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Aanleiding
Op 14 juli 2015 heeft de gemeenteraad de aanzet tot een visie vastgesteld voor de toekomst en
(her)ontwikkeling van het voormalige Visioterrein. Daarbij is het college een aanvullende opdracht gegeven
om, met de provincie, scenario’s voor omlegging van de N321 te bestuderen en te kijken naar een variant
buiten het plangebied. Over de aanpak, uitvoering en voortgang van de opdracht in de vorm van een
zogeheten studiekamer hebben wij u tussentijds via de raadsinformatiebrieven 2016-22 en 2016-43
geïnformeerd. De studiekamer heeft op 17 november 2016 geleid tot de totstandkoming van het rapport
‘Studiekamer Impuls Grave Vesting’ (‘Tracévarianten N321’). In griffiebericht nummer 23 (24 november
2016) hebben wij de aanpak op korte termijn met u gedeeld, zoals de organisatie van een informatieavond
in december 2016. Vervolgens hebben we het besluit genomen dat inwoners en andere belanghebbende
partijen tot 1 maart 2017 op de rapportage konden reageren.
In onze vergadering van 28 maart 2017 hebben wij besloten om alle bij de gemeente ingekomen reacties te
betrekken bij de opstelling van de Vestingvisie. Het eerder voor de raadsvergadering van 16 mei a.s.
aangekondigde raadsvoorstel komt hiermee te vervallen.
Inhoud
Rapport Studiekamer
Status rapport
Vanuit de opdracht van 14 juli 2015 is samen met de provincie een proces gestart om met een quick
scan een impuls te geven aan een strategische opgave: de verdere ontwikkeling van Grave als vitale
vestinggemeente aan de Maas. Het tracé van de N321 vormt daarin een sleutelpositie.
Zoals in het rapport op pagina 6 beschreven staat, diende het rapport in een kort tijdsbestek – conform
het besluit van de gemeenteraad – meer zicht te geven op enkele tracévarianten van de N321 in de
gemeente Grave en de meest relevante aspecten die hiermee samenhangen. De uitkomsten dienden
voorts een goede basis te leveren voor verdere discussie over gewenste en geschikte ontwikkelingen in
Grave en de vesting, mede in relatie tot de N321.
De constatering in het rapport dat een verdere discussie gevoerd moest worden, maakte dan ook dat
het college geen standpunt kon innemen, maar ook niet vooruit wenste te lopen op de inbreng van
inwoners en andere belanghebbenden. Uiteindelijk is het immers aan de politiek om met
belanghebbenden te bepalen wat het zwaarste moet wegen. Om die reden hebben we een openbare
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informatieavond gehouden. Voorts hebben we besloten om iedereen de gelegenheid te geven op de
rapportage te reageren.
Het rapport heeft daarmee nadrukkelijk de status van een onderzoeksrapportage en biedt
aanknopingspunten voor het waarderen van belangen en een diepgaander discussie over de gewenste
keuze. Waar de indruk is ontstaan, dat het rapport al op (zeer) korte termijn zou leiden tot een
‘tracébesluit’ hechten wij er waarde aan om hier op te merken dat hiervan nimmer sprake is geweest.
-

Informatieavond en ingekomen reacties
De informatieavond die op 7 december 2016 is gehouden, maakt deel uit van de met u besproken
strategie om minder vanuit kant en klare voorstellen of conceptbesluiten met de inwoners en andere
belanghebbenden te communiceren. Met circa 100-110 personen was de informatieavond druk
bezocht. De inbreng van de breed samengestelde groep mensen maakte duidelijk dat, wat er op termijn
ook met de N321 gebeurt, niet alle betrokken belangen op een voor iedereen goede manier verenigd
kunnen worden. Van de bijeenkomst is een verslag gemaakt (zie bijlage).
Er zijn 62 reacties op het rapport ingekomen. Alle ingekomen reacties hebben wij al in een eerder
stadium integraal voor u bij de griffier ter inzage gelegd (zie daarvoor het griffiebericht van 10 maart jl.).
De reacties laten een grote mate van verscheidenheid zien; van mededelingen tot uitgebreide reacties,
van adviezen tot uitgewerkte alternatieven of variaties op in het rapport beschreven tracés. Als college
zijn we iedereen die persoonlijk dan wel in groepsverband hebben gereageerd dankbaar voor de
inbreng. Het maakt duidelijk dat verkeer als onderwerp leeft en dat dit extra geldt voor de N321.

