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Verslag van de vergadering van de Klankbordgroep Geulle aan de Maas,  
gehouden op maandag 18 juni 2012 in het Wapen van Geulle te Geulle.  
 
 
Aanwezig 
 
Omgeving: 

o Alfons Tonino 
o Emile Debie 
o Peter Bruls 
o Theo Haane 
o Jan Claessen (verlaat) 
o Hub Kleynen 
o Jan van Eechoud 

 
Rijkswaterstaat: 

o Theo Savelkoul 
 
Rijkswaterstaat Maaswerken 

o Saskia Janssen 
 
Gemeente Meerssen 

o Renée Kuppers 
o Maureen Gubbels 

 
Consortium Grensmaas 

o François Verhoeven 
o Peet Adams 

 
 
Opening  
 
Peet Adams verwelkomt wethouder Maureen Gubbels van de gemeente Meerssen en 
geeft haar de gelegenheid om zich kort voor te stellen en de rol van de gemeente in de 
aanloop naar- en tijdens de uitvoering toe te lichten. 
Maureen benadrukt dat ze als verantwoordelijk bestuurder de uitvoering van de 
Grensmaaslocatie Geulle aan de Maas/Voulwames in goede samenwerking met de 
bewoners tot een goed einde wil brengen. Met het oog daarop zal ze, als haar agenda 
dat toelaat, ook de vergaderingen van de klankbordgroep bijwonen. Ze benadrukt dat 
ze zelf ook ervaringsdeskundige is. Ze woont in Bunde in de nabijheid van het voorde-
pot en de werkhaven in Itteren.   
 
Vaststelling agenda 
 
Er worden geen nieuwe agendapunten meer aangereikt. 
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Notulen vorige vergadering  
 
Theo Savelkoul merkt op dat de strook grond in de stroomgeulverbreding, die  
Rijkswaterstaat na de oplevering in eigendom krijgt, niet alleen in overleg maar ook 
door de natuurbeheerder één keer per jaar wordt opgeschoond. 
 
Emile Debie vraagt wanneer de leden van de klankbordgroep de documenten en  
tekeningen die horen bij de aangevraagde vergunningen digitaal kunnen verwachten. 
Adams zegt toe daar op zo kort mogelijke termijn werk van te maken. (PA: alle  
materiaal is donderdag 21 juni digitaal verstuurd aan de leden van de Klankbordgroep) 
 
Alfons Tonino vraagt zich af wie nu uiteindelijk verantwoordelijk is/wordt voor het  
natuurbeheer in Voulwames/Geulle aan de Maas. Dat wordt dus Staatsbosbeheer. 
 
Voortgang voorbereidingen/planning  
 
François Verhoeven geeft de actuele stand van zaken: 
De start van de werkzaamheden is, afhankelijk van het verloop van de vergunningen-
procedure, nu concreet gepland op donderdag 13 september 2012. Zoals tijdens de 
vorige Klankbordgroepvergadering al aangekondigd, zal de feitelijke start van de win-
ning van zand- en grind twee of drie maanden later zijn, zodat de landbouwers hun 
gewassen nog kunnen oogsten en de uitvoering niet meteen vertraging oploopt door 
eventueel hoogwater. 
 
In de week van 13 augustus worden de voorbereidingen getroffen voor het verleggen 
van kabels en leidingen bij Voulwames. De daadwerkelijke verlegging staat gepland 
voor de laatste twee weken van augustus. Daarbij zal de weg naar Voulwames op 
sommige momenten gekruist worden. Uiteraard blijven de woningen in Voulwames 
gewoon bereikbaar. 
 
Het archeologisch proefsleuvenonderzoek bij Voulwames start volgens de planning op 
13 september. Het onderzoek zal zo’n vier tot zes weken in beslag nemen.  
  
Jan van Eechoud is verbaasd dat hij op een tekening bij de vergunningaanvragen  
opeens geconfronteerd is met een ander tracé van de werkweg. Die werkweg zou 
eerst parallel lopen aan het verwerkingsbekken, maar maakt nu een bocht in westelijke 
richting. Hij oordeelt dat het Consortium de inwoners van Voulwames daarop had  
moeten attenderen. ,,Zeker nu dat nieuwe tracé meer risico oplevert van stofoverlast 
met het oog op de veelal heersende windrichting uit het westen. De afspraak dat er 
afdoende gesproeid wordt tegen stofoverlast moet ook gelden voor dit stuk van de 
werkweg”, zo luidt de mening van Van Eechoud. 
 
