Verslag van de extra vergadering van de Klankbordgroep Borgharen-Itteren
op woensdag 27 november 2013 in de Brigidahoeve in Itteren.
Aanwezig:
Omgeving
o Sander Bastings
o Han Hamakers
o Carlo Poolen
o Berrie Hermans
o Leo Schoutrop
o Hub en Ria Janssen (Visstand Verbetering Maas)
RWS Maaswerken
o Saskia Janssen
Staatsbosbeheer
o Patrick Kloet en Carla Hanssen
Consortium Grensmaas B.V.
o Peet Adams (voorzitter)
o François Verhoeven
Gemeenten
o Henk Goessen (gemeente Maastricht)
o Renée Kuppers (gemeente Meerssen)
Afmeldingen
o Wim Dupont (omgeving)
o Chris Hoekstra (omgeving)
o Theo Savelkoul (Rijkswaterstaat beheer)
Vertraging grondaankopen recreatievijver
Peet Adams maakt bekend dat de grondaankopen voor de recreatievijver in een
impasse verkeren. Consortium Grensmaas dacht aanvankelijk in augustus - en later in
december 2013 - tot overeenstemming te kunnen komen met landbouwers die
strategisch gelegen percelen voor de aanleg van de vijver in eigendom hebben. Tot op
dit moment is er echter geen concreet vooruitzicht op een spoedig akkoord. In overleg
met de gemeente Maastricht heeft Consortium Grensmaas daarom besloten de
aanvraag voor wijziging van het bestemmingsplan tot nader order op te schorten. Als
er niet alsnog snel overeenstemming wordt bereikt over de grondaankopen, betekent
die ontwikkeling dat de aanleg van de vijver vertraging oploopt. Blijft een akkoord met
de landbouwers uit, dan doemt in het somberste scenario het moment op dat de
beslissing genomen moet worden om de vijveraanleg af te blazen. Voor de gronden die
nodig zijn voor de vijver bestaat geen onteigeningstitel.

Sander Bastings vraagt of het Consortium al een uiterste datum in gedachten heeft
voor dat besluit om af te zien van de vijver. Verhoeven en Adams benadrukken dat
dat moment nog niet helder is. Het Consortium gaat ook de komende maanden nog
door met het overleg met de landbouwers.
De overige locaties die in het begin van het overlegtraject met de omgeving aan de
orde zijn geweest, zijn geen optie meer, zo reageert Verhoeven op vragen van Carlo
Poolen: ,,Ze leveren óf allerlei hindernissen op, óf er is geen draagvlak voor”.
Als uiteindelijk moet worden besloten dat de recreatievijver ten zuiden van Itteren niet
kan doorgaan, zal het Consortium in overleg treden met de overheid om de grindwinning die daarmee verloren gaat elders te compenseren.
Han Hamakers zegt het uiterst jammer te vinden als er een streep gehaald moet
worden door de recreatievijver die hij als een aanwinst beschouwt.
Henk Goessen benadrukt dat de gemeenteraad van Maastricht donderdag 28
november 2013 schriftelijk geïnformeerd wordt over het uitstel van de bestemmingsplanwijziging. Adams zegt toe dat hij de ontwikkelingen rond de vijver actief zal
communiceren, onder meer via de site van het Consortium.
Eindplan Borgharen
François Verhoeven presenteert de tekening van het eindplan voor de locatie
Borgharen. Feitelijk staan daar alleen maar de toegangspoortjes, de begrenzingen van
het toekomstig natuurgebied en het fiets(wandel)pad op ingevuld.
,,Verder reikt de verantwoordelijkheid van het Consortium niet. De verdere invulling en
aankleding is een zaak van overleg tussen gemeente, Staatsbosbeheer en de
omgeving. Volgens contractuele afspraken moet het Consortium het oorspronkelijk
voorziene Groen Snoer financieren. Dat betekent dat het Consortium straks wel nog
een bijdrage levert aan die recreatieve invulling. Met dit eindplan willen we de
discussies over de inrichting, wat ons aandeel betreft, nu afronden ”, aldus Verhoeven.
Leo Schoutrop vraagt zich af wat er terecht is gekomen van de belofte van de
gemeente Maastricht dat de inwoners actief zouden participeren in de besluitvorming
over de recreatieve invulling van de Grensmaasnatuur. ,,Er is één bijeenkomst
geweest en daarna hebben we nooit meer iets gehoord. Dat is niet goed te praten.”
Patrick Kloet wijst er nadrukkelijk op dat Staatsbosbeheer bereid is om samen met de
gemeente één of twee keer per jaar structureel te overleggen met de omgeving. ,,Maar
uitgangspunt blijft wel struinnatuur. En natuurlijk zijn we bereid om in het eerste jaar
een wandelroute uit te maaien. Maar of die ruimte er blijft, is afhankelijk van het gebruik
door de mens.”
Het stukje verharde weg (Pasestraat) bij het voormalige pompstation blijft gehandhaafd. Niet alleen omdat de bewoners daarom hadden verzocht, maar ook als
voorziening om bij eventueel hoogwater de grazers gemakkelijk te kunnen bereiken en
weg te halen.
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De afrastering van het gebied wordt voorzien van prikkeldraad. Gladde draden
betekenen onvermijdelijk dat grazers met regelmaat uit het gebied ontsnappen.
Consortium Grensmaas moet het eindplan voor Borgharen uiterlijk 31 maart 2014
hebben ingediend bij de overheid.
Rondvraag en wat verder ter tafel komt
Han Hamakers heeft klachten gekregen over modder van grondtransporten van de
A2-tunnel op de Klipperweg. Volgens Verhoeven is daar inmiddels een sproeiwagen
ingezet.
Peet Adams maakt bekend dat op woensdag 11 december het eindrapport van het
paardengraf Borgharen wordt gepresenteerd, inclusief het inwilligen van een oude
belofte richting Borgharen en een eenmalige expositie van archeologische vondsten.
Nadere info over het programma wordt nog gecommuniceerd.
Op maandag 16 december 2013 is het de bedoeling dat de onthulling van een
hoogwatermaquette in Itteren ingepast wordt in het programma van de provinciale
hoogwaterweek de Maas de baas. Daarover vindt nog nadere afstemming plaats met
de dorpsraad van Itteren.
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