
Verslag	  vierde	  bijeenkomst	  belangengroep	  Milieu	  en	  Natuur	  
	  
Datum:	  25	  februari	  2014	  van	  17.30	  tot	  19.00	  uur	  
	  
	  
	  
	  
Aanwezig:	  	   Marcel	  Tabbers,	  Erik	  Walboomers,	  Riny	  van	  Deursen	  en	  Marjan	  Gooren	  (allen	  vanuit	  Projectbureau	  Ooijen-‐

Wanssum),	  Piet	  Weijers,	  Rene	  Rijpma,	  Thijs	  van	  Dijk,	  Age	  Bakker,	  Jac	  Neessen,	  Jan	  Droessen,	  Lenny	  Droessen,	  
Ria	  Cornelissen,	  Hidde	  Hoetink	  (plv	  Bram	  Derickx),	  Twan	  Hoeijmakers,	  Jannie	  Vos	  

Afwezig:	  	   	   Marijke	  Lambriks	  en	  Bram	  Derickx	  
	  
Opening	  
Marcel	  heet	  iedereen	  van	  harte	  welkom	  tijdens	  de	  vierde	  bijeenkomst	  van	  de	  belangengroep	  Natuur	  en	  Milieu.	  	  
	  
Verslag	  vergadering	  16	  september	  2013	  
Het	  verslag	  wordt	  ongewijzigd	  goedgekeurd	  en	  vastgesteld.	  	  
	  
Naar	  aanleiding	  van	  het	  verslag	  wordt	  aandacht	  gevraagd	  voor	  onderstaande	  punten:	  	  
• Voorstel	  wordt	  gedaan	  om	  voor	  de	  motorcrossclub	  een	  vaste	  baan	  aan	  te	  leggen	  door	  het	  Broek	  nabij	  de	  Broekberg	  zodat	  de	  

omgeving	  verder	  niet	  verstoord	  wordt	  en	  dit	  onderdeel	  kan	  worden	  van	  de	  natuur.	  De	  voorzitter	  van	  de	  motorclub	  wil	  dit	  
voorstel	  met	  het	  Projectbureau	  bespreken.	  	  

• Tussen	  Projectbureau	  en	  de	  dassenwerkgroep	  heeft	  een	  separate	  bespreking	  plaatsgehad	  rondom	  de	  dassenburchten	  en	  
leefgebieden	  voor	  de	  das.	  Door	  John	  Lucassen	  wordt	  hiervan	  een	  verslag	  gemaakt.	  Afspraak:	  dit	  verslag	  wordt	  aan	  de	  
belangengroep	  toegestuurd	  en	  voor	  de	  volgende	  vergadering	  van	  de	  belangengroep	  geagendeerd.	  Actie:	  Marjan	  
	  

Aanpak	  en	  planning	  
Door	  Marcel	  wordt	  de	  aanpak	  en	  nieuwe	  planning	  toegelicht.	  De	  komende	  maanden	  ligt	  de	  focus	  met	  name	  op	  de	  uitwerking	  van	  
tien	  ontwerpissues,	  verwerking	  van	  de	  resultaten	  van	  de	  MER-‐onderzoeken	  en	  de	  vastlegging	  van	  de	  “stabiele	  scope”.	  	  
	  
Conform	  voorliggende	  planning	  worden	  de	  resultaten	  van	  de	  MER	  gelijktijdig	  met	  het	  PIP	  ter	  inzage	  gelegd.	  Binnen	  het	  
projectbureau	  wordt	  de	  mogelijkheid	  bekeken	  of	  de	  resultaten	  van	  de	  MER	  eerder	  gecommuniceerd	  kunnen	  worden	  richting	  
belangengroepen	  en	  dorpsraad;	  dit	  wordt	  aan	  de	  vergadering	  terug	  gemeld.	  Actie:	  Marcel	  
	  