François Verhoeven benadrukt dat voor de overigens beperkte aanpassing van het 
tracé is gekozen uit een oogpunt van optimale veiligheid bij de werkhaven en de ligging 
van de bezinkbassins. 
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Peet Adams erkent dat de inwoners over die wijziging geïnformeerd hadden moeten 
worden. ,,Dit is gewoon fout gelopen. En fouten moet je ook durven toegeven. Dit past 
niet in onze open en eerlijke communicatie”. 
 
Hub Kleynen merkt op dat deze handelwijze van het Consortium bij hem de vraag doet 
rijzen of het nog wel zin heeft om tijd en energie in de Klankbordgroep te steken. ,,Het 
wekt geen vertrouwen als je achteraf met wijzigingen wordt geconfronteerd”.      
 
Vergunningentraject 
 
Martijn van der Zee, vergunningendeskundige van Consortium Grensmaas, heeft voor 
een volledig overzicht van verleende, aangevraagde en geplande vergunningen  
gezorgd. Dat overzicht wordt bij het verslag gevoegd. 
 
Communicatie gemeente / Consortium 
 
Peter Bruls verduidelijkt waarom de omgeving dit op de agenda heeft gezet: ,,Als  
inwoners vinden we dat de gemeente tot nu toe te weinig is opgekomen voor de  
bewoners. Wij verwachten ook van de gemeente betrokkenheid en tijdige informatie. 
Zoals we achteraf geconfronteerd zijn met de nieuwe uitvoering, is gewoon een misser 
geweest. De aanwezigheid van de wethouder en haar toezeggingen vormen een  
ommekeer. Ik ben erg blij met dat nieuwe geluid”. 
 
Adams benadrukt dat Consortium Grensmaas het mandaat heeft voor de  
communicatie tijdens de uitvoering. Dat is ook contractueel vastgelegd. Hij ziet echter 
geen enkele belemmering om die communicatie in de aanloop naar- en tijdens de  
uitvoering in solide en eendrachtige samenwerking met de gemeente op te zetten. 
 
Wethouder Gubbels wijst erop dat het geen zin meer heeft om achterom te blijven  
kijken, maar dat de blik naar voren moet zijn gericht. ,,We zullen open communiceren 
en dat waar mogelijk in samenwerking met het Consortium doen”. 
 
0-metingen bij verbouwingen  
 
François Verhoeven geeft aan dat er in principe één 0-meting wordt uitgevoerd naar de 
bouwkundige staat van de woningen in Geulle aan de Maas en Voulwames. Bij hoge 
uitzondering en in individueel overleg is er een tweede mogelijk als er tijdens de  
uitvoering woningen worden verbouwd. Dat geldt overigens niet bij kleine ingrepen  
zoals de plaatsing van een nieuwe keuken. 
 
Situatie toegangspad naar voetveer 
 
Peter Bruls maakt zich, net als andere leden van de Klankbordgroep, zorgen over de 
staat van het toegangspad naar het voetveer in Geulle. Het hoger gelegen deel van dat 
toegangspad is volgens Bruls zo slecht dat het nog maar een kwestie van tijd is  
voordat wandelaars en fietsers hun enkels breken. Verhoeven zegt toe poolshoogte te 
nemen en eventueel voor maatregelen te zorgen.  
(PA: Inspectie is woensdag 20 juni uitgevoerd. Het pad wordt op korte termijn  
verbeterd en geëgaliseerd). 
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Infoavond Geulle aan de Maas/Voulwames 
 
Woensdag 5 september 2012 organiseert het Consortium, in samenwerking met de 
gemeente Meerssen, een infoavond voor de bewoners van Geulle aan de Maas in 
Voulwames. Peter Bruls zorgt in overleg met Adams voor de accommodatie. De  
bewoners worden via een bewonersbrief, een advertentie in het weekblad en de  
websites van het Consortium en de gemeente geïnformeerd. Tijdens de volgende  
bijeenkomst van de Klankbordgroep worden de onderwerpen voor die infoavond op 
een rijtje gezet. 
 
Onroerende Zaak Belasting 
 
De vertegenwoordigers uit Geulle aan de Maas hebben kennisgenomen van de  
eenmalige geste van het Consortium om de OZB-belasting voor de duur van de  
uitvoering te betalen voor de inwoners van Voulwames. De delegatie uit Geulle aan de 
Maas oordeelt dat de gemeente Meerssen ook voor de ongeveer 80 gezinnen uit dat 
dorp een handreiking moet doen en vraagt om een tijdelijke verlaging van de OZB. 
Wethouder Gubbels zegt toe daarover in overleg te treden met de bewoners. 
 
 
De volgende vergadering is maandag 13 augustus 2012 om 20 uur in het Wapen 
van Geulle.   
 
 


