Verslag van de vergadering Klankbordgroep Koeweide
e.o. op maandag 27 februari 2012 in Holtum
Aanwezig
Omgeving:
o Mevrouw R. Dielissen (Stichting Ontgrinden Nooit)
o De heer W. van den Munckhof (Dorpsplatform Obbicht)
o De heer H. Peeters (Federatief Verband)
o De heer H. Poulissen (Buurt Oud-Grevenbicht – Papenhoven)
o De heer L. Smeets (Buchten)
o De heer W. Wackers (Schipperskerk)
o De heer J. Mohr (Illikhoven/Visserweert)
o De heer H. Crutzen (Buurtplatform Holtum)
o De heer H. Suilen (Natuurmonumenten)
Gemeenten:
o De heer R. Vogten (Echt-Susteren)
RWS Maaswerken:
o Mevrouw S. Janssen
Consortium Grensmaas B.V.:
o De heer P. Adams (voorzitter)
Afwezig/afgemeld
De heer K. Blankers
De heer E. Claessen (Stein)
De heer M. Maris (Staatsbosbeheer)
De heer H. Peeters (federatief Verband)
Opening en mededelingen
De presentatie over het hoofdstuk archeologie in het project Grensmaas in het algemeen en het Trierveld in het bijzonder verschuift naar de volgende vergadering. Deskundige Gideon Peusens is wegens griep verhinderd.
Vaststellen agenda
Er worden geen agendapunten ingebracht vanuit de klankbordgroep. Ria Dielissen
vraagt zich met het oog op de agenda af of het wel zin heeft om in de aanloop naar de
uitvoering van Koeweide de huidige vergaderfrequentie aan te houden.
Peet Adams erkent dat de agenda voor vandaag mager is. Dat heeft ook te maken met
het feit dat de klankbordgroep Koeweide aan de slag is gegaan terwijl de uitvoering
pas op termijn van start gaat. Hij houdt de klankbordgroep voor dat het toch goed is om
aan de frequentie van één keer in de drie maanden vast te houden met het oog op
actuele ontwikkelingen en de informatieverstrekking. Bovendien benadrukt hij dat die
frequentie ook de mogelijkheid biedt themabijeenkomsten te organiseren over bijvoorbeeld de herinrichting zoals Natuurmonumenten die in petto heeft.

Verslag vorige vergadering
Geen op- of aanmerkingen.
Voortgang Grensmaasproject
Peet Adams: Consortium Grensmaas is volop in de weer met de omvangrijke stroomgeulverbreding in Borgharen, als onderdeel van de rivierbeveiliging. De werkzaamheden liggen op schema. Concreet betekent dit dat op het einde van dit jaar, of begin
2013 de grindwinning in Borgharen klaar is.
Consortium Grensmaas concentreert zich ook op de voorbereiding van de start van de
uitvoering in Geulle aan de Maas. Vergunningaanvragen zijn in voorbereiding en er
wordt intensief gecommuniceerd met de omgeving. Het is de bedoeling dat de werkzaamheden in september/oktober van start gaan met de aanleg van de werkweg tussen Geulle aan de Maas en Itteren.
Vergunningentraject /bestemmingsplanTrierveld
De gemeenteraad van Sittard-Geleen stelt het definitieve bestemmingsplan voor Trierveld op donderdag 15 maart vast.
Provincie en Rijkswaterstaat beoordelen momenteel de concept vergunningenaanvragen voor onder meer de Ontgrondingenwet, de Wet Milieubeheer en de Waterwet.
Rondvraag/ wat verder ter tafel komt
Harrie Suilen organiseert in augustus/september voor de Klankbordgroep een excursie
in Meers.
Henny Poulissen vraagt naar de juiste ligging van de werkweg die nodig is voor de
grindwinning in Visserweert. Peet Adams zegt toe dat Poulissen die info via zijn mail
krijgt.
Wim Wackers vraagt om nadere info over de concept vergunningaanvragen. Ook hij
krijgt die info per mail, zo wordt afgesproken.

Volgende vergadering
De volgende vergadering is maandag 21 mei 2012 om 19.30 uur in het kantoor
van Consortium Grensmaas aan de Verloren van Themaatweg 11 in Holtum.

