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Verslag vorige vergadering
Naar aanleiding van de notulen merkt Sander Bastings op dat de nieuwe turbines in de
waterkrachtcentrale bij Lixhe zijn geïnstalleerd. Het verwachte effect met betrekking tot
het beperken van de grote wisselingen in de waterstand van de Maas is nihil.
Sander Bastings merkt op dat in het verslag van de vorige vergadering staat dat
Borgharen blank komt te staan bij identieke afvoeren als in 1993 en 1995. Dit is niet
correct. In de berekeningen is uitgegaan van een afvoer van 3.400 m3 per seconde.
Dat is meer dan de hoogste afvoer in 1993 en 1995.
Inhoudelijk zijn er geen opmerkingen op het verslag van de vorige vergadering. De
notulen worden zonder wijziging vastgesteld.

Toelichting op beschermingsniveau Borgharen en Itteren (Yvonne van Kruchten)
Naar aanleiding van de vragen over het beschermingsniveau voor Borgharen geeft
Yvonne van Kruchten van het Waterschap Roer en Overmaas een toelichting op de
hoogwaterveiligheid voor Itteren en Borgharen.
Volgens de Waterwet is het waterschap verplicht om eenmaal per zes jaar de veiligheidstoestand van de primaire waterkeringen in het beheergebied te toetsen. Deze
toetsing is een soort APK-keuring voor waterkeringen. In de periode 2006-2011 heeft
de Derde Landelijke Toetsronde (LRT3) plaatsgevonden.
Om voor de waterkeringen die na deze Derde Toetsronde ‘nader onderzoek nodig’ als
eindresultaat hadden alsnog tot een oordeel te komen, is in 2012 de Verlengde Derde
Toetsronde gestart (HR2006: afvoer 3280 m3/sec en uitgevoerde de (rivierverruiming
niet meegenomen). Na deze toetsing heeft een gedeelte van de kades rondom
Borgharen en Itteren de kwalificatie “voldoet niet aan de norm” gekregen.
Vervolgens is volgens de actuele inzichten t.o.v. op de HR2006 getoetst (afvoer: 3430
m3/sec en rivierverruiming Grensmaas grotendeels uitgevoerd). Na deze toetsing heeft
nog maar een beperkt deel van de kades rondom Borgharen de kwalificatie “voldoet
niet aan de norm” gekregen. Alleen de kade ten zuidoosten van het dorp blijft een
aandachtspunt. In Itteren blijven er 4 kadedelen over die niet voldoen aan de norm.
Waterschap Roer en Overmaas zal het onderzoek naar de veiligheidstoestand van de
waterkeringen voortzetten, zodat uiterlijk in de Vierde Landelijke Toetsronde (2017)
een compleet beeld van de veiligheidstoestand verkregen wordt. Voor de waterkeringen die niet aan de veiligheidsnorm voldoen, worden verbeteringsprojecten geïnitieerd.
Hierbij zal het positieve effect van geplande rivierverruimingen op de veiligheidstoestand en het verwachte effect van de toekomstige wijziging van de veiligheidsnorm (in
beschouwing) in ogenschouw genomen worden. De overschrijdingskans van 1/250 per
jaar wordt vervangen door overstromingskans van 1/300 per jaar. Yvonne verwacht dat
na het uitvoeren van het Grensmaasproject alle kades voldoen aan de norm.
De presentatie en beschrijving van de faalmechanismen worden bij het verslag
gevoegd.
Voortgang Borgharen / Struin- en wandelpaden
De werkzaamheden in Borgharen zijn afgerond. De ongelijkvloerse kruising is
verwijderd, de Spekstraat is in de oude staat hersteld en het fietspad is doorgetrokken.
De officiële oplevering van de locatie Borgharen staat gepland voor juni 2015. Op 6 juni
2015 zal de Open Grensmaasdag plaatsvinden. Het precieze programma wordt op een
later tijdstip bekend gemaakt.
De werkweg tussen Borgharen en Itteren blijft voorlopig helemaal gehandhaafd.
Mogelijk kan de werkweg gebruikt worden als alternatieve route voor het werkverkeer,
indien de brug Itteren tijdelijk uit gebruik moet worden genomen voor groot onderhoud.
