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Naar aanleiding van de presentatie zijn de volgende afspraken, uitspraken of vervolgacties 
afgesproken: 

 Afspraak: Mogelijke oplossing Watermolen, vispassage en fiets- en voetgangerstructuur 
wordt in ontwerpatelier na de stuurgroep opgepakt. Hierbij o.a. aanwezig: gemeente Venlo, 
Limburgs Landschap, dorpsraad en waterschap. 

 Afspraak: ontwerpatelier/bijeenkomst over trace 1B die goed inpast in N2000 en belangen 
Limburg Landschap en gemeente Venlo. Hierbij aanwezig: gemeente, Limburgs Landschap, 
waterschap IB, provincie Limburg (N2000, bevoegd gezag) 

 Variant 1B heeft risico N2000 in zich. Met ontwerpatelier/bijeenkomst wordt ingeschat dat 
dit risico mitigeert. Mocht dit niet geval zijn, is variant 1B niet haalbaar.  

 Kostenaspect variant 1C wordt door gemeente betwijfeld 

 Mogelijke voorkeur vanuit HWBP/MIRT kan variant 1C zijn. Marita geeft deze 
winstwaarschuwing 

 Limburgs Landschap maakt opmerking, dat gebied tot Lomm niet wordt meegenomen. Dit 
behoort niet tot scope maar leidt tot wateroverlast in dat gebied.  

 Op kaart bij variant 1A staat groen gedeelte. Limburg Landschap vraagt of hier nog 
maatregelen ivm stroming Maas worden ingezet. Vanuit HWBP wordt dit niet meegenomen. 

 Fietspad op nieuwe dijk mogelijk issue voor N2000 in verband met verstoring. Dit aspect 
wordt meegenomen door waterschap/IB.  

 Trace 1B, 2B, 3C en 4B heeft voorkeur van aanwezige stakeholders 

 Ten aanzien van de meekoppelkansen worden de volgende afspraken gemaakt: 
o Fietspad/voetpadenstructuur Molen/Arcen: gemeente Venlo is eigenaar en gaat 

mogelijk financiering na. 
o Passantensteiger: dit is geen meekoppelkans met de dijkversterking. Mogelijk dat bij 

ontwikkeling Schans  momentum is om de steiger mede aan te pakken. 
o Terras/inrichting watermolen: Limburgs Landschap is van mening dat de dijk met 

aanpassing tot scope van de maatregel van het waterschap behoort, waarbij de dijk 
in terrasvorm wordt ingericht, opvulling plaatsvindt en mogelijk vlonders of iets 
dergelijks worden aangelegd. WL bespreekt dit intern. De inrichting van het terras is 
een issue van IJsvogel en Limburg Landschap. Limburg Landschap ziet hierin geen 
meekoppelkans. IJsvogel wel.  

 


