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Verslag vorige vergadering
Inhoudelijk zijn er geen aanmerkingen.

Naar aanleiding van de notulen merkt Sander Bastings op de toelichting van
Waterschap Roer en Overmaas over het beschermingsniveau voor Itteren en
Borgharen een ‘moeilijk en onduidelijk’ verhaal te vinden.
Bastings vraagt zich af of de afwatering van het natuurgebied in Borgharen wel klopt,
omdat in de geul altijd water staat. François Verhoeven benadrukt dat er wel degelijk
verhang is in het gebied.
Voortgang
François Verhoeven: ,,Nu de grondverwerving voor de recreatievijver nagenoeg rond
is, denkt Consortium Grensmaas in mei of juni 2015 te kunnen starten met het
grondverzet ten zuiden van Itteren. De huidige werkweg tussen Borgharen en Itteren
wordt aangesloten op de locatie van de recreatievijver. In de aanloop naar de start van
de werkzaamheden moeten er nog bomen gerooid worden en vindt over het
archeologisch onderzoek nog overleg plaats met de gemeente Maastricht.”
Peet Adams: ,,Op vrijdag 5 juni 2015 vindt de officiële oplevering plaats van het
natuurgebied in Borgharen. Het is het eerste natuurgebied van het project Grensmaas
dat overgedragen wordt. Dat gaat met enig officieel vertoon gepaard. Zo worden
bestuurders en vertegenwoordigers van allerlei geledingen die een rol hebben
gespeeld bij de wording van het project Grensmaas, uitgenodigd voor die oplevering.
Ook de Klankbordgroep Borgharen en Itteren wordt uitgenodigd. Het officiële gedeelte
vindt in de middaguren plaats. Daarbij willen we ook een beroep doen op leerlingen
van de basisschool.”
Verhoeven: ,,In Itteren concentreert het werk zich momenteel vooral in de dekgrondberging. De aanvoer van grond van buiten is voldoende om de dekgrondberging in
Itteren conform afspraak aan te vullen met mogelijk nog wat extra hoogte.
In september 2015 start de aanleg van de werkhaven in het Trierveld. In 2017 wordt de
werkhaven in Itteren ontmanteld en voor het grootste gedeelte als natuurgebied
ingericht. Slechts een klein deel van de haven wordt aangewend voor de aanleg van
het passeervak in het Julianakanaal. De weg naar Voulwames wordt daarna opnieuw
aangelegd. Langs de dijk van het parkeervak komt een fietspad. Het idee om de oude,
recreatieve route langs de monding van de Geul weer in ere te herstellen, is
onuitvoerbaar. Een struinpad is het hoogst haalbare.”
Vergunningen
Het vergunningenoverzicht is slechts op details gewijzigd. Het overzicht wordt bij het
verslag gevoegd. Henk Goessen maakt bekend dat er wordt overlegd met
Kasteelhoeve Hartelstein om de horeca-activiteiten in goede banen te leiden.
Rondvraag
Leo Schoutrop verzoekt het Consortium om enkele holle wegen nabij het Itterense
bosje als onderdeel van de oplevering van het gebied weer in ere te herstellen.
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Bastings bedankt Consortium Grensmaas voor het ‘genereus gebaar’ om samen met
de provincie de weg te effenen voor de aanleg van een gecombineerde fauna/fietsbrug
in Itteren. Schoutrop vraagt zich af of het niet beter was geweest de krachten te
bundelen voor een volledige vervanging van de huidige brug.
Carlo Poolen vraagt het Consortium om de Klankbordgroep voortaan op de hoogte te
houden van de ontwikkeling van het aantal schademeldingen aan woningen. Poolen
was vrijdag 30 januari in Borgharen aanwezig bij het overleg tussen een groepje van
tien bewoners uit voornamelijk Bunde, maar ook Borgharen, die ontevreden zijn over
de afhandeling van hun claim door het Meldpunt Schade. ,,Knap dat het Consortium
gewoon dat gesprek aangaat.”
Adams benadrukt dat het Consortium richting die bewoners heeft aangegeven ook
gewoon in gesprek te willen blijven. Op korte termijn geeft het Consortium een
delegatie van de groep antwoord op vragen die tijdens de bijeenkomst zijn gerezen.
Adams en Verhoeven zeggen toe de Klankbordgroep voortaan te informeren als er
ontwikkelingen zijn op dit terrein.
Er komen meerdere vragen over de verkeersdrukte in Itteren en Borgharen als gevolg
van de omleidingroute na de tijdelijke afsluiting van de brug in Itteren. Ook zijn er
klachten over snelheidsovertredingen van vrachtauto’s bij de Sluisweg. Dat onderwerp
is een gemeentelijke aangelegenheid.
Chris Hoekstra maakt bekend dat er een nieuwe notitie op komst is over de beste
varianten voor wandelroutes in het natuurgebied in Borgharen.
Peet Adams vraagt de leden van de Klankbordgroep uit Borgharen als intermediair te
fungeren om de schooljeugd van Borgharen te betrekken bij de oplevering van het
natuurgebied.
Volgende vergadering:
Maandag 7 juli 2015 om 19.30 uur in de Brigidahoeve.
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