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Aan de bewoners van het werkgebied van het project Grensmaas

Donderdag, 10 november 2011.

Geachte mevrouw, meneer,

De uitvoering van het project Grensmaas, de rivierbeveiHging, natuurontwikkeling en
grindwinning tussen Maastricht en Roosteren, wordt gewijzigd. Dat hebben Rijk en
provincie vandaag na goed en uitvoerig overleg met Consortium Grensmaas besloten.

Reden voor de projectaanpassingen is de voortdurende economische crisis. Door de
sterk verminderde vraag naar zand en grind is de uitvoering van het project in gevaar.
Zonder aanpassingen belandt het project in de rode cijfers, zo heeft onafhankelijk
onderzoek uitgewezen.

Consortium Grensmaas en de overheid hebben overeenstemming bereikt over een
efficiëntere uitvoering om met name door kostenbesparingen te voorkomen dat de
doelstellingen van het project niet tijdig worden gehaald. Ook in de gewijzigde opzet
blijft het uitgangspunt dat de hoogwaterbescherming in 2017 is gerealiseerd. Anders
gezegd: u kunt erop blijven rekenen dat u vanaf dat jaar vijf keer minder risico loopt op
een overstroming.

De wijzigingen op een rijtje:

• De aanleg van een tijdelijke werkhaven en een grinddepot in Geulle aan de Maas
vervalt. Het zand en grind uit Geulle aan de Maas worden met vrachtauto’s vervoerd
naar Itteren. Daar wordt gebruikt gemaakt van de bestaande grindopslag,
werkhaven en verwerkingsinstallaties voor de veredeling van de delfstoffen.
Voordeel voor Geulle aan de Maas is dat de duur van de werkzaamheden wordt
ingekort van vijf naar tweeënhalf tot drie jaar. Om eventuele overlast van de
grindtransporten te minimaliseren worden extra maatregelen genomen.
De voorbereidende werkzaamheden starten in 2012.

• De werkzaamheden in Itteren duren maximaal 2 3/4 jaar langer. Een jaar is nodig
voor de afronding van de grindwinning op de locatie Itteren zelf. Die heeft
vertraging opgelopen door de stagnerende afzet. De overige tijd is nodig voor de
verwerking van zand en grind uit Geulle aan de Maas.
De werkzaamheden in Itteren worden eind 2017 afgerond, inclusief het opruimen
van de werkhaven.

• Uitgangspunt blijft dat de werkzaamheden op de locatie Borgharen in 2013 worden
afgerond. Formeel is de vergunning met één jaar verlengd tot einde 2014.

• De locatie Urmond wordt vooralsnog niet geheel uitgevoerd. Het ontwerp wordt
aangepast. De natuurontwikkeling in Urmond gaat gewoon door.

• De herstart van de grindwinning in Bosscherveld is in 2015 in plaats van 2013.
De werkzaamheden duren tot eind 2017.
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• Consortium Grensmaas krijgt de ruimte om op beperkte schaal (drie hectare) extra
grind te winnen in Bosscherveld. Die afspraak is ook gemaakt voor de aanleg van
een nieuwe visvijver in Itteren.

• De uitvoering in Visserweert en Illikhoven blijft ongewijzigd.
• De hoogwaterbescherming wordt volgens afspraak gerealiseerd door een tijdelijke

verhoging van de kades over een extra lengte van drie kilometer, bovenop het
traject van vijf kilometer dat al was voorzien.

• De uitvoering van Triervead in Sittard-Geleen start niet eind 2013, maar begin 2015.
De uitvoeringsduur blijft ongewijzigd.

• Het totale project duurt één jaar langer. De afronding van alle werkzaamheden
wordt nu eind 2024.

De overheden en Consortium Grensmaas hebben overigens ook aanvullende
financiële afspraken gemaakt.

Informatiebijeenkomsten

Wij kunnen ons voorstellen dat u vragen heeft over de wijzigingen van het project
Grensmaas. Daarom hebben provincie, Consortium Grensmaas en Rijkswaterstaat
Maaswerken besloten volgende week enkele informatiebijeenkomsten te organiseren.

Voor de inwoners van Geulle aan de Maas! Voulwames en Bunde is die bijeenkomst
maandag 14 november om 19.30 uur in gemeenschapshuis De Kollekamp aan de
Heerenstraat 77 in Geulle aan de Maas / Moorveld.

Voor de inwoners van Itteren-Borgharen is de bijeenkomst dinsdag 15 november om
19.00 uur in Fanfarezaal Martinushoes aan de Ruyterstraat 2 in Itteren.

Voor de inwoners van Bosscherveld is de bijeenkomst donderdag 17 november om
19.30 uur in gemeenschapshuis Onder de Kerk aan de Voedingskanaalweg 2A in
Boschpoort / Maastricht.

Uiteraard zijn bewoners van de overige dorpen in het werkgebied van het project
Grensmaas ook welkom tijdens deze informatieavonden.

Met vriendelijke groet,
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