
Omgevingswerkgroep Baarlo-Hout-
Blerick  
 

3 juli 2019 

 

Met de omgeving, voor de omgeving 



Agenda 
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1. Opening 

2. Stand van zaken systeemmaatregel (Baarlo Noord en Hout-
Blerick) 

3. Koersdocument Laagterras Gemeente Peel en Maas 

4. Stand van zaken Coupure/Kwistbeek/kwelgeulen 

5. Stand van zaken Hummerenweg 

6. Schadevergoeding en evacuatie bij overstroming 

7. Vooruitblik/planning 

8. Afsluiting 



Stand van zaken systeemmaatregel  
(Baarlo Noord en Hout-Blerick) 
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2. Systeemmaatregel (Baarlo-Noord en Hout-
Blerick) 
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Achtergrond: 

- Baarlo-Hout-Blerick  is één van de 12 systeemmaatregelen 

- Alle informatie is beschikbaar voor de minister om een besluit 
te nemen over de eerste vier  (Well, Arcen, Baarlo-Hout-Blerick 
en Thorn-Wessem 

- De regio wil zo snel mogelijk duidelijkheid van de minister, 
want geen besluit leidt tot blijvende onduidelijkheid, stagnatie 
in de dijkversterking en een blijvend slot op de ruimtelijke 
ontwikkeling in de Maasvallei 

- Voor Baarlo-Hout-Blerick in samenhang met buitendijkse 
ontwikkelingen 



Dit levert het volgende beeld op: 

- Een hoogwatergeul is niet inpasbaar 

- Het gebied omvat ca 30 woningen in Hout-Blerick en ca 16 
woningen en 5 bedrijven in Baarlo-Noord 

- Er zijn grote verschillen tussen Baarlo-Noord en Hout-Blerick 
als het gaat over rivierkundige effecten en daarnaast de 
economische waarde 

Verschillende varianten zijn onderzocht 
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Varianten 
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Mocht de minister kiezen voor een dijkverlegging dan is het volgende 
belangrijk: 

- Veiligheid staat voorop, door versterken voorliggende kering of door 
bewoners die niet veilig wonen een passend alternatief aan te 
bieden 

- Schadevergoeding goed regelen 

- Integrale aanpak van KRW doelen, gemeentelijke ambities, 
beekherstel en evacuatie 

- Ook aandacht voor weerdverlaging en weghalen begroeiing, zoals 
Romeinenweerd 

- Meer ruimte om te kunnen ondernemen  

 

Wat levert dit op: 
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- Systeemmaatregel  met alle bewoners afgestemde 
ontwikkelrichting 

- Inzet: iedereen duurzaam veilig en ruimte voor ontwikkeling 

 

Gevolgen voor Hout-Blerick 
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Koersdocument 
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De gemeente Peel en Maas wil: 

- Bijdragen aan Economische Structuurversterking van het 
laagterras 

- Richting geven: welke richting vindt de gemeente wenselijk en 
welke niet 

- Dit op het gebied van veiligheid, landschap, landbouw, wonen 
en recreatie 

3. Koersdocument Laagterras gemeente Peel en     
Maas 
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Coupure/Kwistbeek/Kwelgeulen 
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Coupure 
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Verschillende varianten voor 

- Dijktracé 

- Huidige plek 

- Terugleggen waar mogelijk 

- Coupure 

- Sluiten 

- Drempel 

- Ligging Kwistbeek, binnendijks en buitendijks 

- Kwelgeulen 
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Coupure/Kwistbeek/Kwelgeulen 



- Coupure behouden 

- Drempel aanbrengen 

 

Verder bekijken 

- Is verhoging van de weg van de Coupure tot aan de Heuvel 
mogelijk ivm evacuatie, met behoud van doorstroming? 

 

 

Realistisch alternatief Coupure 
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Kwistbeek en pompgemaal 
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Varianten: 

- Pompgemaal wordt vervangen 

- Kwistbeek:  

- huidige tracé: meanderen, stuwen 

- nieuw langer tracé binnen en/of buitendijks 
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Hummerenweg en omgeving 
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Schaderegelingen en evacuatie 

 

Agendapunt 6 
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Arcen 

Venlo-Velden 

Baarlo-  

Hout Blerick 

 
Steyl-Maashoek 

Belfeld 

Kessel 

 

 
Beesel 

Buggenum 

Heel 

 
Thorn-Wessem 

Blerick-  

Groot Boller 

Nieuw Bergen 

Well 

Belangrijkste schadesoorten 

• Nadeelcompensatie 
 

• Planschade 
 

• Onteigening 
 

• Tegemoetkoming schade bij rampen 
 

 
 

 
 

 

 



Wet tegemoetkoming schade bij 
rampen 
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1. een overstroming die een ramp is en die inhoudt 
waterstanden veroorzaakt door een rivierafvoer van 1/50 per 
jaar voor gedeelte Maas waar geen waterkeringen zijn 

2. In de periode dat de in het Deltaplan grote rivieren bedoelde 
werkzaamheden ter bescherming tegen hoogwater langs de 
Maas nog niet volledig ten uitvoer zijn gelegd wordt, in 
afwijking van het bepaalde in artikel 1, onder b, onderdeel 1°, 
onder hoge waterstanden verstaan: hoge waterstanden, 
veroorzaakt door een rivierafvoer met een gemiddelde kans 
van voorkomen van minder dan 1/10 per jaar 

 

 

https://wetten.overheid.nl/BWBR0009637/2016-01-01#Artikel1
https://wetten.overheid.nl/BWBR0009637/2016-01-01#Artikel1


Evacuatie 
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Vooruitblik 
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Systeemwerking Hout-Blerick 

- Individuele gesprekken 

- Bezoek minister 

- Gebiedsbijeenkomst na de zomer 

- MIRT overleg oktober 2019 

Coupure/Kwistbeek 

- Individuele gesprekken 

- Richting voorkeursalternatief 

Evacuatie en kwelgeulen 

- Samen met betrokkenen verder uitwerken 

Stand van zaken bericht naar BHB 

 

Vooruitblik 

24 




