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Opening en mededelingen
•
•

•

Harry Trimbos woont deze week de bijeenkomsten nog bij maar draagt wegens verhuizing
naar Spanje zijn taken over aan Herman Wehkamp (VVV).
De werkgroep geeft aan behoefte te hebben aan een evaluatie van het
burgerparticipatieproces samen met de Projectgroep en (afvaardiging van) de Stuurgroep.
Deze evaluatie moet - onder leiding van de voorzitter - plaatsvinden nadat het
participatietraject is afgesloten. De evaluatie betreft onder andere:
o terugblik op het verloop van het burgerparticipatieproces;
o heeft het project aan het doel beantwoord;
o wat zijn de verbeterpunten voor een volgende keer:
o ontwikkelen van protocollen voor vergelijkbare initiatieven.
Jurgen Mingels neemt als afgevaardigde van VTN deel aan de Klankbordgroep. Er was hier
enige onduidelijkheid over.

Verslag bijeenkomst 14 juni 2018
Aanvullingen op en opmerkingen over het verslag van 14 juni 2018:
• De werkgroep heeft Decisio geadviseerd voor het onderzoek contact op te nemen met Prof.
Jeroen Aerts. Dit is inmiddels gebeurd.
• De ecoloog van de provincie heeft aangegeven dat er een natuurwaardenonderzoek
aanwezig was en daar een vervolg op zou komen. Beide onderzoeken zouden aan de
werkgroep ter beschikking worden gesteld. Dit is echter nog niet gebeurd en de werkgroep
vraagt of deze alsnog ter beschikking gesteld kunnen worden.
• Het punt “De werkgroep heeft om aanvullend onderzoek gevraagd naar de effecten van extra
verharding op wateroverlast en modderstromen als gevolg van piekbuien. (vooral in Oud
Lemiers).” Wordt toegevoegd aan het advies.

Bespreken eindadvies obv voorzet Aernout Henny
Het conceptadvies is goed ontvangen door de werkgroepsleden maar behoeft aanvulling:
1. De volgorde aanpassen van de zinnen ‘om af te zien van het verharden van nu onverharde
delen van het voorgenomen tracé’ en ‘om geen nieuwe ﬁetspaden aan te leggen door natuuren agrarische gebieden’.
2. Het advies zelf moet bondig en duidelijk zijn. In het advies wel verwijzingen opnemen naar het
rapport van Jeroen Aerts en de ingediende stukken van VTN en Burgerinitiatief Vallei Lemiers.
Deze stukken worden toegevoegd als bijlagen bij het advies.

3. De werkgroep adviseert een bodemkundig hydrologisch onderzoek, een aanvullend
natuurwaarden onderzoek en het behoud van rust in natuurgebieden.
4. Inbedding in een algemeen kader. De algemene knelpunten moeten in een preambule worden
samengevat. Deze inbedding versterkt de inhoud. Daaruit blijkt dat de werkgroep zich met
meer heeft beziggehouden dan alleen met de Vosgrubbe, Zwarteweg of Oud Lemiers. Het
gaat om de algemene knelpunten die zijn benoemd in de eerste sessie:
a. balans;
b. kwetsbare natuur;
c. natuur als kracht;
d. woonomgeving;
e. vervlechting gebruikers;
f. landbouw.
5. De quote van Jurgen Mingels toevoegen aan het advies:
“Als de glans van de Zuid-Limburgse smaragd verdwijnt, stopt het genieten ervan en daarbij
het economisch gewin.”
René Walenberg herschrijft het conceptadvies. De werkgroepsleden zullen het eindadvies onderling
becommentariëren om te komen tot een eindadvies.
Algemene opmerkingen
• Initiatiefnemers van projecten als de TBFR moeten toetsen of het project doorgang kan
vinden. Als er bijvoorbeeld schade toegebracht gaat worden aan de natuur als gevolg van een
initiatief dan moeten de initiatiefnemers dat compenseren zodat het project doorgang kan
vinden. Bij bestemmingsplanprocedures kan een ieder bezwaar te maken.
• Is Cittaslow wat in Zuid-Limburg gepromoot wordt door de VVV te verenigen met het werk van
de werkgroep? Cittaslow is het internationale keurmerk voor gemeenten die zich inzetten voor
leefomgeving, landschap, streekproducten, gastvrijheid, milieu, infrastructuur, cultuurhistorie
en behoud van identiteit. De Trambaanfietsroute op zich is niet gerelateerd aan Cittaslow.
Cittaslow én de werkgroep zetten zich beide in om de natuur ongemoeid te laten. De nadruk
ligt op de kwaliteit en niet op kwantiteit. VVV pleit ervoor dat als de route er komt, deze
gekoppeld wordt aan de Vennbahn. Het standpunt is echter dat de natuur niet opgeofferd mag
worden aan welk toeristisch initiatief dan ook.

Presentatie Klankbordgroep
Het advies van de Werkgroep Natuur, Groen en Omgeving is nog niet definitief als de eerste
bijeenkomst van de Klankbordgroep plaatsvindt op donderdag 4 oktober. De afgevaardigde van de
werkgroep - Aernout Henny – kan echter al wel een aantal zaken toelichten:
• impressie van het werk van de werkgroep;
• de kern en inhoud van het advies;
• toelichting
Het definitieve advies wordt uitgereikt op het moment dat het klaar is.

Rondvraag en afsluiting
•
•

Dit was de laatste bijeenkomst van de Werkgroep Natuur, Groen en Omgeving.
De verslagen van de Klankbordgroep worden evenals de verslagen van de werkgroepen
gepubliceerd.

