
Hoogwaterbescherming in Arcen
Ontwerp voorkeursalternatief (VKA) met milieueffectrapportage (MER)

Op dit moment zijn de keringen niet hoog en sterk 
genoeg om Arcen ook in de toekomst goed te 
beschermen tegen hoogwater. Na de overstromingen 
in de jaren ‘90 zijn in rap tempo keringen of harde 
keringen met demontabele schotbalken aangelegd. 
Zo ook in Arcen. Deze keringen voldoen niet aan de 
wettelijke norm. En moeten aanzienlijk verhoogd 
worden. Gemiddeld wordt de kering of harde kering zo’n 
1 tot 2 meter hoger ten opzichte van de huidige situatie, 
afhankelijk van de plek. Het effect in Arcen is dus groot, 
om Arcen ook de komende jaren veilig te houden.

Ter inzage periode
Er staat dus wat te gebeuren. Het waterschap ging al vroeg 
in het proces, samen met Rijkswaterstaat en de gemeente Venlo, 
in gesprek met bewoners en bedrijven. Met al deze informatie kan 
het waterschap vervolgens zorgvuldige keuzes maken, zoals het 
type kering en het tracé, de plek waar de kering komt te liggen. 
Daarbij kijkt het waterschap naar de wensen uit de omgeving, 
maar er moet ook rekening gehouden worden met andere belangen, 
zoals bijvoorbeeld de kosten, het beheer en onderhoud of de ruimte 
voor de Maas. De plannen zijn nu op hoofdlijnen uitgewerkt in 
een zogenaamde ontwerpnota voorkeursalternatief (VKA) van 
Waterschap Limburg met een milieueffectrapportage (MER).
Het ontwerp voorkeursalternatief  ligt van 13 maart t/m 23 april 
ter inzage, samen met het milieueffectrapport (MER) fase 1. 
Tijdens deze ter inzageperiode kan formeel op de stukken worden 
 gereageerd met een zienswijze. U vindt alle stukken op  
www.overheid.nl.

Informatiebijeenkomst 26 maart afgezegd
We kondigden naar aanleiding van de ter inzage periode 
een informatie bijeenkomst aan op 26 maart. Door de maatregelen 
in verband met het corona-virus komt deze te vervallen. Onder-
tussen zijn wij bezig met het aanbieden van een alternatief voor 
de bijeenkomst. We brengen u hier volgende week van op de hoogte 
via onze   website www.waterschaplimburg.nl/dijkversterking-arcen, 
een extra  nieuwsbrief en onze sociale media kanalen waaronder 
 Facebook. Ook gaan we coulant om met zienswijzen die na  
afloop van de  termijn (23 april) worden ontvangen.  Zienswijzen 
die tot en met 7 mei 2020  worden ontvangen, worden in 
 behandeling  genomen.

Heeft u vragen of moeite met het vinden 
van de stukken? Onze omgevingsmanager 
Rudy de Groote staat voor u klaar. Neem contact 
op via 088 – 88 90 100 of stuur een mail naar 
dijkversterking@waterschaplimburg.nl 

Bent u nog geen abonnee op de digitale nieuws-
brief dijkversterkingen? U kunt u abonneren via  
www.waterschaplimburg.nl/email, dan ontvangt 
u het laatste nieuws in uw mailbox.

Blijf op de hoogte

zoek.officielebekendmakingen.nl/wsb-2020-2476.html

