
Verslag derde bijeenkomst belangengroep MKB 
 
Datum: 2 oktober 2013 van 17.00 tot 18.30 uur 
 
 
 
 
Aanwezig:  Keesjan van den Herik, Marcel Tabbers, en Marjan Gooren (allen vanuit Projectbureau Ooijen-Wanssum), Hans 

Volleberg, Twan Volleberg, Arie Janssen, Ton Michiels, Rob Krebbers, Rob Dekkers, Eric Ambrosius (plv. Thed 
Vestjens, Gerard Busser, Marleen van Leendert en Peter Frencken 

Afwezig: Herman Rutten, Thed Vestjens en Jan Janssen 
 
 
Opening 
Marcel heet iedereen van harte welkom tijdens de derde bijeenkomst van de belangengroep MKB. John de Langen heeft na afloop 
van de vorige vergadering te kennen gegeven zich terug te trekken als deelnemer in de belangengroep.  
 
Verslag bijeenkomst 13 augustus 2013 
Naar aanleiding van de het verslag komen onderstaande punten aan de orde: 

 Naar aanleiding van het provinciale beleid om landbouwverkeer te weren op de nieuwe provinciale weg waardoor dit verkeer 
gebruik blijft maken van de huidige N270 vraagt Hans Volleberg of hierbij rekening wordt gehouden met de breedte van deze 
machines. Firma Jacobs uit Geijsteren heeft nl. landbouwmachines met een lengte van ongeveer 15 m, 3,5 m breed en 4 m 
hoog. Keesjan geeft aan dat hier zeker rekening mee moet worden gehouden maar dat speciaal/uitzonderlijk vervoer wel 
gebruik mag maken van de nieuwe rondweg.  

 
Afgevaardigde klankbordgroep 
Vanuit de vergadering is eerder het voorstel gedaan Ton Michiels vanuit deze belangengroep af te vaardigen voor de 
klankbordgroep. Ton geeft aan hiertoe bereid te zijn maar geeft als kanttekening mee op de hoogte te willen worden gehouden 
van de voortgang in het proces. Als voorbeeld geeft hij aan de terugkoppeling rondom het proces van het MKB-plein; de laatste 
informatie die hij als contactpersoon hierover ontvangen heeft, dateert van een jaar geleden. Afgesproken wordt dat het PB 
uiterlijk einde volgend week (< 12 oktober) de laatste stand van zaken rondom het MKB-plein terugkoppelt naar Ton. Actie: PB 
Met deze afspraak wordt Ton met unanieme instemming van de vergadering afgevaardigd als deelnemer voor de klankbordgroep. 
 
Marktbenadering en belangengroepen 
Marcel geeft een toelichting op de stappen in het kader van de marktbenadering: 

1. Opstellen vraagspecificatie door Projectbureau. 
2. Plaatsen advertentie. 
3. Maken van een selectie van een aantal aannemers. 
4. Met de geselecteerde aannemers wordt de dialoog aangegaan. 
5. Aanbieding van aannemers. 
6. Keuze van de uiteindelijke aannemer die het plan gaat uitvoeren. 

Een schematisch overzicht is als bijlage 1 bij het verslag gevoegd. 
 
Op dit moment is het PB bezig met stap 1. De verkregen informatie uit de voorgaande periode wordt geïnventariseerd en 
aangevuld met de info welke het PB momenteel ophaalt bij o.m. de belangengroepen. De inventarisatie van deze wensen, eisen en 
afspraken wordt in oktober/november voorgelegd aan de belangengroepen met de toetsvraag of het overzicht compleet is en of 
de eisen/afspraken juist geformuleerd zijn. De volgende stap is het door het PB uitvoeren van een integrale toets op haalbaarheid 
qua techniek, financiën en tijd. De uitkomst van deze integrale toets wordt daarna teruggekoppeld aan de belangengroepen zodat 
duidelijk is welke input meegaat in de uitvraag richting aannemer. Conform planning moet de vraagspecificatie in maart 2014 
gereed zijn. Keesjan geeft aan dat bekeken wordt om de belangengroepen danwel de klankbordgroep een rol te geven in het 
traject van gunning.  
 
Naar aanleiding van een discussie over een mogelijke uitbreiding van de jachthaven Wanssum aan de zuidkant geeft Keesjan aan 
dat dit buiten de scope van de gebiedsontwikkeling valt. Ook het idee van de eventuele aanleg van een extra geul in de Groote 
Molenbeek t.b.v. het creëren van een kanoroute is geen opgave voor de gebiedsontwikkeling. Verantwoordelijkheid hiervoor ligt 
bij gemeente Venray. Door de vergadering wordt afgesproken bij gemeente Venray te informeren wat gedaan wordt met 
suggesties voor de ontwikkeling van het dorp Wanssum vanuit o.m. het ontwerpatelier haven op 17 februari 2012 en 
dorpsraadbijeenkomsten. Doel hiervan is om inzichtelijk te maken waar werk met werk te maken is en waar de 
gebiedsontwikkeling een bijdrage kan leveren in het toekomstbeeld van Wanssum. Actie: Ton/Rob Krebbers iam Jan Deenen, 
voorzitter dorpsraad Wanssum 
 
Vanuit de vergadering worden onderstaande punten meegegeven om op te nemen in de vraagspecificatie: 

 Een hoofdaannemer maakt bij de uitvoering zoveel mogelijk gebruik van regionale onderaannemers. 

