
Verslag zesde bijeenkomst belangengroep land- en tuinbouw 
 
Datum: 11 september 2014 van 19.30 tot 21.00 uur 
 
 
 
 
Aanwezig:  Marcel Tabbers, Keesjan van den Herik, Riny van Deursen John Lucassen, Rien Huisman en Marjan Gooren 

(allen vanuit Projectbureau Ooijen-Wanssum), Frans Rouwette (DLG) Guus Hendrickx, Geert Rutten, Wil 
Bovee, Thijs van Kempen, Thijs van Dijk, John Tobben, Tom Derikx en Bert Vergoossen 

 
Opening 
Marcel heet iedereen van harte welkom tijdens de zesde bijeenkomst van de belangengroep land- en tuinbouw. 
 
Verslag vergadering 24 april 2014 
Het verslag wordt ongewijzigd goedgekeurd en vastgesteld. 
 
Door Geert Rutten is onderzocht of de toekomstigedijktracés i.r.t. de aanwezige bietenlaadplaatsen tot problemen kan leiden. 
Conclusie is dat er één probleem is te voorzien over een deel van de Wanssumseweg (vanaf Van de Elsen tot aan Frederix) bij een 
verhoging van de weg met meer dan 80 cm boven het huidige peil. Afspraak: Riny geeft de toekomstige weghoogte van dit deel 
van het tracé door aan Geert. Actie: Riny  
 
Presentatie resultaten van de studie naar de effecten voor de land- en tuinbouw 
Door John Lucassen en Frans Rouwette wordt een presentatie verzorgd op het onderzoek naar de landbouweffecten als gevolg van 
de gebiedsontwikkeling. Dit onderzoek wordt parallel aan de MER-studie uitgevoerd door DLG. Het onderzoek richt zich op de 
effecten die in het kader van de gebiedsontwikkeling optreden en niet op autonome ontwikkelingen zoals de peilopzet van de 
maas en nieuw limburgs peil.   
Tijdens het onderzoek zijn onderstaande zaken voor de sector als geheel (dus niet op individueel niveau) in kaart gebracht:  

 Effecten op het areaal 

 Aantal bedrijven en bedrijfssoort 

 Verkavelingssituatie 

 Aantal percelen dat wordt doorsneden 

 Aantal percelen dat kleiner wordt 

 Grondwatereffecten 

 Welke percelen frequenter gaan overstromen 

 Veranderingen m.b.t. ontsluiting 
 
Tijdens de vergadering worden onderstaande (aandachts)punten besproken/benoemd: 

 In tegenstelling tot eerdere berichten blijft het standpunt van de provincie dat landbouwverkeer niet wordt toegestaan 
op de provinciale rondweg maar gebruik blijft maken van de bestaande parallelstructuur. In dit verband wordt gevraagd 
om geen drempels aan te leggen in de huidige N270 (dit zal tot klachten van omwonenden leiden). 

 Aandachtspunt: beregeningsputten die door het graven van een hoogwatergeul komen te vervallen, kunnen op een 
locatie met droogteschade een nieuwe plek krijgen. 

 De gevolgen van inundatie voor de kwaliteit van organische stoffen in de grond is niet in het onderzoek meegenomen. 

 Het projectbureau is in overleg met RWS over het beleids- en beoordelingskader in het kader van ontwikkelingsruimte; 
verwachting is dat dit eind 2014 gereed zal zijn. Keesjan meldt in dit kader dat de initiatieven welke zijn ingediend bij het 
initiatievenloket en voldeden aan de voorwaarden inmiddels allemaal zijn gehonoreerd voor vrijstelling van de 
waterwet.  
Afspraak: in de volgende vergadering zal een presentatie worden verzorgd over het toetsingskader. Actie: PB 

 
Als vervolgproces voor de studie wordt afgesproken dat: 

 De presentatie aan de vergadering wordt toegestuurd. Actie: Marjan  

 De concept-rapportage wordt toegestuurd. Actie: John/DLG 

 Eventuele aanbevelingen en reacties/voorstellen vanuit de vergadering worden toegestuurd aan het projectbureau 
(verzoek om voor 15 oktober te reageren); voor de volgende vergadering wordt dit agendapunt opnieuw geagendeerd. 
Actie: BG 

 Na bespreking van de reacties/voorstellen in de volgende vergadering wordt het definitieve rapport opgesteld.  
 
Ontwerpissues en Ruimtelijk Kwaliteitskader Ooijen-Wanssum (RKK) 
Door Keesjan wordt een korte toelichting verzorgd over de ontwerpateliers die in mei/juni jl. hebben plaatsgehad. Deze resultaten 
worden nu vastgelegd in een bestemmingsplan (PIP).  
Het Ruimtelijk Kwaliteitskader (RKK) is een contractdocument dat wordt toegevoegd bij de aanbestedingsdocument waarmee de 
aannemer uiteindelijk aan de slag gaan bij de uitvoering van het project. In het Ruimtelijk Kwaliteitskader deel 1 is de ambitie van 
het ruimtelijk aspect en het ruimtelijk functioneren van het gebied (hoe moet het gebied eruit zien) beschreven. In het RKK deel 2 
wordt deze ambitie vertaald in een verbijzondering/uitwerking van een visie hetgeen leidt tot een reeks vormgevingseisen. Het 



RKK deel 2 is in concept gereed en wordt nu intern besproken. Zodra het rapport gereed is wordt het aan de vergadering 
toegestuurd.  
 
Mededelingen vanuit het Projectbureau 
Informatieavonden Ooijen-Wanssum 
-          Op 24 september vindt om 19.30 uur een openbare informatieavond plaats in De Zandhoek in Wanssum; tijdens 
     deze avond wordt met name ingezoomd op de ontwikkelingen in Wanssum. 
-        Op 29 september vindt om 19.30 een openbare informatieavond plaats in Brugeind in Meerlo.  
Beide avonden zijn voor alle belangstellenden vrij toegankelijk.  
 
Op 21 september (= dag van de dijk) wordt op de website Ooijen-Wanssum een overzichtskaart gepresenteerd waarop de 
dijktracés inclusief het ruimtebeslag inzichtelijk zijn gemaakt.  
 
Rondvraag en vaststellen datum volgende vergadering 
Er wordt nu geen datum gepland voor een volgende vergadering. Per mail zal een voorstel voor een nieuwe datum worden 
rondgestuurd.  
 
Verder niets meer aan de orde zijnde sluit Marcel de vergadering.  
 


