Verslag derde bijeenkomst belangengroep land- en tuinbouw
Datum: 11 november 2013 van 19.00 tot 20.30 uur

Aanwezig:

Afwezig:

Marcel Tabbers, Riny van Deursen, Martin Dijkema en Marjan Gooren (allen vanuit Projectbureau OoijenWanssum), Guus Hendrickx, Geert Rutten, Wil Bovee, John Tobben, Thijs van Kempen, Thijs van Dijk en Tom
Derikx
Bram Derikx en Bert Vergoossen (m.k.) en Edwin Michiels en Paul Litjens

Opening
Marcel heet iedereen van harte welkom tijdens de derde bijeenkomst van de belangengroep land- en tuinbouw.
Verslag vergadering 27 augustus 2013
Naar aanleiding van het verslag komen de volgende punten aan de orde:

Natuurbeheer: Provincie kan hierover nog geen duidelijkheid c.q. informatie verstrekken. Dit komt op een later moment
terug op de agenda van deze belangengroep.

Punt m.b.t. landbouwverbeterende maatregelen komt bij agendapunt 4 aan bod.

De plankaart zal per post worden toegestuurd aan Wil Bovee en Thijs van Dijk. Actie: Marcel
Toelichting archeologisch onderzoek door Martin Dijkema, projectleider conditionering Ooijen-Wanssum
Door Martin wordt een toelichting gegeven op het archeologisch onderzoek. Voor grote projecten als Ooijen-Wanssum is de Wet
op Archeologisch Monumentenzorg van toepassing. In dit kader dienen een aantal fasen te worden doorlopen: 1) bureau
onderzoek, 2) verkennend onderzoek, 3) karterend onderzoek (detailkartering d.m.v. handboringen), 4) waarderendonderzoek
(proefsleuven), 5) het nemen van selectiebesluiten door het bevoegd gezag (in dit geval Provincie Limburg), 6) wel/niet opgraven /
archeologische begeleiding. De voorkeur heeft het behoud in de bodem van archeologische waarden. De diepte en locatie van de
onderzoeken zijn gebaseerd op de diepte van het grondverzet en de plaats waar maatregelen zijn voorzien.
Door de Provincie Limburg zijn initiatieven genomen om tot slimmere onderzoeksmethoden te komen door archeologie in relatie
tot de landschapsvorming te benaderen. Dit geeft een verbeterd verwachtingenpatroon door het uitvoeren van gericht onderzoek.
Gebiedsontwikkeling Ooijen-Wanssm is een pilot voor deze beleidsontwikkeling.
Inmiddels heeft voor Ooijen-Wanssum een Verkenning-plus plaatsgevonden. Eind vorig jaar zijn hiervoor de resultaten opgeleverd.
Er zijn dwarsprofielen gemaakt van de hoogwatergeulen en zandhoogtekaarten. De volgende stap is het uitvoeren van karterend
onderzoek. Dit onderzoek wordt uitgevoerd door bureau BAAC. Doorlooptijd van dit onderzoek is van 1 november 2013 tot 1 april
2014. Vanaf 18 november aanstaande wordt gestart met de grondonderzoeken. De betredingen zijn geregeld; daarnaast worden
de betreffende eigenaren ongeveer 2 dagen van te voren geïnformeerd dat onderzoek op hun terrein gaat plaatsvinden.
Na het karterend onderzoek, of indien mogelijk al gelijktijdig, start het waarderend onderzoek; afronding van dit onderzoek staat
gepland najaar 2014. Het waarderend onderzoek geeft uitsluitsel over het al dan niet behoudenswaardig zijn van onderzochte
archeologische vindplaatsen en leidt uiteindelijk tot de door het bevoeg gezag te nemen Selectiebesluiten.
Op basis van deze selectiebesluiten zal een overzichtskaart worden gemaakt met, op basis van de voorgenomen werkzaamheden,
de status qua behoudenswaardigheid van de archeologie in de ondergrond. Als een locatie behoudenswaardig is betekent dit dat
de archeologie in principe in de ondergrond behouden dient te blijven (behoud “in situ”), maar als de werkzaamheden de bodem
zullen verstoren zal opgraving plaats moeten vinden (behoud “ex situ”). Locaties waar geen of archeologie van beperkte waarde
aanwezig is zullen voor werkzaamheden worden vrijgegeven. Een tussenweg is “archeologische begeleiding”: dan wordt beperkt
toezicht gehouden, alleen als men tijdens het werk iets tegen komt wordt dat geregistreerd.
Met de overzichtskaart t.a.v. de behoudenswaardigheid inclusief de randvoorwaarden waarbinnen het project gerealiseerd moet
worden gaat de aannemer aan de slag. Op plekken met behoudenswaardige archeologie heeft de aannemer de keus om of het
plan aan te passen, mits passend binnen de gestelde randvoorwaarden, of de archeologische vindplaats(en) op te graven.
Desgevraagd geeft Martin aan dat de resultaten van de onderzoeken goed bruikbaar zal zijn als basis voor eventueel benodigd
archeologisch onderzoek voor percelen grenzend aan het plangebied Ooijen-Wanssum. Vooraf kan echter niet aangegeven worden
of het nu uit te voeren onderzoek voor dat doel voldoende is.
Marktbenadering en technische eisen en proces
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.
6.