 Evaluatie- en inspraakavonden tijdens het uitvoeringstraject door de aannemer. 

 Bereikbaarheid van MKB/ondernemers tijdens de uitvoering. 

 Zorg voor een goede ontsluiting van de bedrijven (Walcro, Oerlemans, Van Leendert) tijdens de bouwfase; als eis wordt 
neergelegd een 100% bereikbaarheid vanuit beide richtingen tijdens de bouwfase. Ter onderbouwing hiervan worden de 



vervoerbewegingen aangegeven: Oerlemans 15.000 per jaar, Van Leendert 250 per dag/7 dagen per week, Walkro 200 per 
dag/7dagen per week. In dit kader wordt ook aandacht gevraagd voor de situatie kern Blitterswijck; dit wordt in de toekomst 
onhoudbaar en zal tot knelpunten/probleemsituaties gaan leiden. 

 Toekomstige brug over de huidige N270  voor fietsverkeer 100% bereikbaarheid; voor autoverkeer is de rondweg als 
alternatief beschikbaar.  

 Tijdens de aanleg van de nieuwe brug over de N270 landbouwverkeer toestaan over de rondweg. 
 
Door Ton wordt geïnformeerd naar de compensatieregeling voor gedupeerden. Keesjan geeft hierop aan dat hiervoor het 
schadeveroorzakend besluit bepalend is en dat er sprake kan zijn van vermogensschade of inkomensschade. Afspraak: het 
projectbureau werkt hiervoor een overzicht uit; dit komt de volgende vergadering terug. Actie: PB  
 
Naar aanleiding van een vraag van Marleen m.b.t. een mogelijke functiewijziging van de Kullersweg (zie Verkeersplan Venray) 
wordt aangegeven dat de aansluiting van het onderliggend wegennet op de provinciale weg een verantwoordelijkheid van de 
gemeente is. Afgesproken wordt voor de volgende vergadering de verkeersdeskundigen van de gemeenten Venray en Horst aan de 
Maas uit te nodigen voor het verzorgen van een toelichting en beantwoording van vragen. De firma Jacobs uit Geijsteren wordt 
ook uitgenodigd voor de volgende vergadering. Actie: PB 
 
Presentatie Kwaliteitskader en Q-team door Keesjan 
Dit agendapunt wordt doorgeschoven naar de volgende vergadering. Daarbij zal specifiek worden ingezoemd op het centrum 
Wanssum.  
Als andere aandachtspunten worden vanuit de vergadering genoemd:  

 Voor bedrijven als Oerlemans, Walkro en Van Leendert is de ontsluiting van het gebied heel belangrijk. 

 Kern Blitterswijck i.r.t. de te verwachten toename van (vracht)verkeer; dit wordt gezien als een toekomstig knelpunt. Dit punt 
wordt alvast voorgelegd aan Siemen Halbersma, verkeersdeskundige Venray en komt de volgende vergadering terug. Actie: 
PB 

 Mogelijke grondwaterstijging  
 

Rondvraag 
Rob Krebbers vraagt wanneer sprake is van een landbouwvoertuig en wanneer een voertuig wel/geen gebruik mag maken van de 
provinciale rondweg. Vanuit de vergadering wordt aanvullend de vraag gesteld in hoeverre bekend is of landbouwvoertuigen per 
1.1.2014 gekentekend worden. Riny gaat na wat status van de landelijke discussie is. Actie: Riny Beide vragen komen de volgende 
vergadering terug als de verkeersdeskundigen van de gemeenten aanwezig zijn.  
 
Naar aanleiding van een opmerking van Hans Volleberg m.b.t. mogelijk hoogwater tijdens de uitvoering geeft Keesjan aan dat de 
veiligheid en bereikbaarheid tijdens hoogwater worden gegarandeerd doordat de te verwijderen kades (zoals bijvoorbeeld de 
DGR-kade bij Broekhuizenvorst) pas worden verwijderd als de nieuwe hoogwaterbeschermingsmaatregelen zijn gerealiseerd.  
 
Op een vraag van Ton Michiels of in de berekeningen de doorstroming van het verkeer vanaf de rotonde in Well richting Nijmegen 
en Venlo is meegenomen wordt door Keesjan ontkennend geantwoord; dit valt buiten de plangrens van Ooijen-Wanssum. Staat nu 
wel als aandachtspunt genoteerd.  
 
Vaststellen datum volgende vergadering 
De volgende vergadering wordt vastgesteld op dinsdag 26 november van 17.00 tot 18.30 uur in de vergaderzaal van het 
Projectbureau Ooijen-Wanssum, Gezondheidscentrum “het Raadhuis” in Meerlo.  
 
Verder niets meer aan de orde zijnde sluit Marcel de vergadering.  
 
 
 


