Nieuwsbrief voor de leden van de Klankbordgroep Geulle aan de Maas /
Voulwames

In overleg met- en mede op verzoek van de gemeente Meerssen, vergoedt Consortium
Grensmaas als absoluut eenmalige geste de Onroerende Zaak Belasting (OZB) voor
de zes gezinnen van de buurtschap Voulwames. De vergoeding geldt voor drie jaar; de
duur van de uitvoeringsperiode op de locatie Geulle aan de Maas/Voulwames.
Consortium Grensmaas heeft dat besluit vorige week genomen tijdens overleg met de
verantwoordelijk wethouder van Meerssen. De provincie is vandaag op de hoogte
gesteld en het besluit van het Consortium komt vanavond ook aan de orde in de
vergadering van de gemeenteraad van Meerssen.
Belangrijkste reden voor de geste van het Consortium is dat Voulwames door de
aangepaste uitvoering, die eind vorig jaar is vastgelegd in de zogenaamde Nadere
Overeenkomst met Rijk en provincie en overigens ook onderschreven wordt door de
gemeente Meerssen, opeens deel is gaan uitmaken van het project Grensmaas.
Voulwames wordt nu geconfronteerd met het transport van zand en grind, vanuit
Geulle aan de Maas, naar het voordepot in Itteren. In de oorspronkelijke opzet zouden
dat zand en grind ten noorden van Geulle aan de Maas verwerkt worden in een tijdelijke haven. In dat scenario was Voulwames volledig buiten de uitvoering gebleven en
was de buurtschap niet geconfronteerd met de werkzaamheden. Nu ligt Voulwames er
opeens midden in.
Het voordepot plus de verwerkingsinstallaties in Itteren, nabij Voulwames, blijven door
de gewijzigde uitvoeringsplanning twee jaar langer in bedrijf. En ook dat was niet
voorzien.
Consortium Grensmaas beperkt de OZB-compensatie tot de bewoners van
Voulwames. Dat werpt natuurlijk de vraag op, waarom die compensatie niet ook in
Geulle aan de Maas wordt toegepast. Welnu: Geulle aan de Maas zou ook in de
oorspronkelijke variant geconfronteerd worden met zand- en grindtransporten bij de
verbreding van de stroomgeul van de Maas. De nieuwe uitvoering in Geulle aan de
Maas betekent niet alleen een aanzienlijke verkorting van de werktijd, maar ook minder
overlast doordat de aanleg van een haven vervalt en de werkweg geasfalteerd en
verdiept wordt aangelegd.
Consortium Grensmaas benadrukt dat met de betaling van de OZB aan de bewoners
van Voulwames geen precedent wordt geschapen. Het is een eenmalige regeling
gezien de uitzonderlijke situatie waarmee de buurtschap wordt geconfronteerd. Met het
oog daarop vindt Consortium Grensmaas de OZB-geste dan ook gerechtvaardigd.
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