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Een 18 tal belanghebbenden
Kaat Appelman (projectdirecteur), Joep de Greef (manager verkenning en
planprocedure, Stella Mennen (Omgevingsmanager), Wim Aerts
(projectondersteuner)

Afwezig

N.v.t.

Onderwerp
1. Opening / verslag Omgevingswerkgroep 21 november 2017
 Joep de Greef opent de vergadering en heet iedereen welkom.
Hij wijst er nogmaals op dat deze werkgroep niet over de inhoud
gaat maar over het proces.
 Er zijn geen opmerkingen c.q. aanvullingen op het verslag van
de 2e Omgevingswerkgroep van 21 november 2017. Het verslag
wordt ongewijzigd vastgesteld.
2. Terugblik
 In de afgelopen maanden heeft de besluitvorming over het
startdocument MIRT/HWBP-verkenning Meer Maas Meer Venlo
plaatsgevonden. Het document is uiteindelijk op 20 december
2017 getekend door bestuurders van de regionale
samenwerkende partijen (gemeente Venlo, provincie Limburg,
Waterschap Limburg). De minister van Infrastructuur en
Waterstaat heeft het document vervolgens op 15 januari 2018
getekend en op 6 februari 2018 toegezonden aan de Tweede
Kamer. Daarmee is het formele startsein gegeven voor de
MIRT/HWBP-verkenning Meer Maas Meer Venlo. De aan die
ondertekening voorafgaande periode van overleg naar
aanleiding van de mogelijke maatregelen (dijkverlegging) bij
Venlo-Velden heeft ertoe geleid dat het onderzoeksgebied is
uitgebreid. Er worden nu ook mogelijke rivier verruimende
maatregelen op het grondgebied van Horst aan de Maas als
studies meegenomen, concreet bij Grubbenvorst en Lottum.
Alles wordt dus in samenhang bekeken. N.b.: Arcen is niet
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toegevoegd aan de verkenning en blijft een los project bij het
waterschap.
Op 13 maart 2018 heeft er een stuurgroep plaatsgevonden,
waarin een aantal producten zijn vastgesteld, o.a. het Plan van
Aanpak en het Communicatie- en Participatieplan. Het
projectteam kan daardoor nu met de inhoud van de verkenning
aan de slag.
Vraag
Worden deze stukken ook op de website gezet?
Antwoord
Deze stukken worden niet op de website gezet, aangezien het
interne stukken betreft. Wel zal een bloemlezing hieruit op de
website verschijnen.
Vraag
Betekent de uitbreiding van het onderzoeksgebied ook een
verlenging van de tijdslijn en van een toename van het
beschikbare budget?
Antwoord
Nee, alle onderzoeken dienen binnen dezelfde tijdspanne plaats
te vinden.
De beschikbare financiën zijn geoormerkt voor het
oorspronkelijke onderzoeksgebied. Voor de toegevoegde
studiegebieden is alleen het onderzoek financieel geregeld.
Indien zich daar kansen aandienen wordt bezien hoe dat te
financieren is.
Vraag
Waarom wordt niet ingegaan op het standpunt van de provincie
Limburg dat woningen die momenteel binnendijks liggen niet
buitendijks mogen landen? Voor Velden is de verkenning dus al
klaar.
Antwoord
Dat was het standpunt van de provincie, waarop het
ondertekenen van het Startdocument door de provincie dreigde
niet door te gaan. Na een intensieve overlegronde hebben alle
partijen alsnog ingestemd met de oorspronkelijke scope (en
daarmee ook de onderzoeksopgave) van het project, mits er 2
aanvullende studies zouden worden meegenomen. Zodoende
zijn de rivier verruimende maatregelen bij Grubbenvorst en
Lottum toegevoegd aan het onderzoeksgebied.
Aangezien een aantal aanwezigen het document taalkundig
anders interpreteert en deze uitleg een ‘warrig’ verhaal vinden
zegt Kaat Appelman toe dat er hierover helder geformuleerde
informatie op de website zal worden geplaatst.
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Vraag
In welke werkgroepen komen de plannen wel inhoudelijk aan de
orde en waar worden de besluiten genomen?
Antwoord
De inhoudelijke plannen worden gemaakt in de werk/tekensessies die nog zullen worden ingepland. De stuurgroep,
bestaande uit een vertegenwoordiger van het ministerie van
Infrastructuur en Waterstaat en bestuurders van de provincie
Limburg, gemeente Venlo, gemeente Horst aan de Maas,
Waterschap Limburg en Rijkswaterstaat, neemt uiteindelijk de
besluiten.
Vraag
Grubbenvorst en Lottum worden nu meegenomen. Wanneer
