Verslag zevende bijeenkomst belangengroep Milieu en Natuur
Datum: 12 november 2014 van 17.30 tot 19.00 uur

Aanwezig:
Afwezig:

Marcel Tabbers, Riny van Deursen en Marjan Gooren (allen vanuit Projectbureau Ooijen-Wanssum), Piet
Weijers, Rene Rijpma, Thijs van Dijk, Age Bakker, Jan Droessen, Hidde Hoetink en Marijke Lambriks
Jac Neesen, Jannie Vos, Twan Hoeijmakers en Ria Cornelissen

Opening
Marcel heet iedereen van harte welkom tijdens de zevende bijeenkomst van de belangengroep Natuur en Milieu.
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 het beslisschema verwerking klanteisen licht Marcel toe op welke wijze de ingediende eisen/wensen zijn beoordeeld. Dit
schema is als bijlage 1 bij het verslag toegevoegd.
Het contact bestaat uit twee hoofddocumenten: het VSE-document en VSP-document. In het contact staat de minimale kwaliteit
beschreven die we in het gebied willen bereiken/die de aannemer moet maken.
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 Riny wordt een toelichting gegeven op het VSP-document en EMVI. Marcel geeft een toelichting op het overzicht met KESeisen en de verwerking hiervan.
Tijdens de vergadering worden onderstaande punten nader besproken/aangestipt:

Desgevraagd geeft Marcel aan dat in het RKK als uitgangspunt voor het hergebruik van grond is opgenomen dat het moet
passen bij het karakter van het landschap. Bij hergebruik van gronden dienen de wettelijk richtlijnen nageleefd te worden.

Bij begrazing van een gebied is een wettelijke plicht te zorgen voor aanleg van terpen en hoogwatervluchtplaatsen; de
plekken waar deze worden aangelegd is aan de aannemer.

Er wordt uitvoerig gesproken over de aanleg van een bolle akker versus een dijk nabij de Veerweg in Blitterswijck. Door een
aantal deelnemers van de BG wordt de voorkeur voor de aanleg van een bolle akker uitgesproken en aangegeven niet te
begrijpen waarom het een probleem is om een bolle akker te maken i.p.v. een dijk met verzoek hierover duidelijkheid te
verschaffen. Afgesproken wordt dat Riny dit intern bespreekt en hier de volgende vergadering op terugkomt. Actie: Riny

Afspraak: de steilrand bij de Rietweg Ooijen (in toekomstige hwg Ooijen) wordt op de lijst “te behouden objecten” geplaatst.
Actie: Marcel Eventuele andere te behouden steilranden in het gebied worden door de vergadering aan het projectbureau
doorgegeven. In reactie op een suggestie vanuit de vergadering voor de aanleg van nieuwe steilranden geeft Marcel aan dat
door de gebiedsontwikkeling geen nieuwe steilranden zullen worden aangelegd maar dat het best mogelijk is dat er in de
loop van de tijd door een natuurlijk proces nieuwe steilranden gaan ontstaan.

Riny meldt dat het projectbureau in overleg is met de nieuwe eigenaar van de Kooij voor het eventueel handhaven van de
huidige verbindingsweg tussen Wanssum en de Kooij door de aanleg van een voorde; dit is mogelijk door een aanpassing in
het ontwerp van de hoogwatergeul. De Maasweg blijft dan in huidige vorm gehandhaafd. Deze optie heeft ook een positief
effect op het verkeer door de dorpskern Blitterswijck.

Er vindt intergemeentelijk overleg plaats over de ontbrekende delen in de fietsverbindingen tussen Blitterswijck en
Broekhuizen.

De vraag wordt gesteld of er voor het opvangen van fijnstof beplanting komt langs het tracé van de rondweg. Marcel geeft
aan dat de insteek is de weg zo min mogelijk in het landschap te accentueren; of maatregelen bijvoorbeeld in de vorm van
beplanting nodig is is ook afhankelijk van de MER-resultaten. Door René wordt als suggestie meegegeven als bodembedekker
te kiezen voor klimop i.p.v. gras  dit vangt fijnstof op en hoeft niet zo vaak gemaaid te worden. Afspraak: Riny bespreekt dit
met de beheerder. Actie: Riny

Marcel informeert of de resultaten van de MER eerder beschikbaar komen voor de belangengroep en koppelt dit aan René
terug. Actie: Marcel Ook Jan Droessen geeft aan benieuwd te zijn naar de resultaten van de MER en de beschikbaarheid van
eventuele conceptteksten; vanuit de dassenwerkgroep wordt de inhoud van de MER als belangrijker geclassificeerd dan het
KES, aldus Jan.

Afspraak: tijdens de volgende vergadering zal een presentatie worden verzorgd over de (landschappelijke) inpassing van de
haven en de provinciale rondweg. Actie: Marcel

Door Thijs wordt aandacht gevraagd voor een onderzoek naar de gevolgen van de gebiedsontwikkeling voor de dassenburcht
nabij de Veerweg Blitterswijck.

Desgevraagd geeft Riny aan dat ooit door de gemeente Venray een fietstunnel is toegezegd nabij de lagere school in
Wanssum (Nieuwlandsestraat); deze fietstunnel maakt geen onderdeel uit van de scope van de gebiedsontwikkeling. Bij de
verdere uitwerking van het ontwerp blijkt dat de kosten van de tunnel dermate hoger uitvallen (ivm de hoge
grondwaterstand) waardoor financiering van de tunnel door Venray niet haalbaar is. Hierover heeft inmiddels overleg



plaatsgehad tussen PB, gemeente Venray en dorpsraden Geijsteren en Wanssum; tijdens dat overleg is afgesproken dat in
gezamenlijkheid gekeken wordt naar mogelijke alternatieven voor realiseren van een fietsverbinding tussen Wanssum en
Geijsteren.
Als suggestie wordt meegegeven vooraf het beleid van de aannemer in kader van maatschappelijk ondernemen en
referenties in deze op te vragen.

Rondvraag en vaststellen datum volgende vergadering
Hidde geeft als advies mee om beheer van gronden op een lokale manier weg te zetten via Natuurrijk Limburg.
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.

