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Vanaf deze week liggen twee belangrijke
documenten ter inzage: het Milieueffectrapport (MER) en het ontwerp-Provinciaal Inpassingsplan (ontwerp-PIP). In
het MER staan de milieueffecten van de
gebiedsontwikkeling beschreven, en in het
ontwerp-PIP zijn de toekomstige bestemmingen vastgelegd. Gebiedsontwikkeling
Ooijen-Wanssum nadert met deze twee
documenten langzaam haar definitieve
vorm. Als u het niet eens bent met de uitgewerkte plannen, is het belangrijk dat u
dat op korte termijn formeel aangeeft; dat
kan middels het indienen van een zienswijze.
In de informatiekrant van januari 2015
(terug te lezen op onze website) hebben wij
onze plannen toegelicht. In deze tweede
uitgave leggen we uit wat de MER en het
ontwerp-PIP zijn en op welke wijze u een
zienswijze in kunt dienen. Ook kunt u

Let op!

Belangrijke inform
atie
over ontwikkeling
en
in uw gemeente

lezen hoe het contract met de aannemer
tot stand komt en hoe de ruimtelijke
kwaliteit in de uitvoering is geborgd. Op de
middenpagina van deze informatiekrant
treft u een overzichtelijk schema aan, dat
duidelijk maakt hoe het project tot nog toe
is verlopen, in welke fase het project zich
nu bevindt, en wat er de komende tijd staat
te gebeuren.
Als projectdirecteur vind ik het belangrijk
dat eenieder genoeg mogelijkheden
krijgt om zijn of haar wensen in te
brengen. Nu we aan het einde van de
planuitwerkingsfase zijn gekomen, is het
belangrijk dat u nog eens goed kijkt of er
voldoende rekening is gehouden met uw
belangen. Leest u deze krant daarom goed
door; nu is het moment om te laten weten
als u het ergens niet mee eens bent.
Alex Zonneveld (projectdirecteur)

Alex Zonneveld

HIER LIGGEN PIP EN MER
TER INZAGE:
PIP en MER liggen van 18 juni tot
en met 29 juli 2015 ter inzage op de
volgende plaatsen:
• Provincie Limburg, Limburglaan 10,
Randwyck-Maastricht
(ma-vrij 7:30 - 18:30)
• Projectbureau Ooijen-Wanssum,
Beatrixstraat 9, Meerlo
(ma-do 9:00–17:00, vr 9:00–12:00)
• Gemeente Horst aan de Maas,
Wilhelminaplein 6, Horst
(ma 8:00–20:00, di-vr 8:00–17:00)
• Gemeente Venray, Raadhuisstraat 1,
Venray (ma 12:00-20:00,
di-vr 9:00–13:00)
Alle documenten zijn ook te vinden
op: www.ruimtelijkeplannen.nl

In de PIP-kaart zijn alle bestemmingen vastgelegd zoals die voor de uitvoering van de gebiedsontwikkeling gewenst zijn.
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MILIEUEFFECTRAPPORT
Voor projecten die nadelige gevolgen voor het milieu kunnen
hebben, moet soms een Milieueﬀectrapport (MER) worden
opgesteld. De overheid gebruikt het MER om verschillende
oplossingsrichtingen te verkennen en keuzes te maken in de
te nemen maatregelen. Het MER waarin de eﬀecten van de
Gebiedsontwikkeling Ooijen-Wanssum zijn beschreven, ligt
vanaf 18 juni ter inzage. Tot en met 29 juli kunnen burgers in een
zienswijze kenbaar maken als ze vinden dat de m.e.r.-procedure
niet goed gevolgd is.
WETGEVING

In het ‘Besluit Milieueffectrapportage’
zijn alle m.e.r.-plichtige activiteiten
beschreven. Daarbij valt te denken
aan grote projecten als de aanleg
van een spoorlijn of de bouw van een
energiecentrale, maar ook voor de
aanleg van een haven of grootschalige
graafwerkzaamheden is een MER nodig.
De Wet Milieubeheer stelt eisen aan
de inhoud van het MER. Zo moeten in
het MER niet alleen de effecten van
de voorgenomen activiteit worden
beschreven, maar moeten ook varianten
op het plan zijn onderzocht. De
voorgenomen activiteit en de varianten
worden vergeleken met een toekomstige
situatie zonder ingreep (autonome
ontwikkeling). Zo krijgen overheid en
burgers vooraf inzicht in de gevolgen van
het project en de eventuele varianten voor
het milieu.
Het MER wordt voor advies voorgelegd
aan de Commissie voor de m.e.r. en
de wettelijke adviseurs, waaronder de
gemeenten Venray en Horst aan de Maas.
Zij moeten toetsen of de m.e.r.-procedure
goed doorlopen is.

Uit wet- en regelgeving, de doelstellingen
van het project en de notitie Reikwijdte
en Detailniveau zijn 43 criteria afgeleid
waarop de maatregelen en de varianten
zijn getoetst. De criteria zijn ingedeeld in
11 disciplines: rivierkunde, grondwater
en landbouw, bodem, natuur en
oppervlaktewater, landschap en recreatie,
cultuurhistorie en archeologie, verkeer
en vervoer, luchtkwaliteit, geluidhinder
en trillingen, externe veiligheid en
gezondheid en duurzaamheid.

• variant 1: Ontwikkelen van natuur en landschap;
• variant 2: Vergroten van de leefbaarheid in de dorpskernen;
• variant 3: Ruimte voor nieuwe economische ontwikkelingen.
Voor alle m.e.r.-plichtige planonderdelen is gekeken naar een variant die zoveel
mogelijk ruimte geeft aan natuur en landschap, naar een variant die zo min
mogelijk impact heeft op de leefbaarheid in de dorpskernen en naar een variant die
zoveel mogelijk ruimte geeft aan economische ontwikkeling.

