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Nieuwsbrief
Dijkversterkingen

november 2019 - besluit
minister

 

“Onze Maas, onze veiligheid”. Onder

dit motto werkt Waterschap Limburg,

samen met het Rijk, de provincie en

gemeenten, aan sterke dijken in heel

Limburg. Tegelijkertijd benutten we

kansen om het Maasdal aantrekkelijker

te maken. Elke plek verdient een

oplossing die past bij zijn omgeving.

Dat betekent dat we goed luisteren

naar die omgeving, maar ook dat we

keuzes maken. Want met praten alleen

worden onze dijken niet veiliger. In

deze nieuwsbrief leest u de laatste

stand van zaken in de verschillende

projecten.

 

Inleiding

 

Op donderdag 21 november 2019

heeft Minister van Infrastructuur en

Waterstaat een besluit genomen over

de systeemmaatregelen, ook wel
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dijkverleggingen genoemd, binnen het

Hoogwaterbeschermingsprogramma

Noordelijke Maasvallei. Naast het

versterken en verhogen van dijken is

op vier locaties het verleggen van

dijken verkend, om de Maas meer

ruimte te geven, te weten: Well, Arcen,

Baarlo – Hout-Blerick en Thorn –

Wessem.

 

In juli 2019 hebben bestuurders uit de

regio een regionale voorzet voor de

systeemmaatregelen opgesteld en

aangeboden aan de minister. Bekijk

deze hier op de website.

Op 11 juli bezocht de minister het

gebied en ging in gesprek met

betrokkenen over de impact van de

maatregelen en over het feit dat ze al

jaren wachten op duidelijkheid. De

Tweede Kamer is op vrijdag 22

november over het besluit

geïnformeerd.
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Wat heeft Minister Van

Nieuwenhuizen besloten?

 

Tijdens het Bestuurlijke Overleg

Meerjarenprogramma Infrastructuur,

Ruimte en Transport (BO MIRT) is het

volgende besproken.

Voor de 3 systeemmaatregelen

Baarlo - Hout-Blerick, Arcen en Well

volgt de minister de belangrijkste

punten uit de regionale voorzet. Zij

vraagt de regio om de

voorkeursalternatieven (VKA) vrij te

geven voor inspraak zodat medio

2020 de voorkeursalternatieven

kunnen worden vastgesteld.

Voor de systeemmaatregel Thorn -

Wessem neemt de minister ruimte

tot het voorjaar 2020 om te

besluiten. Rijk en regio verkennen

hiervoor de mogelijkheden van een

gebiedspakket en een passende en

juridisch houdbare

beschermingsaanpak.

 

Wat betekent het besluit voor

het systeemmaatregelgebied in

Arcen?

 

De systeemmaatregel wordt uitgevoerd

door de kering in het buitengebied

tussen Arcen en de brouwerij Hertog

Jan terug te leggen tot aan de
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Maasstraat. De brouwerij Hertog Jan,

aanpalende bedrijven/ woningen en de

toegangsweg worden beschermd met

een kering conform wettelijke norm.

Het tracé wordt in de planstudie

geoptimaliseerd met oog voor

rivierkundige werking,

omgevingsbelangen en toekomstige

uitbreidbaarheid van de kering.

Aanvullend op de systeemmaatregel

wordt ten noorden van het

brouwerijcluster extra winterbed

behouden door een oostwaarts

keringtracé. De door de omgeving

aangedragen buitendijkse

rivierverruimende maatregel

Hertogbroek (westelijk van Hertog-Jan)

is opgenomen in de Adaptieve

Uitvoeringstrategie Maas en wordt

afgewogen in het programma Integraal

Riviermanagement. 

Wat gaat er nu gebeuren?

De komende maanden werken we

aan de nota voorkeursalternatief

(VKA) waar het hele dijktraject van

Arcen (ligging en type dijk) in staat.

Het voorkeursalternatief  met de

milieueffectrapportage (het MER)

wordt in het voorjaar van 2020 ter

inzage gelegd en hierop kunnen

zienswijzen worden ingediend.

Het waterschap stelt uiteindelijk het

voorkeursalternatief met de

verwerking van de zienswijzen vast.

Na dit besluit, naar verwachting

halverwege 2020, start de

planuitwerkings-fase, waarin

daadwerkelijk de nieuwe dijk wordt

ontworpen en de positie van de dijk

met  beperkte
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optimalisatiemogelijkheid definitief

wordt bepaald.

Over het voorkeursalternatief, de

milieueffectrapportage (MER) en het

vervolgproces houden wij u op de

hoogte via de nieuwsbrief, website en

we organiseren gesprekken of

ontwerpateliers. Het waterschap werkt

graag samen met u het ontwerp verder

uit tot het definitieve ontwerp dat

vervolgens gerealiseerd wordt. De

betrokkenen ontvangen hierover nog

informatie.

