
Verslag	  tweede	  bijeenkomst	  belangengroep	  MKB	  
	  
Datum:	  13	  augustus	  2013	  van	  17.00	  tot	  18.30	  uur	  
	  
	  
	  
	  
Aanwezig:	  	   Keesjan	  van	  den	  Herik,	  Marcel	  Tabbers,	  Riny	  van	  Deursen,	  Marjolijn	  Lubbert	  en	  Marjan	  Gooren	  (allen	  vanuit	  

Projectbureau	  Ooijen-‐Wanssum),	  Hans	  Volleberg,	  Marcel	  Deenen,	  Twan	  Volleberg,	  Arie	  Janssen,	  Herman	  
Rutten	  en	  Rob	  Krebbers,	  John	  de	  Langen,	  Rob	  Dekkers,	  Thed	  Vestjens	  en	  de	  Gerard	  Busser	  	  

Afwezig:	   Ton	  Michiels,	  Marleen	  van	  Leendert,	  Peter	  Frencken	  en	  Jan	  Janssen	  
	  
	  
Opening	  
Marcel	  heet	  iedereen	  van	  harte	  welkom	  tijdens	  de	  tweede	  bijeenkomst	  van	  de	  belangengroep	  MKB.	  	  
	  
Marcel	  meldt	  dat	  Marcel	  Deenen,	  zoals	  in	  de	  vorige	  vergadering	  aangegeven,	  zich	  zou	  beraden	  over	  zijn	  verdere	  deelname	  aan	  
deze	  belangengroep	  en	  dat	  hij	  zich	  hiervoor	  heeft	  bedankt.	  Zoals	  afgesproken	  in	  de	  vorige	  vergadering	  heeft	  Marcel	  Walcro,	  
Oerlemans	  en	  Van	  Leendert	  benaderd	  voor	  eventuele	  deelname	  aan	  de	  belangengroep;	  alle	  bedrijven	  hebben	  positief	  gereageerd	  
en	  hebben	  inmiddels	  iemand	  afgevaardigd	  à	  de	  heer	  Vestjens	  namens	  de	  Walcro,	  de	  heer	  Busser	  namens	  Oerlemans	  en	  Marleen	  
van	  Leendert	  namens	  Van	  Leendert	  Transport;	  Marleen	  was	  voor	  deze	  vergadering	  verhinderd.	  Omdat	  er	  enkele	  nieuwe	  
deelnemers	  zijn	  wordt	  een	  kort	  voorstelrondje	  gehouden.	  Aan	  de	  nieuwe	  deelnemers	  wordt	  alsnog	  het	  verslag	  van	  de	  eerste	  
bijeenkomst	  toegestuurd.	  Actie:	  Marjan	  
	  
Verslag	  bijeenkomst	  4	  juni	  2013	  
Naar	  aanleiding	  van	  de	  vorige	  vergadering	  meldt	  Marcel	  terug	  dat:	  
• Het	  bevoegd	  gezag	  na	  uitvoering	  van	  het	  PIP	  is	  in	  eerste	  instantie	  de	  gemeente.	  
• Naar	  aanleiding	  van	  de	  opmerking	  voor	  de	  tegenstrijdigheid	  tussen	  het	  verkeersluw	  maken	  van	  de	  huidige	  doorgaande	  weg	  

en	  het	  weren	  van	  landbouwverkeer	  op	  de	  nieuwe	  provinciale	  rondweg	  is	  navraag	  gedaan	  naar	  de	  onderliggende	  
argumentatie	  bij	  de	  provincie.	  Het	  provinciale	  beleid	  is	  om	  deze	  twee	  verkeersstromen	  te	  scheiden	  via	  een	  parallelstructuur.	  
Voor	  Wanssum	  betekent	  dit	  dat	  het	  landbouwverkeer	  gebruikt	  blijft	  maken	  van	  de	  huidige	  N270	  en	  het	  overige	  doorgaande	  
verkeer	  via	  de	  nieuwe	  rondweg	  wordt	  geleid.	  	  	  
	  

