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Peel en Maasmet de omgeving, voor de omgeving

Intentieverklaring Kwistbeek

Partijen,

1) gemeente Peel en Maas, Wilhelminaplein 1, 5981 CC Panningen, in dezen vertegenwoordigd door 
wethouder dhr. F.A.P. van Kessel, hierna te noemen "gemeente";

2) Waterschap Limburg, Maria Theresialaan 99, 6043 CX Roermond, in dezen vertegenwoordigd door lid van 
het dagelijks bestuur, dhr. H.E.G. Frenken, hierna te noemen "waterschap";

Overwegende dat,

het projectgebied meerdere opgaven met betrekking tot het waterbeheer, de ruimtelijke inrichting, economie, 
natuur en leefbaarheid kent,

het waterschap de Kwistbeek en zijn omgeving als gebiedspilot heeft opgenomen in het actieprogramma 
Water in Balans,

de gemeente aan de slag gaat met de Omgevingswet, die stuurt op het met bewoners, bedrijven en 
organisaties ontwikkelen van de waarden in een gebied, waarbij zo weinig mogelijk wordt teruggegrepen op 
de inzet van wettelijk instrumentarium,

gemeente en waterschap constateren dat de opgaven nauw verweven zijn en alleen in gezamenlijk met elkaar 
en met belanghebbenden in het gebied tot een goede oplossing kunnen worden gebracht,

een brede samenwerking leidt wederzijdse inspiratie en motivatie en nieuwe (meekoppel-)kansen en 
perspectieven voor het gebied,

de betrokkenheid bij de deelnemers leidt tot het voelen van verantwoordelijkheid over de opgaven, de 
maatregelen en bet beheer van het gebied, wat een voorwaarde is voor het verduurzamen van de 
ontwikkeling.
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Komen het volgende overeen dat,

in gezamenlijkheid een gebiedsproces wordt opgezet, waarvoor belanghebbende burgers, bedrijven en 
organisaties worden uitgenodigd en wat in het eerste kwartaal van 2018 leidt tot een uitgewerkt programma,

het Startdocument; Procesplan Kwistbeek als vertrekpunt wordt gehanteerd en dat conform het dit document 
het benodigde personeel en de benodigde middelen beschikbaar worden gesteld,

in het eerste kwartaal van 2018 een samenwerkingsovereenkomst wordt aangegaan met de betrokken 
stakeholders, gericht op de uitvoering van het programma en op het verduurzamen van de samenwerking.

Ondertekend op: z?/- /Z -Z o/?
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Beknopte toelichting
Gemeente en waterschap hebben geconstateerd dat er in het stroomgebied van de Kwistbeek en de Bosbeek 
een aantal beleidsopgaven samenkomen waarbij gemeente en waterschap een gezamenlijke 
verantwoordelijkheid hebben. Op 23 maart 2017 hebben bestuurders van gemeente en waterschap de 
intentie uitgesproken om de problemen gezamenlijk aan te pakken.

Directe aanleiding voor het bestuurlijk overleg was de jarenlange wateroverlast door inundaties bij hevige 
regenval van met name Soeterbeek en Pratwinkel en in de kern van Baarlo. Deze inundaties worden onder 
andere veroorzaakt door overstorten in Helden en Panningen. Soeterbeek is in het kader van het Nationaal 
Bestuursakkoord Water (NBW) aangemerkt als WB21 knelpunt. Geconstateerd is dat er naast het probleem 
van deze inundaties nog een aantal opgaven ligt die een sterke samenhang met elkaar hebben.

De gemeente heeft een opgave om de overstorten te saneren vanuit de Kaderrichtlijn Water (KRW) en het 
Provinciaal Omgevingsplan (POL). Het waterschap heeft, eveneens in het kader van de KRW en het POL, de 
Kwistbeek aangemerkt als 'beekherstelproject'.

Het waterschap heeft de Kwistbeek aangewezen als gebiedspilot in het kader van het programma "Water in 
Balans". Het programma Water in Balans is gestart naar aanleiding van de calamiteit in mei/juni 2016 en heeft 
tot doel om op innovatieve en interactieve wijze nieuwe oplossingen te zoeken voor de gevolgen van de 
klimaatverandering.

Het waterschap heeft verder een dijkverbeteringsopgave. De Maasdijk ter hoogte van Baarlo dient te worden 
verbeterd, waarbij ook de uitmondingen van de Kwistbeek en de Bosbeek dienen te worden heringericht. De 
dijkversterking vindt in een separaat kader plaats, maar wel in nauwe afstemming met de aanpak waarvoor 
het Startdocument Kwistbeek is geschreven.
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