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Grubbenvorst, 3 mei 2020/BdP/0159
Betreft: CVI en Aantrekkelijke Maasoevers

Beste bestuurders,
In een artikel in Dagblad de Limburger van 29 april jl. over het aantrekkelijk maken van de Maasoevers in
Grubbenvorst en Lottum lezen wij tot onze grote ontsteltenis dat de Maaswerken niet vóór 2050 behoeven te
worden uitgevoerd.
In mei 2018 zijn de eerste voorbereidingen voor de CVI en afgravingen tot waterniveau ter hand genomen. Ook
werd er nog gesproken met de gemeente Venlo over de afvoer van het grind en zand over Venloos grondgebied.
Volgens de plannen heeft DCM ook de sorteer- en breekinstallatie geplaatst.
Behoud de Parel is met vele omwonenden in verzet gegaan tegen de eerste plannen van DCM om de CVI te
vestigen. Daarvoor gaf de gemeenteraad in juni 2009 groen licht. Dat gebeurde – volgens de argumentatie van het
college van B&W - om inwoners te beschermen tegen het hoge water van de rivier de Maas naar aanleiding van de
overstromingen in 1993 en 1995. Als vereniging hebben wij toen de noodzaak voor de CVI bestudeerd en die sterk
in twijfel getrokken en we zagen ons genoodzaakt te protesteren. De noodzaak tot vestiging van de CVI was tegen
het hoogwater niet nodig en zou ons inziens zelfs de beveiliging vertragen. Uiteindelijk zijn wij in een juridisch
gevecht verzeild geraakt tot aan de Raad van State. Deze heeft na diepgaand onderzoek en na diverse aanpassingen
aan de plannen uiteindelijk de CVI toegestaan, vastgelegd in het besluit van de hoogste bestuursrechter in augustus
2016.
Op basis van de huidige kennis en stand van zaken blijkt dat de hoogwatergeulen bij Grubbenvorst en Lottum niet
voor 2050 behoeven te worden gerealiseerd. De CVI heeft een tijdelijke vergunning voor het verwerken van
grondstoffen uit het gebied. Nu het grootste deel van de Zandmaaswerken wordt uitgesteld tot na 2050 ligt het
voor de hand om de grondstoffen elders aan land te laten komen en te verwerken. Dit hebben wij in ons verweer al
eens geopperd. De CVI in Grubbenvorst is blijkbaar gewoon niet noodzakelijk. En die noodzaak was nu net het
argument dat in de politiek werd gebruikt om de CVI en bijbehorende haven van de grond te krijgen. Ligt hieraan
een gebrek aan visie in de politiek of te opportunistisch denken en rekenen vanuit DCM ten grondslag ?
Wij willen – gezien voorgaande - voorstellen om het gebied van de CVI mee te nemen in de plannen voor
ontwikkeling van een aantrekkelijker Maasoevers.
Onze vragen:
1. Gaat u de tijdelijke vergunning aan DCM om de verwerkingsinstallatie 25 jaar in gebruik te hebben,
intrekken?
2. Wordt de CVI op het Raaieind opgeleverd en onderdeel van de natuur zoals bij aanvang van de
bestemmingsplanwijzigingen beloofd ? Wie wordt eigenaar en/of de beheerder van dit terrein ?
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3. Omdat er al plassen zijn ontstaan, kan in het gebied natuur worden gerealiseerd en zou ook een deel een
recreatieve functie kunnen krijgen. Wilt u hieraan, als onderdeel van de aantrekkelijke Maasoevers,
medewerking verlenen?
4. Aangezien de plannen voor aantrekkelijke Maasoevers voor het gebied tussen Grubbenvorst en Lottum
betreffen, verzoeken wij u deze tegen lage kosten te realiseren, gezien het tijdelijke karakter. Immers na
2050 zouden hoogwatergeulen toch aangelegd moeten worden is nu de verwachting.
5. Op welke wijze gaat u hier een duurzame en verantwoorde invulling aan geven ?
Graag ontvangen wij een spoedig antwoord op onze vragen.
Namens het bestuur van vereniging Behoud de Parel
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