HET PROVINCIAAL
INPASSINGSPLAN

Op grond van onder meer de resultaten
van het MER is een voorkeursvariant
opgesteld: dat is de variant die in het
ontwerp-PIP wordt vastgelegd.

Het Inpassingsplan is een juridisch
instrument uit de Wet ruimtelijke
ordening (Wro) waarmee de provincie
zelf ruimtelijke projecten en/of plannen
mogelijk kan maken. In het PIP staan
onder andere regels over de bestemming
van gronden en de wijze van bouwen in
het plangebied. Zo wordt duidelijk wat
er gebouwd mag worden en waarvoor
gebouwen of gronden gebruikt mogen
worden. Bij een inpassingsplan hoort
een verbeelding (zie voorzijde) die onder
meer de grenzen van de bestemmingen,
bouwvlakken en het plangebied aangeeft.

WAT KUNT U DOEN?

Het MER ligt ter inzage van 18 juni tot en
met 29 juli 2015. Als u van mening bent
dat voor de MER niet de juiste procedures
zijn gevolgd, of als u onjuistheden in het
rapport denkt te zien, dan kunt u een

MER met hoofdletters staat voor het Milieueffectrapport, dat is het document
waarin de onderzoeken zijn gepubliceerd.
m.e.r. met kleine letters staat voor de milieueffectrapportage en wordt gebruikt
om de procedure aan te duiden ofwel het in beeld brengen van de milieugevolgen.
In het MER staan dus de resultaten van de m.e.r.!

Gebiedsontwikkeling Ooijen-Wanssum is
op onderdelen m.e.r.-plichtig. De aanleg
van de rondweg, de hoogwatergeulen en
de reactivering van de Oude Maasarm
hebben allemaal een effect op het milieu.
Dat geldt ook voor de uitbreiding van de
haven.

In 2012 is een voorkeursalternatief samengesteld waarin de ontwikkelrichtingen
voor de Oude Maasarm, de hoogwatergeulen, de rondweg, de dijken en de
economische initiatieven zijn gedefinieerd. Het voorkeursalternatief dient als
basis voor drie varianten in het MER. De drie varianten geven elk in meer of
mindere mate invulling aan doelstellingen van de gebiedsontwikkeling:

Het MER dat ter inzage wordt gelegd
bestaat uit een hoofdrapport en
deelrapporten. In het hoofdrapport
staan de aanleiding en doelen van het
project, het proces tot vormgeving
van de varianten, een beschrijving
van de varianten, een samenvatting
van de milieueffecten per variant
en de uiteindelijke keuze voor de
voorkeursvariant en de effecten
daarvan. Het hoofdrapport bevat ook
een samenvatting met de hoofdpunten
uit het MER. In de deelrapporten
staat gedetailleerde informatie per
milieuthema beschreven: de huidige
situatie, de autonome ontwikkeling, het
beoordelingskader en de milieueffecten
per variant.

MER OF M.E.R.

MER EN GEBIEDSONTWIKKELING
OOIJEN-WANSSUM

VARIANTEN GEBIEDSONTWIKKELING.

zienswijze indienen. Deze kan worden
gericht aan:

Voor Gebiedsontwikkeling Ooijen-Wanssum is een Provinciaal
Inpassingsplan (PIP) opgesteld. Dat is een gemeenteoverstijgend
bestemmingsplan dat is opgesteld door de provincie. Het ontwerpPIP ligt van 18 juni tot en met 29 juli 2015 ter inzage. Burgers
die het niet eens zijn met de in het ontwerp-PIP voorgestelde
bestemmingen kunnen in die periode een zienswijze indienen.

Een PIP kan alleen worden opgesteld
wanneer er sprake is van een provinciaal
belang. Voor Gebiedsontwikkeling
Ooijen-Wanssum geldt dat alle
planonderdelen een provinciaal, of soms
zelfs een rijksbelang kennen. Bestuurlijk
is afgesproken dat de Provincie Limburg
daarom een inpassingsplan opstelt.

Van 18 juni tot en met 29 juli ligt het
ontwerp-PIP ter inzage. Op basis van
ingediende zienswijzen kan de Provincie
Limburg besluiten om het voorgestelde
ontwerp-PIP op onderdelen aan te passen.
De wijze waarop met de zienswijzen
wordt omgegaan, staat beschreven in de
Nota van Zienswijzen.
Een zienswijze kan worden gericht aan:
Provinciale Staten
t.a.v. Gedeputeerde Staten
Postbus 5700
6202 MA Maastricht
onder vermelding van:
‘Gebiedsontwikkeling Ooijen-Wanssum’
Na vaststelling van het PIP (inclusief
Nota van Zienswijzen), medio januari
2016, bestaat gedurende 6 weken de
mogelijkheid om bij de Raad van State
beroep in te dienen tegen het vastgestelde
PIP.

Provinciale Staten
t.a.v. Gedeputeerde Staten
Postbus 5700
6202 MA Maastricht
onder vermelding van:
‘Gebiedsontwikkeling Ooijen-Wanssum’
VERVOLG

Aan de hand van de ingediende
zienswijzen, het advies van de Commissie
voor de m.e.r. en de andere wettelijke
adviseurs wordt bekeken of het plan op
onderdelen moet worden aangepast.
Nadat Provinciale Staten het PIP hebben
vastgesteld, is nog beroep mogelijk bij
de Afdeling bestuursrechtspraak van de
Raad van State.
De huidige bestemmingen op het tracé van de rondweg moeten in het PIP worden vastgelegd.
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“PAK DE KANS OM UW MENING TE GEVEN”
De plannen rondom Ooijen-Wanssum
zijn primair gericht op de veiligheid van
de bewoners in deze regio. “Dat staat
voor mij voorop. Daarom heb ik, sinds ik
in 2011 gedeputeerde werd, mij helemaal
ingezet om deze plannen te realiseren.
Dat was ook nodig. Er werd al jaren over
gesproken, maar daar bleef het te lang
bij. Na het regelen van de financiering,
staat nu de uitvoering hoog op de agenda.
Als alles volgens schema loopt gaan we
in 2016 van start en moet de uitvoering
in 2022 gerealiseerd zijn”, aldus Van der
Broeck. “Behalve een veiligere regio en
een lagere waterstand bieden de plannen
ook economische mogelijkheden. “
Patrick van der Broeck

