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Opening en mededelingen, vaststelling agenda:
Er worden geen extra agendapunten ingebracht.
Notulen vorige vergadering:
Geen op- of aanmerkingen.
Effecten uitvoering van het Grensmaasproject:
De presentatie van Saskia Janssen is bij dit verslag gevoegd en leidt tot enkele vragen
en opmerkingen, zoals het fenomeen van bodemverzakkingen in de omgeving en het
nadrukkelijke gevoel van bewoners dat de werkzaamheden aan de Grensmaas al geleid hebben tot een verlaging van het waterpeil in de Maas. Goela Besse: ,,De Maas
duwt ook anders dan vroeger”. Wim Janssen: Maasband is voor mij het referentiepunt.
Ik heb het idee dat de waterstand toch al zeker een halve meter lager is”.
Saskia Janssen zegt toe om na te gaan of er via de meetpunten in België nog extra
informatie kan worden verkregen over het waterpeil.

Ingezonden brief van de heer Tjeu Lemmens:
De brief van de heer Lemmens (die als bijlage bij dit verslag gaat) levert vijf concrete
vragen op. Francois Verhoeven formuleert de antwoorden:
Ja, er wordt regelmatig door de provincie en Maaswerken toezicht gehouden.
Ja, het grondwaterpeil wordt gemonitord via een groot aantal peilbuizen.
In principe is de toekomstige eigenaar van het gebied verantwoordelijk voor eventuele
milieuverontreiniging als de puntvervuiling in Urmond niet wordt verwijderd. Hierover
moeten nog nadere afspraken worden gemaakt.
Op dit moment zijn DSM en de Stichting Nazorg Limburg daarvoor verantwoordelijk.
De kwaliteit van de grond uit Maastricht, waarmee in Meers de dekgrondberging mede
wordt aangevuld is klasse B. Dat is dezelfde kwaliteit als de gebiedseigen grond.
Tjeu Hendrix merkt op dat hij nog steeds ijvert voor de terugkeer van het oude lijnpad
langs de Maas tussen Urmond en Berg aan de Maas.
Voortgang werkzaamheden
Vivien L’Ortye benadrukt dat de werkzaamheden zich tot oktober afwisselend concentreren op een stuk rivierverbreding en dekgrondberging bij de Weerterhof. In antwoord
op vragen van Goela Besse beaamt ze dat de voorzieningen voor de oeverzwaluw
behouden blijven.
Nieuwe planning plus uitvoering veiligheidsnormen
Francois Verhoeven en Peet Adams voeren aan dat het belangrijkste uitgangspunt van
de zogenaamde Nadere Overeenkomst met de overheid is, dat de veiligheidsnorm van
een risico op een overstroming van één keer in de 250 jaar in 2017 moet zijn bereikt.
Om die doelstelling ook met de gewijzigde planning te halen is met de overheid afgesproken dat een extra kadetraject van zo’n vijf kilometer wordt verhoogd.
Stand van zaken aanpak zwerfvuil en internationaal overleg
Peet Adams geeft een resumé van de actie van de provincie, natuurorganisaties en
Waterschappen in de afgelopen weken om de aanpak van het zwerfvuil een meer
structureel karakter te geven. Onder meer door de instelling van een centraal meldloket
waar verzoeken om opruimacties kunnen worden ingediend.
De vertegenwoordigers van de omgeving oordelen dat er toch een terugkoppeling naar
lokale natuurorganisaties en verenigingen nodig is om die structurele aanpak gestalte
te geven. Volgens Huub Joosten verlopen de opruimacties in Meers goed.
Het verwijderen van de strook bomen bij de Julianaplas heeft ook duidelijk effect. Het
zwerfvuil hoopt zich daar niet langer opverwijderd. Fenomeen dat zich nu wel manifesteert is dat de Maas het vuil loswoelt dat zich in de bodem verzamelt heeft.
Jo Janssen spreekt er zijn ongenoegen over uit, dat hij tijdens het tellen van dassen in
Meers geconfronteerd is met 15 tot 20 illegaal gestorte vuilniszakken.

Rondvraag
Er wordt geen gebruik gemaakt van de rondvraag.
De volgende vergadering is maandag 25 juni 2012 om 16 uur in de Witte Börstel.