Aanbieding van aannemers.
Keuze van de uiteindelijke aannemer die het plan gaat uitvoeren.

Op dit moment is het PB bezig met stap 1. De verkregen informatie uit de voorgaande periode wordt geïnventariseerd en
aangevuld met de info die het PB momenteel ophaalt bij o.m. de belangengroepen. De inventarisatie van deze wensen, eisen en
afspraken wordt 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 e.a.. 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 voorjaar 2014 gereed zijn. Bekeken
wordt of de belangengroepen dan wel de klankbordgroep in het traject van gunning een rol gegeven kan worden. De vraag aan de
belangengroep is vanuit de eigen sector aan te geven welke eisen/wensen zij belangrijk vinden om mee te nemen in de
KlantEisSpecificatie. Naar aanleiding van een vraag van John Tobben wordt aangegeven dat dit zowel de uitvoeringsfase als de
herinrichtingsfase betreft.
Communicatie met omgeving
Marcel geeft een korte toelichting op onderstaande soorten communicatie:

Bouwcommunicatie:
o
Communicatie belanghebbenden
o
Afhandelen klachten

Publiekscommunicatie:
o
Verstrekken informatie
o
Communiceren bij werkzaamheden
o
Evenementen
Met de aannemer worden ook afspraken gemaakt over de communicatie met de omgeving. Deze wensen/eisen gaat het PB ook
inventariseren bij de belangengroepen zodat deze in de KlantEisSpecificatie kunnen worden opgenomen.
Vanuit de vergadering worden als aandachtspunt/eis meegegeven:

Bereikbaarheid van de agrarische bedrijven tijdens de uitvoeringsfase (tbv aanvoer voer, ophalen melk e.d.).

Adequaat inspelen/oplossen indien onverhoeds door de aannamer kabels en/of leidingen worden stuk getrokken tijdens de
uitvoeringswerkzaamheden. De verantwoordelijkheid hiervoor ligt bij de aannemer.
Procesafspraak:

John organiseert een apart overleg met leden van de belangengroep om hierover door te praten. De uitkomsten hiervan
worden uiterlijk einde van dit jaar toegestuurd naar het PB. Actie: John Tobben

Zodra de eerste versie van het rapport met de inventarisatie van eisen/wensen beschikbaar is wordt een volgende
vergadering met de belangengroep gepland met de toetsvraag of het overzicht compleet is c.q. de eisen/wensen correct
geformuleerd zijn. De reeds door John per mail aangedragen punten worden hierin meegenomen. Actie: PB
Rondvraag

Desgevraagd geeft Marcel aan dat de huidige planning voor de uitvoering van de werkzaamheden is start in 2015 met als
einddatum 2020.

Eventuele zorgen m.b.t. aankoop van percelen geeft Thijs van Dijk door aan het PB.
Vaststellen datum volgende vergadering
De volgende vergadering wordt begin volgend jaar gepland. Hiervoor volgt een uitnodiging per mail. Verder niets meer aan de orde
zijnde sluit Marcel de vergadering.