Als gedeputeerde is Oirlonaar Patrick van der Broeck nauw
betrokken bij Gebiedsontwikkeling Ooijen-Wanssum. “Een
gigantisch project waarvan ik als voorzitter de kar mag
trekken”, aldus Van der Broeck. “De plannen komen met de
terinzagelegging van het PIP en het bijbehorende MER in een
nieuwe belangrijke fase. We hebben zoveel mogelijk rekening
gehouden met uw wensen. Bekijk nu of u uw opmerkingen
voldoende terug vindt in de plannen.”

Na ruim een jaar voorbereiding ligt nu het
PIP en het bijbehorende MER ter inzage.
“Op basis van alle voorbereidingen en
input die we uit de regio hebben gekregen
ligt er nu een plan. Dat wil niet zeggen dat
dit het definitieve plan is. Vanaf 18 juni
hebben belanghebbenden, en dat zijn alle
inwoners en ondernemers in dit gebied, de
gelegenheid hun mening in een zienswijze
kenbaar te maken. Daar waar nodig of
realistisch zullen de plannen aangepast
worden. Ik zou dus zeggen: pak de kans
om uw mening te geven.“
Verder zal het projectbureau in het

najaar voor betrokkenen een bezoek aan
het Grensmaasproject in Zuid-Limburg
organiseren. “Daar kunnen mensen
zien wat er zoal komt kijken en kan
gebeuren bij de uitvoering van een project
zoals Ooijen-Wanssum. Ook dat is een
onderdeel in het verhaal om betrokkenen
zoveel mogelijk in het project mee te
nemen.“
Projectbureau Ooijen-Wanssum
organiseert op 30 juni een speciale
bijeenkomst in het voormalige
gemeentehuis van Meerlo-Wanssum
waar informatie wordt verstrekt over
het MER en het PIP en over hoe en waar
zienswijzen ingediend kunnen worden.
“Daar zou ik als burger zeker naar toe
gaan”, besluit Patrick van der Broeck.

VOLG ONS!
Gebiedsontwikkeling OoijenWanssum is ook te vinden op:

Twitter: @ooijenwanssum
www.facebook.com/ooijenwanssum
google.com/+Ooijen-WanssumNL

BENT U HET NIET EENS MET PIP OF MER,
DIEN DAN EEN ZIENSWIJZE IN!
Iedereen heeft van 18 juni tot en met 29
juli aanstaande de tijd om het PIP en het
MER in te zien en hier op te reageren. Een
schriftelijke of mondelinge reactie heet
een zienswijze.
In de zienswijze dient u aan te geven wat
uw bezwaar tegen het plan is, waarom
u hiertegen bezwaar heeft en hoe u het
plan graag anders had gezien. Op het
MER kunnen alleen zienswijzen worden
ingediend die betrekking hebben op het

niet voldoen aan de richtlijnen, dan wel op
onjuistheden in het rapport.
Een schriftelijke zienswijze dient te
worden gericht aan: Provinciale Staten
t.a.v. Gedeputeerde Staten
Postbus 5700, 6202 MA Maastricht
onder vermelding van:
‘Gebiedsontwikkeling Ooijen-Wanssum’
Aan het indienen van een zienswijze zijn
geen kosten verbonden.

GRONDVERWERVING
Gebiedsontwikkeling Ooijen-Wanssum
moet voor de realisatie van alle plannen
ruim 400 ha grond verwerven. Met
name voor de hoogwatergeulen, de
rondweg en de aanleg van de dijken is
veel areaal uit het gebied nodig. Maar
ook voor de natuurcompensatie of voor
de uitplaatsing van bedrijven of
woningen moeten gronden worden
aangekocht.
De grondverwervers van de Provincie
Limburg zijn inmiddels met alle
eigenaren van wie grond nodig is in
gesprek en een aanzienlijk deel van de
benodigde gronden zijn reeds aangekocht.
In deze fase van het project wordt op
minnelijke basis verworven. Minnelijke
verwerving wil zeggen dat eigenaar de

gronden vrijwillig verkoopt. Provincie en
grondeigenaar onderhandelen in dat geval
over de prijs.
Als de eigenaar van de grond niet tot
verkoop wil overgaan, kan de provincie
eventueel besluiten over te gaan tot
onteigening. De onteigeningsprocedure
kan pas worden opgestart als het PIP
definitief is vastgesteld en de eigenaar
zelf niet in staat en/of bereid is om de
gewenste bestemming op zijn eigendom
te realiseren. In geval van onteigening
zal de onteigeningsrechter toetsen
of de provincie zorgvuldig gehandeld
heeft en of de noodzaak tot onteigening
voldoende duidelijk is gemaakt. Ook
bepaalt de rechter de hoogte van de
schadeloosstelling.

INFORMATIEBIJEENKOMST  JUNI 
Projectbureau Ooijen-Wanssum organiseert een moment waarop nadere
informatie over PIP en MER kan worden ingewonnen en waar zienswijzen ook
mondeling kunnen worden ingediend.
Op dinsdag 30 juni kunnen geïnteresseerden van 16:00u tot 20:00u terecht
in Gezondheidscentrum ’t Raadhuis aan de Beatrixstraat in Meerlo, gelegen
tegenover Projectbureau Ooijen-Wanssum (Beatrixstraat 9).
Er vindt deze dag geen algemene presentatie plaats van de plannen; bezoekers
kunnen bij diverse stands terecht voor vragen.