daar geulen worden gegraven, heeft dat dan invloed op de
Veldense zijde van de Maas?
Antwoord
Dat is nu precies wat onderzocht wordt.
Opmerking
Er wordt verzocht om voortaan duidelijker kaartwerk te
gebruiken.
Antwoord
Kaat Appelman zegt toe dit mee te nemen, zeker voor de
inhoudelijke werk-/tekensessies.
3. Vooruitblik
 De nota Reikwijdte en Detailniveau (NRD) vormt de start voor de
procedure voor de milieueffectrapportage, die bij de op te stellen
structuurvisie hoort. In de NRD wordt ook een aanzet gegeven
voor het beoordelingskader waarmee de alternatieven worden
beoordeeld. Het beoordelingskader wordt in de
milieueffectrapportage verder uitgewerkt. De aspecten worden
overwogen kwalitatief bepaald en beschreven. Er is geen
verschil in weging van aspecten aangegeven.
 Op 12 april wordt deze NRD bij de gemeente Venlo gedurende 6
weken ter inzage gelegd, zodat belanghebbenden eventuele
zienswijzen kunnen inbrengen. De sluitingsdatum voor het
indienen van zienswijzen is 23 mei. In de NRD zijn geen
alternatieven opgenomen. Op 18 april wordt een inloopavond
gehouden voor degenen die specifiek geïnformeerd willen
worden over de NRD.
Gelijktijdig met de NRD wordt ook de Toekomstschets ter inzage
gelegd. Deze heeft alleen betrekking op het oorspronkelijke
onderzoeksgebied. Voor Grubbenvorst en Lottum geldt een
separaat proces.
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Vraag
Kan er niet een plenaire bijeenkomst worden georganiseerd,
waarin op de NRD wordt ingegaan?
Antwoord
De plenaire bijeenkomst is de inloopavond op 18 april.
Daarnaast kan ook gebruik worden gemaakt van het twee
wekelijkse inloop uur op de woensdagochtend. Aanvullend is er
nog de mogelijkheid om individueel een afspraak te maken.
Vraag
Waarom zijn Grubbenvorst en Lottum niet eerder meegenomen
in het onderzoek?
Antwoord
De opdracht aan Meer Maas Meer Venlo beperkte zich tot het
onderzoeksgebied op Venloos grondgebied.
Vraag
Wordt er ook een planning voor de studies Grubbenvorst en
Lottum gemaakt?
Antwoord
De planning voor de studies wordt momenteel opgesteld. Omdat
het inhoudelijk één verhaal is met de oorspronkelijke scope van
Meer Maas Meer Venlo wordt bekeken hoe beide trajecten
verweven worden. Dit wordt uitgezocht en teruggekoppeld.
Vraag
Wanneer wordt de omgeving meegenomen in de studies
Grubbenvorst en Lottum?
Antwoord
Dit wordt zo spoedig mogelijk opgepakt.
Opmerking
Er zijn twijfels aan de onpartijdigheid van het Ingenieursbureau.
Antwoord
In de opdracht van alle partijen in Meer Maas Meer Venlo gaat
het Ingenieursbureau vanuit de vastgestelde opgave aan de
slag met het uitwerken van de diverse oplossingsrichtingen.
Deze komen in de inhoudelijke sessies op tafel.
4. Overig
 Stella Mennen stelt zich voor als de nieuwe omgevingsmanager
van Meer Maas Meer Venlo. Zij volgt Michiel van der Hagen op.
 In de vorige vergadering is het idee van een ‘Maascollege’
geopperd. Volgens haar is er behoefte aan een ‘Maascollege’,
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waarin op een duidelijke wijze inzichtelijk (zowel inhoudelijk als
technisch) wordt gemaakt hoe de Maas werkt. Op de vraag of zij
dat juist inschat wordt bevestigend geantwoord. Kort wordt de
mogelijke invulling van zo’n college besproken. Dit levert het
volgende op:
o Ook inzoomen op de ruimtelijke kwaliteit en visie.
o Nut en noodzaak, de technische Maas bespreken.
o Organiseren van het college op een goed moment in het
hele proces.
o Het college in eerste instantie beperkt houden tot de
kleine groep (Omgevingswerkgroep).
o Doceren door goede gastsprekers.
o Specifiek ingaan op het onderzoeksgebied Meer Maas
Meer Venlo.
Stella Mennen gaat hier mee aan de slag en komt daar zo
spoedig mogelijk op terug.
De volgende Omgevingswerkgroep wordt gepland in het najaar
2018, of zoveel eerder wanneer er iets te delen valt.
De leden van de Omgevingswerkgroep worden er in het vervolg
per mail op gewezen wanneer er iets van belang wijzigt op of
wordt toegevoegd aan de website Meer Maas Meer Venlo.
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