Het	  uitwerken	  van	  de	  ontwerpissues	  wordt	  gedaan	  in	  de	  vorm	  van	  een	  soort	  “pressure	  cooker”	  waarbij	  ontwerpteams,	  q-‐team	  en	  	  
belanghebbenden	  in	  gezamenlijkheid	  aan	  de	  slag	  gaan.	  Qua	  planning	  ziet	  dit	  traject	  er	  als	  volgt	  uit:	  	  

• Vooraf:	  informeren	  en	  ophalen	  wensen	  van	  stakeholders	  (feb)	  
• INTERN:	  feitenonderzoek	  en	  veldbezoek	  (mrt/apr)	  
• EXTERN:	  ontwerpatelier	  op	  basis	  van	  voorstel	  (mei)	  
• INTERN:	  uitwerken	  resultaten	  ontwerpatelier	  (jun/aug)	  	  +	  terugkoppeling	  ontwerpoplossingen	  naar	  stakeholders	  
• EXTERN:	  terugkoppeling	  besluiten	  (sep)	  

	  
Afspraak:	  voor	  aanvang	  van	  de	  ontwerpsessies	  wordt	  een	  veldbezoek	  gepland	  met	  de	  dassenwerkgroep	  en	  een	  afspraak	  gepland	  
voor	  het	  overbrengen	  van	  kennis	  aan	  RHDHV;	  zij	  moeten	  de	  gevolgen	  van	  de	  maatregelen	  voor	  de	  dassenburchten	  en	  
fourageergebieden	  verder	  uitwerken	  binnen	  de	  natuurkaders.	  Hiervoor	  wordt	  een	  overleg	  gepland	  tussen	  John,	  RHDHV,	  Thijs,	  Piet	  
en	  Jan	  Actie:	  Erik	  	  
	  
Op	  een	  vraag	  van	  Jannie	  wordt	  aangegeven	  dat	  de	  in	  het	  veld	  uitgezette	  palen	  een	  visualisatie	  vormen	  van	  het	  toekomstige	  tracé	  
van	  de	  rondweg	  zowel	  qua	  ligging	  als	  qua	  hoogte.	  Dit	  uitgezette	  tracé	  is	  de	  Voorkeursvariant	  (=	  de	  economische	  variant).	  In	  de	  
MER	  zijn	  3	  alternatieven	  onderzocht:	  1)	  een	  economische	  variant,	  2)	  een	  leefbaarheidsvariant	  en	  3)	  een	  natuurvariant.	  De	  
economische	  variant	  raakt	  op	  enkele	  plekken	  de	  EHS.	  	  
	  
Inventarisatie	  wensen	  vanuit	  de	  belangengroep	  
Door	  het	  projectbureau	  is	  een	  inventarisatie	  gemaakt	  van	  de	  tot	  nu	  toe	  ontvangen	  klanteisen.	  Er	  zijn	  zo’n	  700	  ‘klanteisen’	  
opgehaald	  uit	  reacties	  op	  het	  Richtingendocument,	  het	  Gebiedsplan	  en	  de	  NRD,	  tijdens	  inspraakavonden,	  uit	  bijeenkomsten	  met	  
belangengroepen,	  via	  het	  initiatievenloket	  en	  uit	  	  persoonlijke	  gesprekken.	  De	  komende	  weken	  vindt	  een	  terugkoppeling	  plaats	  
van	  deze	  wensen	  naar	  de	  omgeving.	  Daarna	  volgt	  een	  weging	  en	  verwerking	  van	  eisen	  door	  projectbureau	  en	  uiteindelijk	  een	  
terugkoppeling	  naar	  de	  omgeving	  van	  het	  resultaat.	  
	  
De	  door	  de	  belangengroep	  Natuur	  en	  Milieu	  ingediende	  KlantEisSpecificaties	  (KES)	  worden	  doorgesproken.	  De	  op/aanmerkingen	  
zijn	  op	  het	  overzicht	  van	  het	  KES	  verwerkt	  (zie	  bijlage).	  Met	  onderstaande	  aanvullingen	  wordt	  het	  overzicht	  met	  KES	  door	  de	  
vergadering	  als	  compleet	  bevonden.	  
	  