COLOFON
Deze informatiekrant is een uitgave
van Projectbureau Ooijen-Wanssum,
Beatrixstraat 9, 5864 AG Meerlo
(www.ooijen-wanssum.nl) i.s.m.
drukkerij-uitgeverij Van den Munckhof
in Venray. De krant wordt verspreid in
Geijsteren, Wanssum, Blitterswijck,
Meerlo, Swolgen, Broekhuizenvorst,
Broekhuizen en Well.
REDACTIE:

Projectbureau Ooijen-Wanssum
Christ van den Munckhof
VORMGEVING:

Studio Denk
DRUK:

Drukkerij-uitgeverij Van den Munckhof

VERSPREIDING:

Businesspost Verstraaten Venray
OPLAGE:

5.000

DISCLAIMER

Gebiedsontwikkeling Ooijen-Wanssum
is een groot en complex project. Het
is dan ook onmogelijk om in deze
informatiekrant 100% volledig te zijn.
De redactie heeft de teksten met zorg
geredigeerd, maar er kunnen op geen
enkele wijze rechten worden ontleend
aan de inhoud van deze krant.
Mocht u ten aanzien van de inhoud
vragen hebben, neem dan contact op
met het projectbureau.

VERKENNINGSFASE

In de planuitwerkingsfase
wordt de scope verder
uitgewerkt in een contract
voor de aannemer.
Daarnaast worden de
contouren van de maatregelen vastgelegd in
bestemmingsplannen en
worden de milieueffecten
onderzocht.

In de verkenningsfase is
samen met belanghebbenden en de omgeving onderzocht op welke wijze de
gebiedsontwikkeling méér
zou kunnen doen dan
alleen het watervraagstuk
oplossen.

2013

2012

2010

2008

2006

Notitie Reikwijdte
en Detailniveau
Hierin is beschreven
wat in de MER
onderzocht wordt en

MER

- dijktracés
- rondweg

Technische planuitwerking
In samenwerking met omgeving

PIP

WE WETEN WAT ER GEMAAKT MOET WORDEN!

PROJECTSCOPE

KES
In het

CONTRACT

Ter afronding van de verkenningsfase en start van de planuitwerkingsfase wordt een MIRT-verkenning opgesteld
volgens de systematiek van het Meerjarenprogramma Infrastructuur, Ruimte en Transport van het Rijk.

Hoe gaan we de gebiedsontwikkeling verder uitwerken?
Wat is de grondslag van onze keuzes?

Wat is de beste strategie en welke maatregelen horen daarbij?

VOORKEURSSTRATEGIE
VISIE

Op welke manieren kunnen we onze doelstellingen bereiken?

Wat willen we bereiken met dit project?

Wat moet er allemaal in dit gebied gebeuren?

STRATEGIEËN

DOELSTELLINGEN

URGENTIES

STROOMSCHEMA GEBIEDSONTWIKKELING OOIJEN-WANSSUM

PLANUITWERKINGSFASE

REALISATIEFASE

In de realisatiefase werkt
de aannemer voor de
verschillende onderdelen
van de gebiedsontwikkeling
ontwerpen uit. Daarna zal
de aannemer op basis van
die ontwerpen het werk
uitvoeren.

2022

2017

2016

2016

2015

2014

MER
Het rapport met de
milieueffecten van
Gebiedsontwikkeling
Ooijen-Wanssum ligt
ter inzage van 18 juni
t/m 29 juli.

m.e.r.
Onderzoek naar
milieueffecten

op welke manier.

Uitvoeringsontwerp

Definitief Ontwerp

Voorlopig Ontwerp

HOOFDRAPPORT MER
GEBIEDSONTWIKKELING

Commissie voor
de m.e.r.
De commissie voor
de m.e.r. is een bij
wet ingestelde onafhankelijke adviseur
bij m.e.r.-procedures.
Zij adviseert de
provincie over de
inhoud en kwaliteit
van het milieueffectrapport dat voor de
gebiedsontwikkeling
wordt opgesteld.

DEFINITIEVE PIP

Zienswijzen

Ontwerp-PIP
De kaart met alle
bestemmingen voor
Gebiedsontwikkeling
Ooijen-Wanssum ligt
ter inzage van 18 juni
t/m 29 juli.

Ontwerpateliers
Samen met
betrokkenen worden
enkele issues verder
uitgewerkt, om te
komen tot een
definitieve
(ruimtelijke) keuze.

- hoogwatergeulen
- Oude Maasarm
- etc.

Uitvoering

GUNNING

Contract

Eisen
De klanteisen zijn
gewogen,
beoordeeld en
omgezet naar
technische eisen
(wat) en proceseisen
(hoe)

klanteisensysteem
zijn alle eisen die bij
belanghebbenden
zijn opgehaald en
voor de
werkzaamheden
nodig zijn ingegeven

Deel II

KWALITEITSKADER
GEBIEDSONTWIKKELING

Deel I

KWALITEITSKADER
GEBIEDSONTWIKKELING
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OP ZOEK NAAR DE
BESTE AANNEMER
Medio volgend jaar wordt bekend welke aannemer de
gebiedsontwikkeling uit mag voeren. Voor de aanbesteding van
een dergelijk omvangrijk en complex project wordt een uitvoerig
en gedegen proces doorlopen.
Gebiedsontwikkeling Ooijen-Wanssum
wordt straks aan één partij gegund. Door
een integrale uitvoering kan voordeel
worden behaald, bijvoorbeeld doordat
bij het ontgraven van grond optimaal
rekening kan worden gehouden met
hergebruik elders in het gebied. Door alle
werkzaamheden in één hand te houden
kan sneller, efficiënter en goedkoper
worden gewerkt, en hoe minder aannemers
in het gebied, hoe minder overlast voor de
omgeving.

contract veel aandacht voor de ruimtelijke
kwaliteit die in de gebiedsontwikkeling
opgeleverd moet worden. Ook wordt
van de aannemer gevraagd om over het
ontwerp en de uitvoering van het project
intensief en bijtijds met belanghebbenden
te communiceren om daarmee de cultuur
en werkwijze van het projectbureau voort
te zetten. Om het belang van draagvlak
en kwaliteit in de gebiedsontwikkeling te
benadrukken wordt hier bij de gunning
(EMVI) veel waarde aan toegekend.