Presentatie	  Marktbenadering	  door	  Marjolijn	  
Marjolijn	  houdt	  een	  korte	  presentatie	  over	  de	  Marktbenadering	  Ooijen-‐Wanssum.	  Een	  handout	  van	  de	  presentatie	  is	  bij	  het	  
verslag	  gevoegd.	  Het	  idee	  is	  om	  aannemers	  vroegtijdig	  in	  het	  proces	  te	  betrekken	  en	  hen	  op	  deze	  wijze	  de	  mogelijkheid	  te	  bieden	  
op	  basis	  van	  hun	  kennis	  en	  kunde	  mee	  te	  laten	  denken	  en	  het	  plan	  daar	  waar	  mogelijk	  te	  optimaliseren.	  De	  komende	  maanden	  
gaat	  het	  Projectbureau	  aan	  de	  slag	  met	  het	  opstellen	  van	  de	  selectiecriteria.	  Daarvoor	  is	  het	  belangrijk	  heel	  helder	  in	  beeld	  te	  
hebben	  wat	  we	  uiteindelijk	  gerealiseerd	  willen	  hebben	  zodat	  een	  zo	  optimaal	  mogelijke	  eindsituatie	  wordt	  bereikt.	  Het	  is	  van	  
belang	  de	  EMVI-‐criteria	  (Economisch	  meest	  voordelige	  inschrijving)	  zo	  helder	  en	  volledig	  mogelijk	  te	  formuleren;	  na	  vaststelling	  
kunnen	  deze	  niet	  meer	  gewijzigd	  worden.	  Daarnaast	  moeten	  deze	  criteria	  zodanig	  geformuleerd	  worden	  dat	  er	  nog	  voldoende	  
mogelijkheid	  is	  voor	  creatieve	  inbreng	  vanuit	  de	  markt.	  Het	  Projectbureau	  wil	  de	  komende	  maanden	  met	  de	  belangengroep	  van	  
gedachten	  wisselen	  over	  de	  opstelling	  van	  deze	  EMVI-‐criteria.	  Tijdens	  de	  vergadering	  worden	  al	  enkele	  punten	  genoemd	  zoals	  
overlast/wegafsluitingen,	  prioriteiten/volgorde	  in	  totale	  plan.	  Deze	  worden	  bij	  de	  volgende	  inhoudelijke	  besprekingen	  verder	  
meegenomen.	  Naar	  aanleiding	  van	  een	  opmerking	  over	  de	  breedte	  van	  de	  nieuwe	  bruggen	  in	  verband	  met	  passerend	  
vrachtwagenverkeer	  geeft	  Keesjan	  aan	  dat	  de	  weg-‐	  en	  brugbreedte	  wordt	  opgenomen	  in	  het	  technisch	  ontwerpkader.	  
	  
Presentatie	  Kwaliteitskader	  door	  Keesjan	  
Ter	  vergadering	  wordt	  een	  uitwerking	  van	  de	  leidende	  principes	  uitgereikt	  en	  nader	  toegelicht.	  Voor	  de	  aanbesteding	  wordt	  een	  
document	  opgesteld	  waarin	  onder	  meer	  worden	  vastgelegd:	  i)	  de	  EMVI-‐criteria,	  ii)	  de	  beoordeling/weging	  van	  de	  criteria	  en	  iii)de	  
beoordelaars.	  Na	  vaststelling	  mag	  het	  aanbestedingsdocument	  niet	  meer	  gewijzigd	  worden.	  Afgesproken	  dat	  het	  Projectbureau	  
met	  een	  voorstel	  komt	  hoe	  de	  belangengroep	  hierin	  mee	  te	  nemen.	  Het	  voorstel	  vanuit	  de	  vergadering	  om	  met	  de	  fiets/bus	  het	  
gebied	  in	  te	  gaan	  en	  ter	  plekke	  specifieke	  situaties	  te	  bekijken	  wordt	  hierin	  meegenomen.	  Actie:	  PB	  
	  
