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Beste leden van de omgevingsbijeenkomst Hummerenweg,
Op 7 november 2018 is de Stuurgroep Noordelijke Maasvallei in vergadering bijeengeweest. Hierbij geven
wij u conform afspraak een terugmelding.
Belangrijke agendapunten van de Stuurgroep vergadering waren het uitspreken van een bestuurlijke
voorkeur voor de dijktrajecten Steyl- Maashoek en Willen Alexanderhaven en de bespreking van 4
dijkverleggingen (systeem maatregelen) in het programma. In de bijlage tre u de algemene mededeling
aan over de stuurgroep vergadering van 7 november die komende dagen ook in de nieuwsbrief
opgenomen wordt. Over Baarlo – Hout Blerick kunnen we aanvullend het volgende melden.
Hoogwatergeulen:
Aan de Stuurgroep is voorgelegd om zowel de ondiepe als de diepe hoogwatergeulen in het gebied tussen
de huidige kering en de mogelijk toekoms ge, verlegde, kering in het verdere proces naar een VKA niet
meer als bouwsteen op te nemen. Het voorstel is gedaan op basis van inzicht in de nega eve
grondwatereﬀecten, het bestuurlijk commitment en het draagvlak in de omgeving De stuurgroep hee
hiermee ingestemd.
Aanslui ng hoge grond nabij Hummerenweg
Op basis van de inpassingskosten respec evelijk het verlies aan oppervlakte winterbed hee de
Stuurgroep kennis genomen van de eﬀecten van de alterna even ten aanzien van de aanslui ng hoge
grond in Baarlo zuid en de aandachtspunten uit de omgeving. De stuurgroep hee er mee ingestemd dat
de aandacht zich in het vervolgproces richt op de gebiedsontwikkeling en alterna even rond de
Hummerenweg.
Systeemmaatregel/dijkverlegging
De stuurgroep hee kennis genomen van de voortgang van de verkenning naar Baarlo Hout-Blerick en de
inzichten in de rivierkundige en hydraulische eﬀecten, kosten, toekoms ge uitbreidbaarheid en de
maatschappelijke impact van de verschillende alterna even.
Wethouders Van Kessel, Pollux en de voorzi er van de stuurgroep, Van der Broeck, hebben mede naar
aanleiding van de reac es uit de omgeving (i.c. vanuit de Omgevingswerkgroep, de gebiedsbijeenkomsten
in oktober en een ingekomen brief van ondernemers en bewoners in Baarlo) nadrukkelijk aandacht
gevraagd in de verdere uitwerking van de verkenning voor het toekomstperspec ef voor bewoners en
bedrijven. Het versterken van de huidige kering (zoals aangegeven op kaart alterna ef 1) blij onderdeel
van de verkenning. Er is nog geen dijktracé afgevallen. Ook de haalbaarheid van de aanslui ngen naar de
hoge grond, zoals deze in de verschillende kaarten zijn gepresenteerd, blij onderdeel van de verkenning,
waarbij de tracés nog niet vastliggen.
Gebied tussen huidige kering en Maas
De stuurgroep hee er mee ingestemd om de verkenning van rivierverruimende maatregen in het gebied
tussen de huidige kering en de Maas voort te ze en. Wethouder Van Kessel hee hierbij aandacht
gevraagd voor mogelijke nadelige gevolgen van dijkverhogingen voor buitendijkse bewoners en bedrijven
als gevolg van de opstuwende werking van alle dijkversterkingen in de Noordelijke Maasvallei tezamen.
Eventuele rivierverruimende maatregelen moeten daarbij in balans zijn met cultuurhistorie, ruimtelijke
kwaliteit en het grondgebruik.
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Vervolg
Voor de vier deelgebieden (Hummerenweg, Baarlo-Noord, Hout-Blerick en buitendijks gebied inclusief de
coupure en de Vergelt) wordt de verkenning voortgezet, in zorgvuldige afstemming met de omgeving. Het
projec eam wordt gevraagd het proces hiervoor nader uit te werken en voort te ze en.
Op 10 december a.s is er een algemene informa eavond van 19-21 uur in Raodhoes Blerick; Antoniusplein
2 - 5921 GV te Venlo-Blerick..
Zou u dit bericht willen delen met de andere aanwezigen van de bijeenkomst Hummerenweg en/of andere
geïnteresseerden in uw omgeving (via bijvoorbeeld de buurtapp) zodat dit bericht zoveel mogelijk
betrokkenen bereikt.
Wij hopen u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. Mocht u nog vragen hebben dan kunt u ons
uiteraard bellen of mailen.
Met vriendelijke groet,
Namens Jaap Spaans en het omgevingsteam Baarlo- Hout-Blerick,
Mandy van der Waa
Projectondersteuner Omgevingsmanagement HWBP
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