In het geval van Gebiedsontwikkeling
Ooijen-Wanssum wordt gewerkt met een
Design & Construct (D&C) contract. Bij
D&C-contracten is de opdrachtnemer (de
aannemer) niet alleen verantwoordelijk
voor de uitvoering van het werk, maar
ook voor het definitieve ontwerp. In het
verleden was het vaak zo dat de overheid
zelf dit ontwerp maakte en vervolgens in
detail aan een aannemer uitbesteedde.
Problemen die uit dit ontwerp voortvloeien
komen dan voor rekening van de overheid.
In een D&C-contract ligt dit risico
grotendeels bij de aannemer. Er is ruimte
voor inbreng van de kennis en ervaring van
de aannemer en de verantwoordelijkheid
voor de werkzaamheden die worden
opgeleverd ligt bij de aannemer omdat die
het ontwerp gemaakt heeft.

Gebiedsontwikkeling Ooijen-Wanssum
wordt aanbesteed volgens een vaste
procedure. Omdat we hier te maken
hebben met een project van meer dan
5 miljoen euro, moet Europees worden
aanbesteed. De aanbesteding is op 27
maart jl. gestart met de bekendmaking
van het werk: bedrijven zijn uitgenodigd
om hun interesse voor het werk kenbaar te
maken.

Nadeel van een D&C-contract is dat
de burger nu nog niet precies weet
hoe de maatregelen er uit komen te
zien. Het projectbureau heeft met veel
belanghebbenden al zeer gedetailleerd
overlegd over de situatie bij hen ter plekke.
Ook heeft het projectbureau al heel veel
ontwerpen gemaakt. Toch worden deze
ontwerpen niet voorgeschreven. De
aannemer wordt gevraagd om met behulp
van eisen, wensen en afspraken die met
de belanghebbenden zijn gemaakt zelf het
ontwerp te maken. De eisen, wensen en
afspraken krijgen uiteraard wel een plek
in het contract met de aannemer. Wensen
van bewoners en bedrijven, de zogenaamde
klanteisen, zijn door het projectbureau
waar mogelijk vertaald in het contract
(zie inzet). Deze en andere eisen zijn
functioneel gespecificeerd. Dat wil zeggen
dat in plaats van 100% voor te schrijven
hoe bijvoorbeeld een brug moet worden
gemaakt, wordt aangegeven dat er een
overspanning moet komen van A naar B
voor fietsers, voetgangers en gemotoriseerd
verkeer van een bepaald formaat en
gewicht. Behalve technische eisen is in het

DIGITALE NIEUWSBRIEF
Wilt u op de hoogte blijven van de
gebiedsontwikkeling meld u dan via
onze website aan voor de nieuwsbrief.

De aanmeldingen zijn inmiddels
beoordeeld: 5 van de aangemelde
bedrijven hebben op basis van een aantal
referentieprojecten aangetoond dat ze een
complex project als Gebiedsontwikkeling
Ooijen-Wanssum aan kunnen. Met deze
partijen wordt nu een dialoog opgestart.
Vervolgens moeten de aannemers
aangeven wat hun visie op het project is en
hoe ze de uitvoering willen aanpakken. Op
basis van de visie worden drie aannemers
uitgenodigd om een aanbieding verder
uit te werken. De economisch meest
voordelige aanbieding (EMVI, zie inzet)
krijgt de opdracht. Naar verwachting
wordt het werk in het 2e kwartaal van
2016 definitief gegund. De aannemers die
deelnemen aan de 1e en 2e dialoogfase
krijgen hiervoor een vergoeding.
Het is trouwens goed mogelijk dat de
opdrachtnemer een combinatie van
aannemers is. Er zijn veel verschillende
werkzaamheden binnen het project
(aanleggen van dijken, natuur, wegen,
bruggen etc.) die maar weinig aannemers
alleen aan kunnen.
DE AANNEMER IS BEKEND. WAT NU?

Zodra de aannemer bekend is, kan deze
aan de slag. De aannemer zal eerst op
basis van alle eisen een definitief ontwerp
moeten maken. De aannemer heeft
daarbij de contractuele verplichting om
deze ontwerpen met de omgeving en
betrokkenen af te stemmen, op een zelfde
wijze als het projectbureau dat tot op
heden gedaan heeft.
Op basis van een definitief ontwerp,
wordt vervolgens een uitvoeringsontwerp
en een planning gemaakt en kan de
aannemer daadwerkelijk aan de slag met de
uitvoering.

