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Consortium wil
ontgrinden ‘rekken’
Consortium wil
GRENSMAAS Itteren vreest langer met puinhopen te blijven zitten

door Siebrand Vos

MAASTRICHT – Het consortium dat
de Grensmaas gaat ontgrinden,
heeft gevraagd de werkzaamhe-
den in een lager tempo uit te mo-
gen voeren. Reden: de grind-
markt is ingestort. Vooral het in-
zakken van woningbouw doet
zich daarbij voelen. Het provin-
ciebestuur beraadt zich nog.

Voor de ontgrinding en het aanleg-
gen van ‘nieuwe natuur’ zijn de
overheden en Rijkswaterstaat een
publiek-private samenwerking aan-
gegaan met een consortium. Uit-
gangspunt is dat het een zogeheten
‘zelfrealisatie-project’ betreft: het

consortium voert alle werkzaamhe-
den uit in ruil voor grind. Woord-
voerster Jori van den Heuvel van sa-
menwerkingsverband Maaswerken:
„Het werk gebeurt budget-neutraal.
De overheid loopt geen financieel
risico. Maar dat wil niet zeggen dat
álle risico op voorhand bij de bedrij-
ven van het consortium ligt. Op
zich wel, maar dit is een bijzondere
situatie. Het betekent niet dat niet
gekeken wordt of we de helpende
hand kunnen toesteken.”

Het consortium kampt met een
ingestorte grindmarkt. De vraag
zou voor minstens een kwart zijn
afgenomen. Consortium-woord-
voerder Peet Adams: „We overleg-
gen nu feitelijk over het gegeven

dat de crisis het project heeft inge-
haald. Het meeste gewonnen grind
is voor woningbouw.”

Joop Verhulst van buurtraad Itte-
ren vreest dat de ontgrindingswerk-
zaamheden nu veel langer gaan du-
ren. „Wij zijn als buurt akkoord ge-
gaan met zesdaagse werkweken,
omdat het werk dan eerder klaar
zou zijn: in 2015. En nu blijven we
met puinhopen zitten. Ik vrees dat
we met elkaar door het consortium
onder druk worden gezet. Want als
die deelnemende bedrijven het con-
sortium failliet kunnen laten gaan,
zijn we nog verder van huis. Het
blijft vreemd als ze mogen vertra-
gen. Mag ik afbetaling van mijn hy-
potheek dan ook temporiseren?”


