VERKLARING PROTOCOL OMGEVINGSBEWUST UITVOEREN
NATUURONTWIKKELING LUS VAN LINNE
Ballast Nedam Grondstoffen BV, gevestigd te 3439 LM Nieuwegein, Ringwade 71, rechtsgeldig
vertegenwoordigd door haar directeur de heer ir. W.J.M. Duijnstee, hierna te noemen “Ballast Nedam”,
en
de gemeente Roermond, ten dezen vertegenwoordigd door de heer drs. G. IJff, daartoe op grond van
artikel 171 lid 2 van de Gemeentewet gemachtigd door de waarnemend burgemeester van de
gemeente Roermond, de heer mr. P.A.G. Cammaert, handelende ter uitvoering van het besluit van het
college van burgemeester en wethouders van 21 mei 2013, hierna te noemen “de gemeente
Roermond”,
en
de gemeente Maasgouw, ten dezen vertegenwoordigd door de heer J.A.L. Lalieu, daartoe op grond
van artikel 171 lid 2 van de Gemeentewet gemachtigd door de burgemeester van de gemeente
Maasgouw de heer S.H.M. Strous, handelende ter uitvoering van het besluit van het college van
burgemeester en wethouders van 28 mei 2013, hierna te noemen “de gemeente Maasgouw”,
Overwegende dat:
-

Balast Nedam een initiatief “Nieuw Leven in de Lus van Linne” heeft voorgelegd voor de realisatie
van rivierverruiming, EHS-Nieuwe Natuur en voor recreatie;
De gemeente Roermond en andere overheden inmiddels positief hebben beschikt op
verschillende vergunningaanvragen en op een betreffend bestemmingsplan “Lus van Linne”;
De gemeente Roermond en de provincie Limburg gezamenlijk bevoegd gezag zijn voor het
toezicht op de uitvoering van het initiatief;
De gemeenten Roermond en Maasgouw willen bevorderen dat de hinder vanuit de uitvoering van
het initiatief zoveel mogelijk zal worden beperkt;
Ballast Nedam dezelfde doelstelling heeft vanuit haar taakopvatting van Maatschappelijk
Verantwoord ondernemen en vanuit haar kwaliteitssysteem;
Alle partijen goed willen communiceren over mogelijke hinder vanuit de uitvoering van het
initiatief, ook met omwonenden;
De gemeente en de provincie Limburg beide beschikken over een klachtenlijn, voor het melden
van milieuklachten, welke 24 uur per dag bereikbaar is.

Verklaren het volgende:
-

-

-

Ballast Nedam zal naast haar verplichtingen vanuit vergunningvoorwaarden de uitvoering van het
initiatief doen plaatsvinden onder een in haar kwaliteitssysteem opgenomen Protocol
Omgevingsbewust uitvoeren, waarin een systeem van metingen, communicatie, en organisatie
van hinderaspecten is opgenomen;
Ballast Nedam zal de gegevens uit dit protocol volledig ter beschikking stellen van de gemeenten
en omwonenden;
De gemeente Roermond en de provincie Limburg behouden hun onafhankelijke taak tot toezicht
op en handhaving van de afgegeven beschikkingen. De gemeenten Roermond en Maasgouw
zullen daarnaast bijdragen aan communicatie rond hinderaspecten.
Ballast Nedam zal beschikken over een klachtentelefoonnummer dat 24 uur per dag bereikbaar
is;
Het totale stelsel van handhaving, Protocol Omgevingsbewust uitvoeren en klachtenafhandeling
zal regelmatig en voor zover nodig worden geëvalueerd.
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Getekend op 2 juli 2013 door wethouder G. IJff van Roermond, wethouder J. Lalieu
van Maasgouw en W.J. Duijnstee van Ballast Nedam Grondstoffen BV