VAN WENS NAAR
CONTRACTEIS
Het contract met de aannemer bestaat in grote lijnen uit twee delen: de
vraagspecificatie eisen (VSE) en de vraagspecificatie proces (VSP). In de VSE staat
wat de aannemer moet doen (bijvoorbeeld een weg aanleggen die aan bepaalde
eisen voldoet) en in de VSP staat hoe hij dat moet doen (bijvoorbeeld zorgen voor
omleidingsroutes en wegafzettingen).
De VSE en VSP zijn gebaseerd op eisen van toekomstige beheerders, zoals
gemeenten, provincie en waterschap. Maar ook op wensen die de afgelopen jaren
uit het gebied zijn opgehaald bij direct betrokkenen en via belangengroepen
of dorpsraden. Daarbij valt te denken aan allerlei technische eisen die het
waterschap als toekomstige beheerder stelt aan de dijken, maar ook aan wensen
ten aanzien van de communicatie met de omgeving in de uitvoeringsfase.
Alle wensen zijn verwerkt volgens een vast schema:
1. Gaat het project hierover?
	Gebiedsontwikkeling Ooijen-Wanssum heeft een afgebakende
projectopdracht. Alleen wensen die betrekking hebben op deze opdracht
worden meegenomen. Zo vallen bijvoorbeeld wensen ten aanzien van de
meeste lokale wegen buiten het project.
2. Is het een kritische eis?
	Sommige eisen zijn niet kritisch voor het project, maar dragen wel bij het aan
bereiken van projectdoelen. Dat geldt bijvoorbeeld voor wensen ten aanzien
van de communicatie; ze zullen niet bijdragen aan de hoogwaterveiligheid,
maar zijn wel belangrijk voor het draagvlak.
3. Is de eis tegenstrijdig met een andere eis?
	Het kan voorkomen dat eisen van verschillende belanghebbenden tegenstrijdig
zijn met elkaar. In die gevallen moet een andere oplossing worden gezocht of
een keuze worden gemaakt.
4. Waar moet de eis landen?
	Er zijn verschillende mogelijkheden om eisen cq. wensen vast te leggen. De
ligging van een dijk wordt bijvoorbeeld vastgelegd in het PIP en afspraken
die gemaakt worden bij de aankoop van gronden worden opgenomen in
overeenkomsten tussen betrokkenen. In het contract met de aannemer komen
de specifieke wensen ten aanzien van het werk en de werkzaamheden aan de
orde.
De gehonoreerde eisen zijn daarna omgeschreven naar de juiste juridische
contracttaal en waar mogelijk samengevoegd. Om er voor te zorgen dat de
aannemer bij de uitvoering voldoende ruimte heeft zijn de eisen zo algemeen
mogelijk opgeschreven. Het risico van specifieke eisen waarbij je dingen over het
hoofd ziet, wordt op die manier ook kleiner.

EMVI
Gebiedsontwikkeling Ooijen-Wanssum wordt gegund aan de aannemer met de
economisch meest voordelige inschrijving (EMVI). Bij EMVI wordt niet alleen
naar prijs gekeken, maar ook naar kwaliteit. Bij de gebiedsontwikkeling wordt
de kwaliteit beoordeeld op basis van de manier waarop de aannemer omgaat met
ruimtelijke kwaliteit, draagvlak vanuit de omgeving en risicobeheersing.
De aannemer kan hiermee fictieve korting verdienen op zijn eigen aanbieding.
Voorbeeld:
Kostprijs voor het werk
Ruimtelijke kwaliteit
Draagvlak in de omgeving
Risicobeheersing
Aanbieding na EMVI

Aannemer 1
150
- 10
- 10
- 20

Aannemer 2
200
- 70
- 20
- 40

110

70

In dit geval krijgt aannemer 2 de opdracht, omdat hij goed gescoord heeft op de
EMVI-criteria. Hij mag het werk uitvoeren voor 200.
Bij de beoordeling van het EMVI-criterium zullen twee leden van de
klankbordgroep, waarin belanghebbenden uit het gebied zijn vertegenwoordigd,
betrokken zijn.
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GEBIEDSONTWIKKELING SCHEPT RUIMTE
VOOR ECONOMISCHE ONTWIKKELING
Omdat Gebiedsontwikkeling OoijenWanssum meer ruimte creëert dan
noodzakelijk is voor de waterveiligheid,
ontstaat er ruimte voor economische
ontwikkeling. Als de aannemer straks
aan de slag gaat met de uitvoering van de
werkzaamheden, kunnen bedrijven in
het gebied van deze ontwikkelingsruimte
gebruik maken. Dat geeft hun de
mogelijkheid om te bouwen of uit te
breiden in een gebied waarin het slechts
onder voorwaarden mogelijk is een
Waterwetvergunning te krijgen. De
regeling waarmee de ontwikkelingsruimte
ter beschikking komt, is op 19 mei 2015
formeel door Gedeputeerde Staten van de
Provincie Limburg vastgesteld.
BALANS TUSSEN HOOGWATERVEILIGHEID EN
ECONOMISCHE ONTWIKKELING

In de afgelopen eeuwen hebben
particulieren, bedrijven en overheden
veel ruimte aan de Maas onttrokken voor
bijvoorbeeld wegen, bedrijfsgebouwen
of woningen. De overstromingen in 1993
en 1995 hebben echter duidelijk gemaakt
dat de Maas die ruimte nodig heeft om bij
hoogwater goed af te kunnen voeren.
Naar aanleiding van de hoogwaterproblematiek wordt ingezet op ruimte
voor de rivier. Daarom gelden sinds
1996 beperkingen aan het bouwen in het

stroomvoerende en bergende deel van de
Maas (zie figuur 1). In het plangebied van
de gebiedsontwikkeling bestond echter de
wens om economische ontwikkelingen te
realiseren rond de Maas. Omdat de ruimte
langs de Maas schaars is moet er zuinig
mee worden omgegaan: het vinden van
een balans tussen hoogwaterveiligheid
en economische ontwikkeling was in dit
rivierengebied een echte uitdaging.
In het kader van Gebiedsontwikkeling
Ooijen-Wanssum worden de komende
jaren twee hoogwatergeulen aangelegd en
wordt de Oude Maasarm gereactiveerd.
Deze rivierverruimende maatregelen
leiden tot aanzienlijk meer ruimte in het
stroomvoerende deel van de Maas. Ook
in het bergende deel ontstaat ruimte. Een
deel van die ruimte kan worden gebruikt
voor economische initiatieven.
Wethouder Bob Vostermans van de
Gemeente Horst aan de Maas: “We
zijn blij dat de gebiedsontwikkeling
extra ruimte realiseert. Dat maakt
het voor de bedrijven in het gebied
een stuk gemakkelijker om hun
uitbreidingsplannen door te voeren. In de
huidige regelgeving moeten bedrijven zelf
voor compenserende maatregelen zorgen
en dat blijkt in de praktijk heel lastig.” Ook
wethouder Jan Loonen van de gemeente

