Vergunningen Meers-Maasband, stand van zaken 10 februari 2020 behorende bij de
Klankbordgroepvergadering van 17 februari 2020
Historische trap Urmond:
Dit werk is afgerond
Herontwerp Julianaplas:
Dit wordt meegenomen in de procedure van het ontwerp Maasband, waarvan de conceptaanvraag in
januari 2020 is ingediend.
Ontwerp hoogwaterbrug, nevengeul en kaden Maasband:
Het DO van de dijken is gereed en goedgekeurd door WL. Het definitieve projectplan voor de
dijkverlegging ligt tot 11 maart 2020 ter inzage. Op het ontwerpbesluit zijn geen zienswijzen
binnengekomen. Het is dan ook de verwachting dat op het definitieve projectplan geen beroep
wordt aangetekend.
Het DO van de brug is geaccepteerd door RWS Maaswerken. Op basis daarvan is een
omgevingsvergunning verleend door de gemeente Stein, voor het bouwen van de brug. Het nieuwe
bestemmingsplan is onherroepelijk. Tevens is het nieuwe ontwerp vastgelegd in de
‘milieuvergunning’ voor het cluster MMU. Op 28 oktober 2019 is de kapvergunning verleend. Als
compensatie voor de bomenkap stelt CG €25.000 beschikbaar voor particuliere initiatieven voor het
terugbrengen van landschappelijke elementen in de nabije omgeving.
Voor de bouw van de hoogwaterbrug is eveneens een projectplan Waterwet vastgesteld door
Rijkswaterstaat (als eigenaar / beheerder van de constructie). Dit projectplan ligt tot 11 maart 2020
ter inzage. CG heeft het projectplan opgesteld en aangeleverd bij RWS.
De procedure voor de ontgrondingenwet volgt binnenkort.
Rijkswaterstaat wordt eigenaar en beheerder van het constructieve deel van de brug, landhoofden
en bestortingen onder de brug, de gemeente van de toeritten en het asfalt. Omdat dit werken zijn
binnen de (toekomstige) beschermingszone van de dijken moet hiervoor een watervergunning
worden verkregen van het Waterschap Limburg. CG verzorgt deze aanvragen namens de
eindbeheerders.
Fietspaden
Op 9 september is gestart met de realisatie van het fietspad bij Meers. Deze zijn inmiddels afgerond.
Alle vergunningprocedures zijn door CG verzorgt, namens de eindbeheerders. De vergunningen staan
daarom direct op naam van de gemeente.

