
Omgevingswerkgroep 2-12-2019

MIRT besluit

2 december 2019

Met de omgeving, voor de omgeving



1) Systeemmaatregel besluit minister
2) Systeemmaatregel vervolg
3) Planning komende maanden
4) Procedure

Agenda
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Systeemmaatregel
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Systeemmaatregel
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Regionale voorzet
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“Het voorstel vanuit de regio is om, vanwege de impact op 
omgeving en ruimtelijke kwaliteit, niet te kiezen voor het 
retentiegebied en dat te doen middels een besluit dat zekerheid 
biedt aan de mensen in het gebied (o.a. huidige BGR-beperkingen 
van het gebied af). “

Regionale voorzet
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• Impuls te geven aan het gebied, Enerzijds om het gebied klaar te maken 
voor de retentiefunctie en anderzijds als compensatie voor de aantasting 
van de huidige ruimtelijke kwaliteit en toename van kwel. 

• Een heldere onderbouwing van de standvastheid van de Koningssteendam
op de grens tussen België en Nederland; 

• Verlegging en herinrichting van de Thornerbeek en afkoppelen van de 
Panheelderbeek;

• Duurzame economische structuurversterking;
• Versterken natuur, cultuurhistorie en routenetwerk; 
• Een goede evacuatieroute vanuit Wessem, Groeskamp en de Nautische 

Boulevard. 
• Garanties op een volledige schadevergoeding (1:1) voor de geleden schade 

ingeval van schade vanwege retentie 

Mocht de minister het, gelet op het bovenregionale 
belang, noodzakelijk vinden om te kiezen voor het 
(optimale) retentiegebied, dan
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Regionale voorzet
Zoals afgesproken in het MIRT-overleg van november 2018 is voor 
vier van deze verkenningen ………………….Ook voor de 
dijkteruglegging zijn in de verkenningen de verschillende opties in 
beeld gebracht. Op basis hiervan hebben het waterschap 
Limburg en de gemeenten Bergen, Venlo, Peel en Maas, 
Maasgouw een regionale voorzet opgesteld voor de 
implementatie van de systeemmaatregelen.

Uit de brief met de regionale voorzet:
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Voor de systeemwerkingsmaatregel Thorn-Wessem wordt tot 
voorjaar 2020 ruimte genomen om een besluit te nemen, waarbij 
Rijk en regio de mogelijkheden verkennen van een gebiedspakket 
en een passende en juridisch houdbare beschermingsaanpak. Bij 
de afweging worden de uitkomsten van de bestuursopdracht 
provincie Limburg betrokken. De middelen van Rijk en regio voor 
Thorn-Wessem blijven gereserveerd. 

Besluit Minister 21-11-2019
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December 2019 opstellen plan van aanpak voor uitwerken van 
gebiedspakket en beschermingsaanpak, ingrediënten pva:
• Keukentafelgesprekken met mensen in het gebied;
• In gesprek met betrokken partijen (o.a. inwoners Thorn en 

Wessem, grondeigenaren, gemeente, provincie, RWS, 
Ministerie I&W en Waterschap Limburg)

• Inzet: gedragen gebiedspakket inclusief juridisch houdbare 
beschermingsaanpak in voorjaar 2020

Vervolg traject
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Proces komende maanden
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• 9 december: informatiebijeenkomst Grote Hegge
• Systeemmaatregel:

• December: opstellen plan van aanpak gebiedspakket en 
beschermingsaanpak systeemmaatregel

• Januari-maart: uitwerken gebiedsplan en beschermingsaanpak 
systeemmaatregel

• Voorjaar: besluit minister systeemmaatregel
• Maasboulevard/Polstraat

• December-februari: Maasboulevard/Polstraat samen met 4G’s, samen 
uitwerken 2 alternatieven.

• Vaststellen Voorkeursalternatief
• Zomer: ter visie Nota Voorkeursalternatief en Milieueffectrapport 

(MER)
• Najaar: vaststellen VKA  door Waterschap Limburg

Proces komende maanden
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Proces
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VERKENNINGSFASE – 2016/2020
• Inventariseren, mogelijke oplossingsrichtingen
• Start (veld)onderzoeken
• Opstellen notitie Reikwijdte & Detailniveau 
• Opstellen Nota VKA & MER fase 1

PLANUITWERKINGSFASE – 2020/2022
• Opstellen Projectplan Waterwet
• Opstellen MER fase 2
• Start grondverwerving
• Start aanbesteding

REALISATIEFASE



Vragen?
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