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Consultatie concept voorkeursalternatief
Meanderende Maas

Beste leden van de Agendacommissie,
Met deze brief vraag ik om uw medewerking voor een goede consultatie van het project
Meanderende Maas: de omvangrijke integrale gebiedsontwikkeling langs de Maas tussen
Ravenstein en Lith. De projectorganisatie Meanderende Maas gaat de dijktussen Ravenstein

en Lith verbeteren, de Maas meer ruimte geven en het gebied ontwikkelenl. De gemeente Oss
is een van de partijen in deze projectorganisatie. De raadsleden zijn op verschillende

momenten en manieren geïnformeerd op dit project. Zo heeft er in het najaarvan 2018 een
consultatie overde kansrijke alternatieven plaatsgevonden. Op 21juni 2019 was er nog een
werkbezoek.

Dit najaar geeft de stuurgroep Meanderende Maas het concept voorkeursalternatief voor
consultatie vrij. Het college wil graag uw raad betrekken bij deze consultatie. Wij willen

u

meenemen in dit grote project dat een forse impact zal hebben in het gebied. Daarnaast
nemen wij uw aandachtspunten graag mee en zien wij ons graag gesteund in onze reactie
Het vaststellen van het voorkeursalternatief is een belangrijke stap in het proces. Na deze
fase start de planuitwerking. Er wordt nu dus echt voorgesorteerd op de uitvoering in de

periode 2023
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2028. Dit wordt het moment om aan te geven waar we voor gaan.

Meer informatie vindt u op www.meanderendemaas.nl
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Met uw griffie hebben wij hebben wij gekeken naar een passende behandeling voor deze

consultatie. Net als vorig jaar willen wij graag als college een concept-reactie aan uw raad
voorleggen. Een raadplegende behandeling in een opiniecommissie past hier bij. Binnen de
deadline voor de consultatie zijn echter geen opiniecommissies voorzien, De stukken komen
pas na 10 oktobervrij en op ll decemberstelt de stuurgroep Meanderende Maas het
voorkeu rsa lternatief vast.

Daarom vraag ik uw medewerking voor een raadplegende behandeling in de adviescommissie
van 28 november. Met een behandeling in die commissie kan de input nog worden
meegenomen in de definitieve Oss reactie. Een plenaire behandeling in de commissie doet
recht aan het belangrijke moment waar het project zich in bevindt. Deze optie heeft onze

voorkeur, maar het is aan uw Agendacommissie om hierin een keuze te maken.
Op 30 oktober staat bovendien een bestuurlijke informatieavond gepland. Op deze avond wil

de projectorganisatie uw raad en de besturen van de andere projectpartners informeren over
het project.

Ik leg dit verzoek aan u voor, zodat we gezamenlijk een goede oplossing kunnen vinden.
Mocht u nog vragen hebben, dan is Sander Magielsen graag bereid een nadere toelichting te
geven.

Met vriendelijke groet,

mr. J. van der Schoot
Wethouder Buitengebied c.a