Afgevaardigde	  klankbordgroep	  
Afgesproken	  wordt	  Ton	  Michiels	  te	  benaderen	  met	  de	  vraag	  of	  hij	  als	  afgevaardigde	  vanuit	  de	  belangengroep	  MKB	  wil	  deelnemen	  
aan	  de	  klankbordgroep.	  Actie:	  Marcel	  
	  
Mededelingen	  vanuit	  het	  Projectbureau	  
• Door	  middel	  van	  het	  plaatsen	  van	  13	  palen	  op	  de	  kruisende	  wegen	  wordt	  de	  ligging	  en	  hoogte	  van	  de	  provinciale	  rondweg	  in	  

Wanssum	  gevisualiseerd.	  Tijdens	  een	  feestelijke	  bijeenkomst	  op	  29	  augustus	  wordt	  door	  onder	  meer	  door	  Patrick	  van	  der	  
Broeck	  en	  Jan	  Loonen	  de	  hoogste	  paal	  bij	  de	  kruising	  van	  de	  rondweg	  en	  de	  haven	  “geplaatst”.	  De	  belangengroep	  is	  hiervoor	  
eveneens	  uitgenodigd.	  

• Op	  4	  september	  brengt	  minister	  Schultz	  Van	  Haegen	  een	  werkbezoek	  aan	  Ooijen-‐Wanssum.	  Tijdens	  dit	  bezoek	  zal	  de	  minister	  
het	  eerste	  informatiebord	  voor	  Ooijen-‐Wanssum	  onthullen.	  De	  belangengroep	  is	  hiervoor	  eveneens	  uitgenodigd.	  



• De	  notulen	  en	  namen	  van	  de	  deelnemers	  aan	  de	  belangengroep	  worden	  gepubliceerd	  op	  de	  website	  Ooijen-‐Wanssum.	  
Afspraak:	  indien	  binnen	  1	  week	  na	  verzending	  van	  de	  het	  verslag	  aan	  de	  deelnemers	  hierop	  geen	  reactie	  is	  ontvangen	  wordt	  
het	  verslag	  als	  definitief	  beschouwd	  en	  gepubliceerd	  op	  de	  website.	  
	  

Rondvraag	  
Naar	  aanleiding	  van	  een	  vraag	  m.b.t.	  het	  MKB-‐plein	  geeft	  Keesjan	  aan	  dat	  de	  uitwerking	  van	  de	  locatie	  en	  m²-‐prijs	  nog	  enkele	  
maanden	  vergt	  van	  het	  PB.	  	  
	  
Op	  een	  vraag	  van	  Twan	  Volleberg	  naar	  aanleiding	  van	  een	  artikel	  in	  het	  Dagblad	  De	  Limburger	  over	  een	  eventuele	  afweging	  tussen	  
dijkhoogte	  of	  een	  schadefonds	  geeft	  Keesjan	  aan	  dat	  dit	  voor	  Ooijen-‐Wanssum	  niet	  aan	  de	  orde	  is.	  	  
	  
	  
Vaststellen	  datum	  volgende	  vergadering	  
De	  volgende	  vergadering	  wordt	  vastgesteld	  op	  dinsdag	  1	  oktober	  van	  17.00	  tot	  18.30	  uur	  in	  de	  vergaderzaal	  van	  het	  Projectbureau	  
Ooijen-‐Wanssum,	  Beatrixstraat	  2	  (voormalige	  gemeentehuis)	  in	  Meerlo.	  	  
	  
Op	  verzoek	  van	  de	  vergadering	  wordt	  als	  voorstel	  voor	  de	  daaropvolgende	  vergadering	  gedaan:	  dinsdag	  26	  november	  van	  17.00	  
tot	  18.30	  uur.	  
	  
Verder	  niets	  meer	  aan	  de	  orde	  zijnde	  sluit	  Marcel	  de	  vergadering.	  	  
	  
	  
Ter	  info:	  na	  afloop	  van	  de	  vergadering	  heeft	  de	  heer	  John	  de	  Langen	  te	  kennen	  gegeven	  zich	  af	  te	  melden	  als	  deelnemer	  van	  de	  
belangengroep	  MKB.	  	  


