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Agenda
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§ Voorstellen Eric Ivens
§ Stuurgroep Noordelijke Maasvallei
§ Besluit minister 
§ Kering Maasboulevard (overleg 4 G’s)
§ Planning na de zomer en verder
§ Uitzwaaien Sanne 



Stuurgroep Noordelijke Maasvallei (1)
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§ Versterken van de bestaande primaire kering binnen de huidige norm, en 
binnen de afspraken van de Bestuursoverdracht

§ Slechts een ‘gecontroleerde’ overstroming bij een extreme piek (deze ligt 
boven de wettelijke norm van 1/100 per jaar)

§ Status winterbed moet komen vervallen



Stuurgroep Noordelijke Maasvallei (2)
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§ Partijen werken samen aan het versterken van de gebiedskwaliteiten.

§ Een zelfsluitende kering is een kleine 10 miljoen euro duurder dan nu 
voorgestelde VKA oplossing. Conclusie is dat dit niet sober en doelmatig 
wat van belang is voor het verkrijgen van een subsidie. 

§ Brief ontvangen van de 4 G’s dit onderstreept de aandacht voor het 
historische karakter van de kern Wessem bij verdere uitwerking 
Maasboulevard. 



Besluit Minister (1)
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§ Besluit is van 18 juni j.l. 

§ Huidige dijk wordt versterkt op basis van de wettelijke norm met een 
ondergrens van een overstromingskans van 1/100e per jaar (signaleringswaarde 
1/300e jaar). 

§ De dijk wordt zo gebouwd dat alleen in het uitzonderlijke geval van extreme 
piekafvoeren, water over de dijk kan stromen (uitzonderlijke afvoeren hoger dan 4.000 
m3/s, ter vergelijking: in 1995 was de piekafvoer ca. 3.000 m3/s.)

§ De huidige status rivierbed achter dijken vervalt zodra de dijk is versterkt. 
• Mensen achter de nieuwe dijk kunnen allemaal evenveel aanspraak maken 

op de Wet tegemoetkoming schade bij rampen.
• In het gebied tussen Thorn en Wessem ontstaat ruimte voor kleinschalige 

ontwikkelingen.



Besluit Minister (2) 
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§ Gevolg versterken huidige keringen: 

• Geen nieuwe dijken aan de randen van Thorn en Wessem;
• Geen overlaat;
• Geen extra kwel door de inzet van waterbgerging vanuit het 

middengebied tussen Thorn en Wessem naar de kernen;
• Nog wel steeds sprake van een beekverlegging;
• Ruimte voor kleinschalige ontwikkelingen in het gebied (van individuele 

vergunningplicht naar langjarige gebiedsontwikkelruimte). 



Kering Maasboulevard 
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§ Gesprek met de 4 G’s op 8 juni j.l. 

§ Uitgangspunten gedeeld hoe tot een vergelijk van kostenramingen is 
gekomen van ‘alternatief behouden’ en ‘geïntegreerde oplossing’  
(gedeeld op hoofdlijnen) 



Kering Maasboulevard 
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Kering Maasboulevard

Geïntegreerde oplossing 
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Kering Maasboulevard (2)
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§ De integrale oplossing ten opzichte van een zelfsluitende kering laat 
een prijs verschil zien van een kleine 10 miljoen euro 

§ 4 G’s blijven van mening dat niet alleen naar kosten gekeken moet 
worden en wijzen op de historie van Wessem 

§ Bij de uitwerking kijken op welke wijze recht kan worden gedaan de 
cultuurhistorische waarden van Wessem aan de Maas met als 
vertrekpunt een kerende muur met verhoogd maaiveld. 



Planning (op korte termijn)
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§ Ter inzage legging van het Voorkeursalternatief met in begrip van de 
MER (na de zomer)

§ Opties verkennen op welke wijze het planologisch regime van het 
middengebied moet worden geregeld met ruimte voor kleinschalige 
ontwikkelingen (eind 2020/begin 2021 helder) 

§ Doorwerking bestuursopdracht (ontwerp levensduur in relatie tot 
eventueel actualisatie ie van landelijke modellen) 

§ Gebiedsplan gemeente Maasgouw



Voorkeursalternatief 
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Voorkeursalternatief (inclusief beek) 
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Planning (tot en met realisatie)
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Afsluiting
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§ Vragen? Opmerkingen?

§ Uitzwaaien Sanne 