Motie 7 februari 2017
In de raadsvergadering van 7 februari 2017 heeft de gemeenteraad de motie ‘Vestingvisie en N321’
aangenomen. Met de motie dringt de gemeenteraad er op aan om de stedenbouwkundige voor de
Vestingvisie Grave ook te vragen om een expliciete inpassing van de N321 hierin.
Collegebesluit verdere aanpak
Wij hebben ons in onze vergadering van 28 maart 2017 gebogen over de eerdere aankondiging van een
raadsvoorstel over het rapport en de daarop ingekomen reacties.
Wij hebben besloten om alle bij de gemeente ingekomen reacties in handen te stellen van de
stedenbouwkundige zodat die deze reacties kan betrekken bij het opstellen van de Vestingvisie. Wij geven
daarmee maximaal invulling aan de motie van 7 februari 2017. Het eerder voor de raadsvergadering van 16
mei 2017 aangekondigde raadsvoorstel komt hiermee te vervallen.
Ons besluit is overigens wel een voorwaardelijk besluit, omdat de gemeenteraad nog een besluit dient te
nemen ten aanzien van het voteren van een krediet voor de inzet van de stedenbouwkundige.
De informatiebijeenkomst van december, de nadien ingekomen reacties alsook het maatschappelijk debat
zoals dat onder meer via de pers gevoerd wordt, geven blijk van een brede herkenning én het gelijktijdige
besef dat de huidige verkeerssituatie op de Sint-Elisabethstraat vraagt om een structureel andere oplossing.
Welke oplossing het meest wenselijk is, een toekomstgerichte keuze gestoeld op basis van het principe van
het algemeen belang, daarover lopen de meningen uiteen. Wij zijn van oordeel dat een dergelijke keuze nu
nog niet gemaakt kan worden. Het rapport Studiekamer is een eerste, waardevolle inhoudelijke aanzet. De
maatschappelijke inbreng via de informatiebijeenkomst en de ingekomen reacties geven op hun beurt een
inkijk in het maatschappelijk draagvlak.
Wij hebben voorts nadrukkelijk kennis genomen van de motie van 7 februari 2017, die aangeeft dat het
proces van de N321 enerzijds en het werken naar de Vestingvisie Grave anderzijds samen moet oplopen, of
anders geformuleerd in elkaar moeten grijpen. Met verwijzing naar wat wij eerder in het raadsvoorstel
‘Vestingvisie Grave’ van 31 januari 2017 hebben geschreven, zijn ook wij van oordeel dat een integrale
aanpak is vereist. De Vestingvisie Grave kan niet slagen zonder inbedding van de N321, de N321 wordt niet
aangepast als deze geen deel uitmaakt van een brede visie als de Vestingvisie Grave. In de
raadsvergadering van 7 februari jl. alsook in de daarop volgende vergadering van de commissie Ruimte (21
februari) hebben wij aangegeven, dat de aan te trekken stedenbouwkundige in zijn presentatie al
nadrukkelijk op de toekomstige rol en functie van de N321 is ingegaan. Wij vinden het niet gepast om –
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vooruitlopend op de door hem te verrichten werkzaamheden – nu al zelf inhoudelijke uitspraken te doen die
hem in zijn werkzaamheden zouden kunnen beperken. Wij zien in de motie van 7 februari jl. ook een oproep
in deze zin.
Procedurele informatie
Ten aanzien van het rapport Studiekamer
Het rapport Studiekamer is na oplevering ter openbare kennis gebracht via website en publicatie in de
gemeentelijke informatierubriek in de krant. Voor inwoners en andere belanghebbenden heeft op 7
december 2016 een openbare informatieavond plaatsgevonden. In de periode tot 1 maart 2017 is
eenieder in de gelegenheid gesteld schriftelijk op het rapport te reageren. 62 (groepen van) personen
en organisaties hebben van deze gelegenheid gebruik gemaakt. Iedereen die een reactie heeft
gestuurd heeft een ontvangstbevestiging en/of tussenbericht ontvangen. Verdere communicatie en
participatie zullen worden georganiseerd in relatie tot het plan van aanpak voor de totstandkoming van
de Vestingvisie. Iedereen die een schriftelijke reactie heeft ingediend ontvangt een nader bericht waarin
uitleg wordt gegeven over het besluit om de reacties mee te nemen in de procedure bij de
totstandkoming van de Vestingvisie Grave.
Voorlopige planning Vestingvisie
Om een en ander in tijd te duiden, brengen wij hierbij de voorlopige planning voor de Vestingvisie in
herinnering die op korte termijn met de stedenbouwkundige nader wordt uitgewerkt.
Wat
Definitieve opdrachtverlening West 8
Stap 1: Ophalen, ontdekken
Stap 2: Ontwikkelen inhoudelijke concepten
Koersdocument
Stap 3: Stadsgesprek
Stap 4: Opstellen Visie op de vestingwerken
Vaststelling visie door gemeenteraad

Wanneer
2017 – 1e kwartaal
2017 – 2e kwartaal
2017 – 2e en 3e kwartaal
2017 – 3e kwartaal
2017 – 3e kwartaal
2017 – 3e en 4e kwartaal
2017 – 4e kwartaal

Bijlagen
Verslag van de informatieavond van 7 december 2016.

Hoogachtend,
burgemeester en wethouders van Grave,

J.J.L. Heerkens
secretaris

A.M.H. Roolvink
burgemeester
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