
Maak een virtuele afspraak

Via telefoon Via Facetime 
of Skype

Via mail
088 – 88 90 100 

088 – 88 90 100 

dijkversterking@
waterschaplimburg.nl

Onze omgevingsmanager staat voor u klaar. 

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

Alternatief informatiebijeenkomst
De informatiebijeenkomst over het VKA en MER kan  
helaas niet plaatsvinden. We hebben als alternatief een  
presentatie met mondelinge toelichting op onze website  
www.waterschaplimburg.nl/dijkversterking-arcen gezet. Omge-
vingsmanager Rudy de Groote neemt u mee en vertelt over de 
plannen, de procedure en het ontwerp voorkeursalternatief met 
bijbehorende kaarten, principedwarsprofielen en impressies, hoe 
we zijn omgegaan met de omgevingswensen en de planning. 
Ook staan alle posters van het voorkeursalternatief die we op de 
bijeenkomst wilden tonen op de website.

Nog even alles op een rij
• Het ontwerp voorkeursalternatief ligt van 13 maart t/m 7 mei (met 

de twee weken extra in verband met het coronavirus) samen met 
het milieueffectrapport (MER) fase 1 ter inzage. Tijdens deze ter 
inzageperiode kan formeel op de stukken worden gereageerd met 
een zienswijze. Hierbij worden ook de zienswijzen die na 23 april 
maar voor 8 mei binnenkomen meegenomen in de behandeling.

• U vindt alle stukken van het VKA en de MER fase 1 op  
www.overheid.nl. Op deze formele bekendmaking staat  
ook beschreven hoe u een zienswijze kunt indienen.  
Dit kan namelijk schriftelijk en mondeling.

• Op onze eigen website www.waterschaplimburg.nl/
dijkversterking-arcen vindt u hierover ook alle informatie.

• Ook kunt u de stukken bij Waterschap Limburg en/of provincie 
Limburg op afspraak inzien. Voor het maken van een afspraak kunt 
u mailen of bellen.

• Mocht u problemen ervaren met het digitaal of analoog inzien van  
de stukken, dan kunt u contact opnemen met omgevingsmanager  
Rudy de Groote via mail of telefoon. In overleg met u bespreken  
we op welke wijze u de stukken kunt bekijken.

• Ook als u andere vragen heeft, kunt u ons bereiken  
via mail of telefoon.

• Voor een mondelinge zienswijze en voor vragen over de procedure 
kunt u tot en met 7 mei 2020 contact opnemen met de heer J.L. 
Goudriaan tel. (043) 389 7452, jl.goudriaan@prvlimburg.nl of de 
heer M. Brauers, tel. (043) 389 7242, mml.brauers@prvlimburg.nl 
van Provincie Limburg.

Heeft u vragen?  
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 nieuwsbrief dijk-
versterkingen? U kunt u abonneren via www.waterschaplimburg.nl/
email, dan ontvangt u het laatste nieuws in uw mailbox.

Vragen?

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.

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, samen met het milieueffectrapport (MER) fase 1 ter 
inzage. Tijdens deze ter inzageperiode kan formeel  
op de stukken worden gereageerd met een zienswijze.  
U vindt alle stukken op www.overheid.nl. In verband met de 
richtlijnen vanwege het coronavirus gaan we coulant om met 
de termijn. Zienswijzen die tot en met 7 mei 2020 worden 
ontvangen, worden in behandeling genomen.
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