
Verslag zevende bijeenkomst belangengroep land- en tuinbouw 
 
Datum: 5 november 2014 van 19.30 tot 21.30 uur 
 
 
 
Aanwezig:  Marcel Tabbers, Roel van Swam, Riny van Deursen, John Lucassen, Hugo Lahaye en Marjan Gooren (allen 

vanuit Projectbureau Ooijen-Wanssum), Guus Hendrickx (van 20.00 tot 21.00), Geert Rutten, Wil Bovee, Thijs 
van Dijk en Jeanne Hesen  

Afwezig:  Thijs van Kempen, John Tobben, Tom Derikx en Bert Vergoossen 
 
Opening 
Marcel heet iedereen van harte welkom tijdens de zevende bijeenkomst van de belangengroep land- en tuinbouw. 
 
Presentatie resultaten Landbouweffectrapportage 
Tijdens de vorige bijeenkomst is door John een presentatie verzorgd over het onderzoek naar de effecten van de 
gebiedsontwikkeling op de landbouw. Het eindconcept van het rapport “Analyse landbouweffecten Gebiedsontwikkeling Ooijen-
Wanssum” d.d. oktober 2014 is aan de vergadering toegestuurd. Tijdens deze vergadering wordt door John een nadere toelichting 
gegeven op de negatieve en positieve effecten voor de landbouwsector en de conclusies en aanbevelingen. Op 10 november 
aanstaande hebben John Lucassen en Hugo Lahaye van het PB een overleg met LLTB.  
 
Tijdens de vergadering worden onderstaande (aandachts)punten besproken/benoemd: 

 Door projectbureau wordt nagevraagd of beregeningsputten die door de gebiedsontwikkeling verloren gaan door het PB zelf 
weer kunnen worden ingezet of dat hiervoor vergunning moet worden aangevraagd bij provincie en/of WPM. Actie: John 

 Op de vraag naar de breedte van de weg van de parallelstructuur wordt door Riny aangegeven dat de richtlijn van de 
beheerder (= gemeente Venray) voor een buitengebied weg een breedte van 4,5 meter asfalt met aan beide kanten een 
verharde grasberm van 40 cm is.  

 Vanuit de vergadering wordt nadrukkelijk het verzoek gedaan bij de herinrichting van de huidige doorgaande weg rekening te 
houden met de goede doorgang voor landbouwvoertuigen.  

 Vanuit de vergadering wordt geïnformeerd naar de mogelijkheid om beheer onder te brengen bij agrariërs en/of Natuurrijk 
Limburg. Door John wordt hierop aangegeven dat volgens de huidige wetgeving de provincie verplicht is het beheer aan te 
besteden. Als advies wordt aan de belangengroep meegegeven hiervoor een lobbytraject vanuit de LLTB richting provincie in 
te zetten. 

 Door de vergadering wordt aangegeven dat het uitgangspunt voor het creëren van één groot aaneengesloten natuurgebied 
op gespannen voet staat met de integrale belangen van individuele agrariërs. Beheer door individuele agrariërs en/of 
Natuurrijk valt hierdoor al af. John geeft aan dit signaal mee te nemen in het overleg met LLTB op 10 november 2014. 

 Desgevraagd wordt door de vergadering aangegeven dat er behoefte bestaat aan vrijwillige kavelruil als een kavel er beter 
van wordt zelfs al betreft het kleine stukjes grond.  

 Guus mist ontstane schade voor de agrariër als gevolg van slibafzetting tijdens hoogwater in het stroomgebied. John meldt 
hierop dat dit item niet is meegenomen in het onderzoek. Afspraak: deze vraag wordt meegenomen in het kader van 
planschade en worden afgestemd met waterschap. Actie: John 

Vervolg: 

 Op 10 november aanstaande wordt het rapport besproken door PB en LLTB. 

 De aanbevelingen en wensen m.b.t. beheer worden doorgeleid en voorgelegd aan de provincie. Het rapport wordt door PB 
besproken met gedeputeerde Van der Broeck.  

 
Terugkoppeling ingediende klanteisen (KES) 
Door het Projectbureau wordt terug gemeld hoe is omgegaan met de door de belangengroep ingediende eisen en wensen. Aan de 
hand van een schema licht Marcel toe op welke wijze de ingediende eisen/wensen zijn beoordeeld. Dit schema is als bijlage 1 bij 
het verslag toegevoegd.  
Een eis kan op twee manieren worden meegenomen: 

 Als eis in het eisendeel  dan wordt de eis opgenomen in het VSE-document (= vraagspecificatie eisen); hierin wordt 
het wat beschreven. 

 Als eis in het procesdeel  dan wordt de eis opgenomen in het VSP-document (= vraagspecificatie proces); hierin wordt 
het hoe beschreven.  

Klanteisen kunnen op diverse plekken in de contractstukken worden opgenomen, zoals tekeningen, annexen en bijlagen. 
Door Roel wordt een toelichting gegeven op het VSP-document en door Marcel op het overzicht met KES-eisen. 
 
Tijdens de vergadering worden onderstaande actiepunten afgesproken: 

 KES 0575  nagevraagd wordt wat met de term “agrarisch inpassen” wordt bedoeld. Actie: Marcel 

 De schaderegeling is nog in bewerking; deze komt een volgende vergadering terug. Actie: Marcel 
 
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.  


