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BesteheerVollenberg,

Allereerstexcusesvoor de late beantwoordingvan uw brief. Dit heeft onder andere te maken met de
personelebezettingen taakwisselingen.
Wijzullende vragenuit uw briefhiernaherhalen,gevolgddoor ons
antwoord.

1. Gaat u de tijdelijke vergunning aan DGM om de veruverkingsinstallatie
25 jaar in gebruik te
hebben, intrekken?
Antwoord:Nee,daarvooris geen aanleiding.In 2018 is gestartmet de aanlegfase.Dat houdtin dat het
CVlterreingeschiktgemaaktwordtvoor de aanvoervan toutvenanten de verwerkingvan zand en grind.
Het terreinwordtdoor middelvan een aan te leggenhavenaan de Maas bereikbaargemaaktvoor
schepen.De verwerkingsinstallatie
is inmiddelsgebouwd.De aanlegfasezal naarverwachtingeind2021
/ begin 2022 gereed zijn.
2. Wordt de CVI op het Raaieindopgeleverden onderdeelvan de natuur zoals bij aanvang van de
bestemmingsplanwijzigingenbeloofd? Wie wordt eigenaaren/of de beheerdervan dit terrein?
Antwoord:Nadatde aanlegfaseis voltooidstartde exploitatiefase.
Ingevolgede met de CVI Haven
RaaieindeBV geslotensamenwerkingsovereenkomst
mag de installatie,
inclusiefverlenging,maximaal
jaar
25
in werking zijn. Dit is de exploitatiefase.Na afloopvan deze exploitatiefasewordt het terrein
opgeleverdals natuurzoalsdit in het bestemmingsplan
CVI is vastgelegd.
CVI HavenRaaieindeBV is eigenaarvan de gronden.Of CVI HavenRaaieindeBV na afloopvan de
exploitatiefase
ook eigenaarwil blijvenof de eigendomen het beheervan de grondenwil overdragenaan
bijvoorbeeld
een natuurbeheerder
is op dit momentniet bekenden, geziende tijd dat dit nog duurt,nu
nog niet relevant.
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3. Omdat er al plassen zijn ontstaan, kan in het gebied natuur worden gerealiseerden zou ook een
deel een recreatievefunctie kunnen krijgen.Wilt u hieraan,als onderdeelvan de aantrekkelijke
Maasoevers, medewerking verlenen?
Antwoord:Dit is op dit momentniet aan de orde.Er lag een duidelijkeopdrachtvan de Gemeenteraad
waar ook door contractuele
afsprakenmet CVI invullingaan is gegeven.Dat betekentdat er natuur
gerealiseerdmoetworden.
Als er (op het einde van de exploitatiefase)een verzoekkomt om tot wijzigingover te gaan zal dit alsdan
naderbekekenmoetenwordenen zal ook daar de Gemeenteraad
haareindoordeelover moetenvellen.
Daarbijis het vanzelfsprekend
dat ook de wensenvan de omgevingbij een eventueleafwegingzullen
worden betrokken.
4 . Aangeziende plannen voor aantrekkelijkeMaasoeversvoor het gebied tussen Grubbenvorst en
Lottum betreffen, verzoeken wij u deze tegen lage kosten te realiseren, gezien het tijdelijke
karakter.lmmers na 2050 zouden hoogwatergeulentoch aangelegdmoeten worden is nu de
verwachting.
Antwoord:Door middelvan dialogenzullenmet de bewonersvan Grubbenvorst
en Lottumen andere
stakeholdersplannenontwikkeldwordendie bijdragenaan aantrekkelijke
Maasoeversen het versterken
van het gebiedvoor zoweltoerismeen recreatie,natuurals in het gebiedpassendeeconomie.Hierbij
zoekenwe waar mogelijkde koppelingmet de grotehedendaagseopgavenzoalsb.v.duurzaamheid,
klimaat-en energieopgave.
Daarnaasthoudenwe rekening,zoverte overzien,met toekomstige
ontwikkelingen.
Vanzelfsprekend
zal er een verantwoordebusinesscase
moetenzijn alvorenstot
uitvoeringover te kunnengaan.
5 . Op welke wijze gaat u hier een duurzame en verantwoorde invulling aan geven?
Antwoord:Dat willenwij samenmet de stakeholders
in het gebiedgaan onderzoeken.Uw organisatieis
reedsbetrokkenbij de totstandkoming
van de visie.Dit trajectis pas gestarten zal nog zekergedurende
2021 in meerderegesprekkenen bijeenkomstengesprekkeneen vervolg krijgen.

Burgemeester
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Namensdezen,

