	  afgegraven	  worden	  onder	  voorwaarden	  een	  aantal	  mogelijkheden	  geboden:	  	  
o Of	  in	  gebied	  zelf	  verwerken;	  
o Of	  afvoeren	  uit	  gebied	  
o Of	  voor	  dijken	  /	  wegen	  e.d.	  hergebruiken	  
o Vanuit	  de	  vergadering	  wordt	  als	  suggestie	  aangevuld:	  of	  voor	  landschappelijke	  inrichting	  in	  gebied	  

(bijvoorbeeld	  het	  ophogen	  van	  de	  grond	  in	  het	  gat	  bij	  de	  kassen	  gelegen	  aan	  de	  Zeelberg;	  keerzijde	  is	  dat	  
daarmee	  de	  oude	  steilranden	  verdwijnen).	  

	  
Presentatie	  belangengroepen	  /	  klankbordgroep	  door	  Marcel	  
Vanuit	  de	  vergadering	  worden	  nog	  een	  aantal	  namen	  aangedragen;	  deze	  worden	  door	  Marcel	  benaderd	  met	  de	  vraag	  of	  zij	  zitting	  
willen	  nemen	  in	  de	  belangengroep	  Milieu	  en	  Natuur.	  Thijs	  zal	  nog	  een	  naam	  doorgeven	  van	  de	  dassenwerkgroep	  Venray.	  Jannie	  
heeft	  bij	  Stichting	  Limburgs	  Landschap	  en	  Staatsbosbeheer	  gepeild	  of	  zij	  iemand	  willen	  afvaardigen;	  beide	  organisatie	  hebben	  
aangegeven	  vooralsnog	  graag	  op	  de	  hoogte	  te	  worden	  gehouden;	  contactpersoon	  hiervoor	  is	  Jannie.	  	  
	  
Presentatie	  Notitie	  Reikwijdte	  en	  Detailniveau	  (NRD)	  door	  Keesjan	  
Naar	  aanleiding	  van	  vragen	  worden	  enkele	  punten	  specifiek	  besproken:	  

• Doorsnijding	  EHS	  à	  hiervoor	  wordt	  een	  apart	  landschapsplan	  opgesteld.	  
• Ontstaat	  er	  gevaar	  van	  muggenexplosie	  bij	  creëren	  van	  laagwater	  à	  verwachting	  is	  dat	  er	  door	  de	  gebiedsontwikkeling	  

geen	  verslechtering	  ontstaat;	  er	  wordt	  meer	  open	  en	  dieper	  water	  gemaakt	  waar	  ook	  vissen	  leven.	  
	  

Rondvraag	  
Age:	  	   de	  steilrandjes	  met	  oeverzwaluwen	  in	  Broekhuizenvorst	  zou	  hij	  graag	  terug	  willen	  zien.	  Keesjan	  geeft	  aan	  dat	  bedoeling	  

is	  dat	  de	  oever	  een	  vrij	  eroderende	  oever	  wordt	  waar	  je	  nog	  veel	  meer	  vogelsoorten	  terugkrijgt.	  
Marijke:	  	   hoe	  ga	  je	  om	  met	  zaken	  die	  elkaar	  bijten	  c.q.	  versterken.	  Marcel	  geeft	  aan	  dat	  het	  Projectbureau	  hierin	  een	  signalerende	  

rol	  heeft.	  In	  de	  nog	  te	  formeren	  klankbordgroep	  komen	  de	  belangen/input	  uit	  de	  diverse	  belangengroepen	  samen.	  
Daarnaast	  is	  het	  ook	  mogelijk	  om	  gezamenlijke	  belangen	  in	  te	  brengen	  en	  te	  bespreken	  in	  de	  andere	  belangengroepen.	  

Ria:	  	   nadrukkelijk	  verzoek	  om	  de	  afvoer	  van	  te	  vergraven	  grond	  niet	  door	  de	  dorpen	  Broekhuizen	  en	  Broekhuizenvorst	  te	  
laten	  lopen.	  Keesjan	  geeft	  aan	  dat	  gezien	  de	  hoeveelheid	  de	  kans	  klein	  is	  dat	  de	  afvoer	  van	  een	  aanzienlijk	  deel	  van	  deze	  
gronden	  per	  as	  zal	  plaatsvinden	  maar	  dat	  dit	  waarschijnlijk	  per	  schip	  zal	  gebeuren.	  	  

Thijs:	  	   geeft	  mee	  te	  denken	  aan	  mogelijkheden	  voor	  de	  ijsvogel	  in	  de	  steilwanden.	  



	  
Vaststellen	  datum	  volgende	  vergadering	  
De	  volgende	  vergadering	  wordt	  vastgesteld	  op	  dinsdag	  2	  juli	  van	  17.30	  tot	  19.00	  uur	  op	  het	  Projectbureau	  Ooijen-‐Wanssum,	  
Beatrixstraat	  9	  in	  Meerlo.	  Jannie	  is	  verhinderd;	  zij	  probeert	  een	  vervanger	  te	  regelen.	  	  
Te	  bespreken	  punten	  zijn:	  

• Kwaliteitskader;	  wat	  voor	  soort	  landschap	  zoeken	  we	  nu	  eigenlijk	  
• Bepalen	  afgevaardigde	  voor	  klankbordgroep	  

	  
Verder	  niets	  meer	  aan	  de	  orde	  zijnde	  sluit	  Marcel	  de	  vergadering.	  	  
	  
	  
	  