Spreekuur op afspraak

Heeft u vragen over het besluit of over

het vervolg? Bel dan 088 – 88 90 100

of mail

dijkversterking@waterschaplimburg.nl

en maak een afspraak op één van de

spreekuren.

Omgevingsmanager Rudy de Groote

en Abel Knipping houden de komende

4 weken op de dinsdagmiddagen

spreekuur op afspraak in MFA de

Schans. Het gaat om:

dinsdag 26 november tussen 16.00

- 19.00 uur

dinsdag 3 december tussen 16.00 -

19.00 uur

dinsdag 10 december tussen 16.00

- 19.00 uur

dinsdag 17 december tussen 16.00

- 19.00 uur.
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Disclaimer: Dit kaartje geeft een

verkenning aan. In een

verkenningsfase ziet u bijvoorbeeld

nog rechte/haakse lijnen op de kaart,

maar dat is niet het uiteindelijke

ontwerp. Op veel  punten is namelijk

nog onderzoek nodig, zoals grond,

rivierkundig etc. De volgende fase is de

planuitwerkingsfase. In deze fase

spreken we verder met bewoners en

ondernemers over eventuele

optimalisaties in het dijktraject. Het

definitieve traject wordt in een Ontwerp

Projectplan Waterwet opgenomen. Aan

het eind van de planuitwerkingsfase

wordt een procedure gestart, waarop u

kunt reageren (zienswijzen indienen).

Betrokkenen ontvangen over de

planuitwerkingsfase nog uitvoerig

informatie van het projectteam.

 

Wat betekent het besluit voor

het systeemmaatregelgebied in

Baarlo - Hout-Blerick?

https://outlook.live.com/mail/0/inbox/id/AQQkADAwATExADc3AD...

6 van 9 26-11-2019 11:43



 

De systeemmaatregel Baarlo - Hout-

Blerick wordt uitgevoerd door de kering

in het buitengebied van Hout-Blerick

terug te leggen naar de hoge grond en

zo winterbed te behouden. Ter hoogte

van Baarlo tot en met kasteel De

Berckt wordt de bestaande kering

versterkt conform wettelijke norm. In

het gebied dat onderdeel van het

winterbed blijft maar buitendijks wordt,

liggen nu, afhankelijk van inpassing, 28

à 30 woningen. Dit gebied wordt

volgens de beschermings-aanpak en

met respect voor bewoners

heringericht. Mogelijkheden tot

hervestiging op hoger gelegen gronden

gecombineerd met een goede

rivierkundige werking van het gebied

worden in de volgende fase uitgewerkt.

Aanvullend op de systeemmaatregel

werken partijen aan een

kwaliteitsimpuls voor het plaatselijke

rivierlandschap. Daarbij verloopt de

inbreng vanuit het Rijk vanuit

bestaande programma’s zoals Kader

Richtlijn Water (KRW) en

vegetatiebeheer in het rivierbed.

Er komt geen hoogwatergeul vanwege

geohydrologische effecten, zeer hoge

kosten en landschappelijke impact. 

Wat gaat er nu gebeuren?

De komende maanden werken we

aan een beslisdocument waar het

hele dijktraject van Baarlo – Hout-

Blerick (ligging en type dijk) in staat

en de principes van de

gebiedsinrichting. 

Het beslisdocument wordt voor de
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zomer van 2020 ter inzage gelegd

en hierop kunnen zienswijzen

worden ingediend. 

Vervolgens start de

planuitwerkingsfase, waarin een

ontwerp wordt gemaakt voor  de

nieuwe dijk (definitieve positie van

de dijk) en de gebiedsinrichting. 

Over het vervolgproces houden wij u

op de hoogte via mail, nieuwsbrief,

website en gebiedsbijeenkomsten.

Voor gebiedsbijeenkomsten ontvangen

belanghebbenden een uitnodiging.

Samen met u werken we in

ontwerpateliers aan het gebiedsplan en

het voorkeurstracé voor de dijken.

Wilt u graag eerder een gesprek of

heeft u vragen? Bel (088 – 88 90 100)

of mail

dijkversterking@waterschaplimburg.nl
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Waterschap Limburg

Maria Theresialaan 99, Roermond

U ontvangt dit bericht omdat u zich heeft

ingeschreven voor onze e-mails.

Vind ik leuk 

Tweet 

Deel 

Doorsturen 

Disclaimer: Dit kaartje geeft een

verkenning aan. In een

verkenningsfase ziet u bijvoorbeeld

nog rechte/haakse lijnen op de kaart,

maar dat is niet het uiteindelijke

ontwerp. Het gearceerde deel op de

kaart geeft het gebied in Hout-Blerick

aan dat wordt volgens de

beschermingsaanpak en met respect

voor bewoners heringericht. Op veel

punten is namelijk nog onderzoek

nodig, zoals grond, rivierkundig etc. De

volgende fase is de

planuitwerkingsfase. Betrokkenen

ontvangen over de planuitwerkingsfase

nog uitvoerig informatie van het

projectteam.

 

Voorkeuren aanpassen  |  Uitschrijven
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