Als	  aanvulling	  op	  de	  KES	  wordt	  vanuit	  de	  vergadering	  aangedragen:	  
• Aanleg	  van	  een	  jachthaven,	  recreatiestrand	  en	  –plas	  nabij	  de	  camping	  Kasteel	  Ooijen	  wordt	  als	  onwenselijk	  gezien.	  
• Laagste	  punt	  op	  de	  landtong	  Ooijen	  faciliteren	  met	  een	  rustpunt/uitzichtpunt	  en	  plaatsing	  van	  een	  bankje.	  



• Voorkeur	  voor	  aanleg	  tracé	  provinciale	  rondweg	  zo	  ver	  mogelijk	  van	  het	  natuurgebied;	  geen	  doorsnijding	  van	  EHS;	  voorkeur	  
voor	  verdiepte	  aanleg.	  	  

• Aandacht	  voor	  versterking	  van	  biodiversiteit	  in	  het	  gebied;	  voor	  welke	  soorten	  is	  het	  gebied	  geschikt	  en	  voor	  welke	  soorten	  is	  
het	  gebied	  geschikt	  te	  maken.	  	  

• Moerasgebied	  (nabij	  kruising	  EHS	  met	  Venrayseweg)	  !	  mogelijkheid	  bekijken	  om	  deze	  gebieden	  te	  verbinden	  d.m.v.	  een	  
ecotunnel.	  

• Plaatsen	  van	  struikgewas	  /	  bomen	  ter	  verfraaïng	  van	  de	  omgeving;	  maatregelen	  op	  een	  natuurlijke	  manier	  inpassen	  in	  natuur.	  	  
• De	  aanleg	  van	  hoogwatervluchtplaatsen	  voor	  dieren	  bij	  de	  Kooij.	  	  
	  
Communicatie	  met	  omgeving	  in	  het	  contract	  
Door	  Marcel	  wordt	  een	  toelichting	  gegeven	  over	  de	  wijze	  communicatie	  met	  de	  omgeving	  in	  het	  contract.	  De	  aannemer	  heeft	  
straks	  grofweg	  met	  drie	  vormen	  van	  communicatie	  te	  maken:	  

• Communicatie	  tussen	  opdrachtnemer	  en	  opdrachtgever	  
• Bouwcommunicatie	  
• Publiekscommunicatie	  

Er	  wordt	  nader	  ingezoomd	  op	  het	  onderdeel	  bouwcommunicatie.	  Bouwcommunicatie	  is	  communicatie	  over	  de	  werkzaamheden	  
bedoeld	  voor	  doelgroepen	  die	  gevolgen	  ondervinden	  van	  de	  werkzaamheden.	  De	  doelgroepen	  zijn:	  

• direct	  belanghebbenden	  
• indirect	  belanghebbenden	  
• belangenbehartigers	  
• (vaar-‐)weggebruikers	  en	  beheerders	  

	  
De	  doelstellingen	  van	  bouwcommunicatie	  zijn:	  

• waarborgen	  dat	  alle	  doelgroepen	  tijdig	  op	  de	  hoogte	  zijn	  van	  de	  werkzaamheden,	  directe	  gevolgen	  en	  alternatieven	  of	  
oplossingen;	  

• waarborgen	  dat	  alle	  doelgroepen	  weten	  waar	  ze	  terecht	  kunnen	  met	  vragen	  en	  klachten	  en	  dat	  die	  naar	  tevredenheid	  
worden	  afgehandeld;	  

• waarborgen	  dat	  alle	  doelgroepen	  weten	  waar	  ze	  terecht	  kunnen	  in	  geval	  van	  schade;	  
• waarborgen	  dat	  alle	  doelgroepen	  tevreden	  zijn	  over	  de	  communicatie	  van	  de	  opdrachtnemer.	  	  