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Op verzoek van Chris Hoekstra is de uitwerking Wandelpadennetwerk Borgharen
Itteren aan de leden van de klankbordgroep rondgestuurd. Francois Verhoeven geeft
aan dat hij de notitie heeft doorgelezen en samen met Staatbosbeheer, in overleg met
de werkgroep, wil bekijken hoe de toegankelijkheid en begaanbaarheid van de locatie
Borgharen verbeterd kan worden. Patrick Kloet geeft aan dat er mogelijkheden zijn
voor optimalisaties, maar dat dit afhankelijk is van de SNL subsidies van de provincie
Limburg. Na de klankbordgroep wordt een overleg ingepland.
Recreatievijver
Na intensief onderhandelen met de grondeigenaren, is de grondverwerving zo goed als
rond. Henk Goessen meldt dat het belangrijk is dat de bezwaren die ten aanzien van
de wijziging van het bestemmingsplan zijn ingediend worden ingetrokken. Francois
Verhoeven geeft aan dat hij contact met de betrokkenen zal opnemen.
Begin 2015 zal Consortium Grensmaas (CG) starten met het verwijderen van de houtopstanden en zal aanvullend archeologisch onderzoek plaatsvinden. Wanneer alles
volgens planning verloopt kan in het tweede kwartaal van 2015 worden gestart met de
graafwerkzaamheden en het grindtransport.
Itteren
CG is weer volop bezig met de grindwinning in de dekgrondberging en rivierverruiming
in Itteren. De Geul is omgelegd en door de oevers van de oude visplas in de weerd te
ontgraven, is de vijver geïntegreerd in de rivierverruiming.
Francois Verhoeven geeft aan dat bureau Stroming in opdracht van CG werkt aan een
eindmodel voor de afwerking van de dekgrondberging in Itteren. De leden van de
klankbordgroep verzoeken Verhoeven om tijdig de omgeving bij het ontwerp te
betrekken, zodat schoonheidsfoutjes zoals gemaakt in Borgharen kunnen worden
voorkomen. Verhoeven geeft aan dit zeker te zullen doen.
Faunapassage en brug Itteren
Francois Verhoeven geeft een korte update over het initiatief van de omgeving om de
toekomstige faunabrug te combineren met een fietspad. Het fietspad is niet alleen voor
recreanten, maar vooral ook bedoeld voor de schooljeugd die dan niet meer gebruik
hoeft te maken van de huidige brug, waar veel vrachtverkeer over rijdt.
De schetsontwerpen en financiële onderbouwing voor de gecombineerde fauna- en
fietsbrug zijn uitgewerkt. De provincie Limburg heeft aangegeven de communicatie
met de omgeving op korte termijn op te pakken, zodat met alle belanghebbenden en
omgeving een definitieve keuze kan worden uitgewerkt.
Brug Itteren is toe aan een onderhoudsbeurt. Het wegdek van de brug moet geheel
vervangen worden. Rijkswaterstaat zal de brug gedurende 3 tot 4 weken voor alle
verkeer afsluiten. Dit betekent dat het werkverkeer van en naar Ankerpoort en
Consortium Grensmaas gebruik zal moeten maken van de route via sluis Limmel en
Borgharen.
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Rondvraag
Naar aanleiding van het verzoek van Carlo Poolen om de werkweg tussen Itteren en
Borgharen ter beschikking te stellen voor de organisatie van een dag voor de jeugd uit
beide dorpen, geeft Verhoeven aan dat CG in het voorjaar van 2015 de jeugd de
ruimte wil geven om onbelemmerd te skaten en allerlei spellen te doen. In onderling
overleg wordt een datum geprikt.
Patrick Kloet vraagt op verzoek van een collega, of er in Borgharen en Itteren
vrijwilligers zijn die zich willen aanmelden voor broedvogelkartering. Opgeven kan via
Patrick Kloet. Patrick levert op verzoek van Chris Hoekstra een stukje tekst voor de
nieuwsbrief en de website van Itteren.
Chris Hoekstra vraag of iedereen al heeft gereageerd op de recreatievisie voor het
gebied Borgharen-Itteren. Hoekstra geeft aan dat de werkgroep ook bezig is om te
bekijken op welke wijze de kasteelhoeve Hartelstein een rol kan spelen in het toekomstige gebied.
Volgende vergadering
Dinsdag 10 februari 2015 om 19.30 uur in de Brigidahoeve te Itteren.
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