SCHADE

Indien iemand van mening is dat hij/zij
als gevolg van de Gebiedsontwikkeling
Ooijen-Wanssum schade heeft geleden,
kan hij/zij een verzoek om vergoeding
van deze schade indienen. De wijze
waarop verzoeken worden afgehandeld,
zal worden vastgelegd in een, nog op te
stellen, schaderegeling.
SCHADELOKET

Er zal een centraal schadeloket worden
ingericht waar iedereen terecht kan met
alle vragen met betrekking tot schade en
waar verzoeken om schadevergoeding
kunnen worden ingediend. Voor het
schadeloket maakt het niet uit wie de
schade veroorzaakt heeft, hoe de schade
ontstaan is, hoe hoog de schade is en of de
schade voor vergoeding in aanmerking
komt. Het schadeloket zal er voor zorgen
dat alle verzoeken om schadevergoeding
op de juiste wijze door de juiste instantie
in behandeling genomen worden.
SOORTEN SCHADE EN SCHADEVERGOEDING

Hieronder zal worden ingegaan op
een aantal vormen van schade en

REGELING ONTWIKKELINGSRUIMTE

De ontwikkelingsruimte die ontstaat als
gevolg van Gebiedsontwikkeling OoijenWanssum bestaat in eerste instantie uit
twee delen. Deel 1 is gereserveerd voor
initiatieven die in een eerder stadium via
het initiatievenloket kenbaar zijn gemaakt
en is gedurende drie jaar exclusief
anderszins is verzekerd.

Burgers en bedrijven kunnen schade ondervinden als gevolg
van de planologische, infrastructurele en waterstaatkundige
gevolgen van de Gebiedsontwikkeling Ooijen- Wanssum. Ook kan
schade ontstaan als gevolg van (maatregelen in verband met) de
uitvoering van werkzaamheden.
SCHADEREGELING

Venray is in zijn nopjes met de regeling:
“We kunnen een hoop ondernemers blij
maken!”

schadevergoeding die zich in verband
met de gebiedsontwikkeling kunnen
voordoen. Onderstaand overzicht is niet
uitputtend maar beperkt zich tot de
vormen van schade en schadevergoeding
die waarschijnlijk het meest zullen
voorkomen.
PLANSCHADE

Planschade is de vermogensschade
(waardevermindering van onroerende
zaken) of inkomensschade die ontstaat
na wijziging van de planologie. In het
kader van de Gebiedsontwikkeling
Ooijen-Wanssum is dit het geval bij
de vaststelling van het Provinciaal
Inpassingsplan (PIP), dat is een soort
provinciaal bestemmingsplan. Door
de planologische wijziging kunnen
bijvoorbeeld de gebruiksmogelijkheden
van een perceel beperkt worden of
de bescherming tegen wateroverlast
en overstromingen vervallen. Een
planschadevergoeding wordt toegekend
indien de schade redelijkerwijs niet of
niet geheel ten laste van de burger of de
onderneming behoort te komen en voor
zover de tegemoetkoming niet voldoende

De grondslag van een verzoek om
planschade is de Wet ruimtelijke
ordening. Op basis van deze wet blijft
een deel van de schade voor rekening
van de aanvrager omdat dit geacht
wordt te behoren tot het normale
maatschappelijke risico. Ook komen
bijvoorbeeld voorzienbare schade en
schade die niet rechtstreeks in verband
gebracht kan worden met het PIP, niet
voor vergoeding in aanmerking.
Een verzoek om planschade kan worden
ingediend vanaf het moment dat de
schadeoorzaak, in dit geval dus het PIP,
onherroepelijk is. Aan het indienen van
een verzoek om planschade zijn kosten
verbonden.
NADEELCOMPENSATIE

Bedrijven en burgers kunnen door
rechtmatig optreden van de overheid
schade ondervinden. Hierbij kan gedacht
worden aan het tijdelijk afsluiten van
een weg. Het correcte optreden van
de overheid kan in zulke gevallen
leiden tot nadeel, zoals omrijschade of
omzetverlies als gevolg van verminderde
bereikbaarheid.
Om in aanmerking te komen voor
nadeelcompensatie moet sprake zijn van
schade en deze schade moet het gevolg zijn
van het overheidsoptreden. Daarnaast
moet de schade het maatschappelijke
risico of ondernemersrisico te boven gaan
en mag de schade of de schadeoorzaak
niet voorzienbaar zijn geweest.

voor deze initiatieven gereserveerd.
Deel 2 bestaat uit aanvullende
ontwikkelingsruimte voor (nieuwe)
initiatieven in het stroomvoerende en
bergende deel van de Maas. Na 3 jaar
worden de twee delen samengevoegd. De
regeling heeft in beginsel een duur van 10
jaar en wordt van kracht zodra de eerste
schop de grond in gaat.
Kijk voor meer informatie over de regeling
op www.ooijen-wanssum.nl.
Een verzoek om nadeelcompensatie
kan worden ingediend vanaf het
moment dat de schade geleden wordt.
Aan het indienen van een verzoek om
nadeelcompensatie zijn geen kosten
verbonden.
UITVOERINGSSCHADE OF BOUWSCHADE

Uiteraard wordt er naar gestreefd de
werkzaamheden uit te voeren zonder
hierbij schade te veroorzaken. Toch
kan het gebeuren dat er schade ontstaat
als gevolg van (de uitvoering van)
de werkzaamheden. Daarbij valt te
denken aan verzakking van panden,
scheurvorming in panden, tijdelijke
grondwateroverlast of schade aan kabels
en leidingen.
Schade die aantoonbaar en verwijtbaar
is veroorzaakt door de desbetreffende
werkzaamheden, komt in principe
geheel voor vergoeding in aanmerking.
Een eventuele schadevergoeding dient
betaald te worden door de natuurlijke
of rechtspersoon die de schade heeft
veroorzaakt.
U kunt uw verzoek indienen meteen nadat
de schade door u is geconstateerd. Aan de
indiening van een dergelijk verzoek zijn
geen kosten verbonden.
VRAGEN?