	  
Het	  proces	  van	  bouwcommunicatie	  zit	  er	  als	  volgt	  uit:	  	  

• Planning:	  uitvoeringsplan	  en	  communicatieplan,	  afstemmen	  met	  belangengroepen	  en	  rekening	  houden	  met	  speciale	  
doelgroepen;	  

• Vooraankondiging:	  6	  weken	  van	  te	  voren;	  
• Aankondiging:	  per	  brief	  +	  plaatsing	  van	  omleidingsborden;	  
• Beschikbaar	  na	  aankondiging:	  vragen,	  klachten,	  schades	  
• Afhandeling	  van	  klachten	  en	  schades:	  procedures,	  afstemming	  met	  opdrachtgever,	  klachten	  en	  schaderegister	  

	  
Marcel	  meldt	  dat	  de	  notitie	  wordt	  aangevuld	  met	  het	  instellen	  van	  een	  geschillencommissie	  bij	  eventuele	  onenigheid	  tussen	  
particulier	  en	  aannemer.	  	  
	  
Vanuit	  de	  vergadering	  wordt	  aandacht	  gevraagd	  voor:	  
• Inrichten	  van	  een	  infokantoor	  met	  één	  vast	  aanspreekpunt	  waar	  mensen	  terecht	  kunnen	  met	  vragen,	  klachten	  of	  voor	  uitleg	  

over	  werkzaamheden	  en	  andere	  info.	  
• Borgen	  dat	  aannemer	  gaat	  acteren	  volgens	  de	  plannen	  en	  op	  de	  juiste	  wijze	  blijft	  communiceren	  met	  omgeving	  en	  

belangengroepen.	  Opdrachtgever	  moet	  hierop	  toezien.	  Desgevraagd	  wordt	  door	  Erik	  aangegeven	  dat	  het	  mogelijk	  is	  om	  een	  
opdrachtnemer	  sancties	  op	  te	  leggen	  als	  niet	  aan	  gemaakte	  afspraken	  wordt	  voldaan.	  	  

	  
Rondvraag	  en	  vaststellen	  datum	  volgende	  vergadering	  
Op	  een	  vraag	  van	  Jannie	  m.b.t.	  de	  fietsroutes	  wordt	  aangegeven	  dat	  er	  door	  het	  Projectbureau	  een	  voorstel	  voor	  een	  
routestructuur	  is	  uitgewerkt.	  Dit	  voorstel	  wordt	  besproken	  in	  de	  belangengroep	  Recreatie	  en	  Toerisme.	  Vanuit	  het	  PB	  is	  John	  
Lucassen	  het	  aanspreekpunt;	  hem	  zal	  worden	  gevraagd	  de	  belangen	  vanuit	  Natuur	  en	  Milieu	  	  hierin	  mee	  te	  nemen.	  Actie:	  Marcel	  
	  
Door	  Jannie	  wordt	  als	  verzoek	  neergelegd	  de	  aanleg	  van	  een	  parallelstructuur	  goed	  te	  overwegen	  en	  alleen	  daar	  aan	  te	  leggen	  
waar	  echt	  noodzakelijk.	  Als	  aandachtspunt	  wordt	  meegegeven	  het	  samenkomen	  van	  verkeersstromen	  op	  de	  rotonde.	  	  
	  
Door	  Rene	  wordt	  de	  suggestie	  gedaan	  de	  klankbordgroep	  een	  rol	  te	  geven	  in	  de	  klachtenafhandeling.	  	  
	  
Als	  datum	  voor	  de	  volgende	  vergadering	  wordt	  voorgesteld:	  donderdag	  24	  april	  2014	  om	  17.30	  uur	  op	  het	  Projectbureau	  in	  
Meerlo.	  	  
	  
Verder	  niets	  meer	  aan	  de	  orde	  zijnde	  sluit	  Marcel	  de	  vergadering.	  	  
	  
	  