Heeft u vragen over schade die door
bovenstaande informatie onvoldoende
zijn beantwoord, neem dan contact op
met Projectbureau Ooijen-Wanssum,
0478-853888,
info@ooijen-wanssum.nl
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BESTAANDE LANDSCHAP
UITGANGSPUNT VOOR
RUIMTELIJKE KWALITEIT
De maatregelen die Gebiedsontwikkeling Ooijen-Wanssum moet
treﬀen om de hoogwaterveiligheid in het gebied te realiseren, zijn
ingrijpend voor het landschap en beeldbepalend voor de dorpen.
Om er voor te zorgen dat het gebied niet alleen veiliger, maar ook
mooier wordt, wordt er veel aandacht besteed aan het borgen
van de gewenste ruimtelijke kwaliteit. De ruimtelijke ambities en
leidende principes voor de gebiedsontwikkeling zijn beschreven
in het eerste deel van het Ruimtelijk Kwaliteitskader (RKK I) dat
samen met ontwerp-PIP en MER ter inzage ligt.

Rondweg en
dorpshaven Wanssum

Recreatief netwerk

Waterkeringen

Groen-blauwe structuur

Terrassenlandschap
Zandmaas

Kenmerkende reliëfovergang langs de weerd bij Busweiderweg (foto: Bart Peters)

Bij het opstellen van het ruimtelijk
kwaliteitskader is het bestaande
landschap als uitgangspunt genomen. Op
basis daarvan zijn ruimtelijke ambities en
na te streven kwaliteit verder uitgewerkt
in negen leidende principes:
1. de levende rivier krijgt de ruimte;
2. elke maatregel moet het gebiedseigen
karakter versterken;
3. behoud of verbetering van bestaande
grondwaterstromen;
4. nieuwe economische ontwikkelingen
met oog voor het geheel;
5. de rondweg maakt onderdeel uit
van een integrale route en maakt
doorkruising van het Maasdal
beleefbaar;

6. de maatregelen vergroten het
hoogwaterbewustzijn en de
belevingswaarde;
7. robuust en volhoudbaar bij
verschillende waterstanden van de
Maas;
8. dynamiek in het gebied benutten voor
avontuurlijke inrichting;
9. vrije toegankelijkheid, ook van de
nieuwe natuurgebieden.
De negen leidende principes van RKK I
vormen de basis van Ruimtelijk
Kwaliteitskader deel II, waarin visies
en eisen voor alle gebiedsonderdelen
zijn uitgewerkt. Tezamen vormen het
RKK I en II één contractdocument in de
aanbestedings- en realisatiefase.

Van links naar rechts: Michel Heesen, Hans Sommerdijk, Bart Peters en Robbert de Koning

Het RKK II is ingedeeld naar de diverse lagen of onderdelen die tezamen het
landschap van de Gebiedsontwikkeling Ooijen-Wanssum vormen. Het gaat
om de groen-blauwe structuur, de waterkeringen, het recreatieve netwerk, de
rondweg van Wanssum, het centrum van Wanssum, en de bruggen bij Ooijen en
Blitterswijck. Uitgangspunt voor al deze lagen en onderdelen zijn de (potentiële)
kwaliteiten van de ondergrond en het landschap van de Zandmaas, zoals
beschreven in RKK I.

Q-TEAM OOK BETROKKEN
BIJ UITVOERING
In 2013 is het Q-team opgericht. Dit is een onafhankelijk team
van deskundigen dat gevraagd en ongevraagd advies geeft
over de ruimtelijke kwaliteit van de uitgewerkte plannen. Ook
adviseren zij over de wijze waarop de ruimtelijke kwaliteit in het
plan en in de aanbesteding kan worden geborgd.
Het Q-team van Gebiedsontwikkeling
Ooijen-Wanssum bestaat uit 4 personen.
Landschapsarchitect Robbert de
Koning heeft ruime ervaring op het
raakvlak van ruimtelijk ontwerp en
waterbeheer en werd onder meer in
New Orleans ingeschakeld voor het
ontwikkelen van een nieuw waterproof
stedenbouwkundig plan. Bart Peters is
als landschapsecoloog al ruim 20 jaar
betrokken bij tal van hoogwater-, natuuren gebiedsontwikkelingsprojecten,
in het bijzonder rondom grote
rivieren. Architect Michel Heesen is
gespecialiseerd in het ontwerp van
(stedelijk) landschap en infrastructuur,
zoals bruggen en pleinen.
Hans Sommerdijk van de gemeente Horst
aan de Maas ondersteunt het Q-team als

secretaris.
Het Q-team is nauw betrokken geweest
bij de totstandkoming van het Ruimtelijk
Kwaliteitskader en heeft daarnaast
geadviseerd over de borging van de
eisen in de aanbesteding. Ook bij de
aanbesteding zelf zal het Q-team een
stevige rol hebben, waar het gaat om de
beoordeling van de kwaliteitsaspecten
van de deelnemende aannemers.
Tijdens de uitvoering zal het Q-team de
rol van de lokale welstandscommissies
van de gemeente Venray en Horst aan
de Maas vervullen. Dat betekent dat de
aannemer met alle definitieve ontwerpen
langs het Q-team moet en dat daarmee
andermaal de ruimtelijke kwaliteit
geborgd is.

