
Omgevingswerkgroep Thorn-Wessem 2-12-19 

1/4  zaaknr. 2018-Z18554 
doc.nr. 2019-D112106 

 

 

 13 december 2019  

 Verslag  
van Sandra Kemps 
onderwerp Omgevingswerkgroep Thorn-Wessem 2-12-19 
datum 2 december 2019 
plaats Thorn 
zaaknr. 2018-Z18554 
documentnr. 2019-D112106 
aanwezig   
   
afwezig 25 personen   

 
1. Inleiding 

Sanne Ebben, projectleider dijkversterking Thorn-Wessem, heet iedereen van harte welkom bij de 
omgevingswerkgroep. Deze omgevingsgroep gaat over het MIRT-besluit dat de minister op 21 
oktober 2019 heeft genomen. 

2. Regiovoorstel 

Sanne Ebben licht eerst nog even kort het regiovoorstel toe. In de bijeenkomst van 21 oktober 2019 
is het regiovoorstel al uitgebreid aan de orde gekomen.  

Het regiovoorstel is ondertekend door de gemeente Maasgouw en Waterschap Limburg en in dit 
document wordt voorgesteld om de huidige kering te versterken. Er staat ook dat indien de minister 
kiest voor het behoud van het winterbed tussen Thorn en Wessem, zij een impuls dient te geven aan 
het gebied; 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 en 
garanties op een volledige schadevergoeding (1:1) voor de geleden schade ingeval van schade 
vanwege retentie. 

Het regiovoorstel is terug te vinden via de volgende link: 
https://www.waterschaplimburg.nl/projectinformatie/informatie 

3. MIRT-besluit 

Op 21 november 2019 heeft de minister het besluit genomen voor de 4 systeemmaatregelen 
waarmee WL van doen heeft in het kader van het Hoogwaterbeschermingsprogramma Noordelijke 
Maasvallei. Het gaat over Arcen, Well, Baarlo - Hout-Blerick en Thorn-Wessem. 

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 
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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. 

• Vraag: Provincie heeft het regiovoorstel niet ondertekend, maar schaart zich er wel achter 
via een krantenartikel. Waarom? 
Antwoord: Dat weet WL niet. De provincie Limburg heeft wel zitting in de stuurgroep HWBP 
Noordelijke Maasvallei. 
 

• Vraag: De minister heeft voor Thorn-Wessem het besluit uitgesteld, ondanks het 
regiovoorstel dat er ligt. Is dit positief of negatief? 
Antwoord: WL is tevreden met deze uitspraak van de minister. We hebben het behoud 
waterbergend regime/behoud winterbed op verzoek van de minister meeverkend in de 
verkenning van de voorgenomen dijkversterking. De minister vraagt nu om nog 2 punten 
nader te verkennen en zal daarna pas haar besluit nemen of de  systeemmaatregel Thorn-
Wessem wordt ingezet al dan niet. De insteek is dat we nu samen naar een passend 
gebiedspakket kunnen werken met een passende en juridisch houdbare beschermingsaanpak. 
De uitwerking van deze 2 vraagstukken zijn voor het ministerie belangrijk voor de definitieve 
afweging.  
 

• Vraag: Kunnen jullie voordat jullie met de eigenaren in het gebied in gesprek gaan, zorgen 
dat de hoogte van dijk en de hoogten in het waterbergend gebied bekend zijn en ook 
gedeeld worden in de gesprekken met de eigenaren? 
Antwoord: WL zal dit meenemen in de gesprekken. Hierbij wordt opgemerkt dat WL zich 
baseert op de Algemene Hoogtekaart Nederland (AHN). Daarnaast gebruikt WL gevalideerde 
modellen voor de dijkversterking. 
Als WL hebben wij nog niet alle gebouwen en bouwwerken in het gebied ingemeten. Daar 
krijgen we nu wel de ruimte voor en zullen dat, als dit noodzakelijk is, ook oppakken. In de 
verkenningsfase zit een dergelijke inmeting namelijk niet. Die komt pas in de 
planuitwerkingsfase. 
 

• Vraag: Bestaat er een kans dat het waterbergend gebied te vroeg of te laat wordt ingezet? 
Antwoord: Ja, dat zou kunnen voorkomen en hangt af van de vorm van de hoogwatergolf die 
passeert. Als dat gebeurd dan werkt het gebied niet optimaal voor de rivier. 
 

• Vraag: Waar moet de omgeving op inzetten om te zorgen dat de minister in het voorjaar 
2020 het besluit neemt om het gebied niet te behouden voor waterberging? 
Antwoord: De speerpunten zijn ruimtelijke kwaliteit en beschermingsaanpak. 
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• Vraag: Ministerie wil tussen Thorn-Wessem het waterbergend gebied behouden. Dat is 
blijkbaar een lastig besluit. Is er wellicht een alternatief waar de minister makkelijker een 
besluit over kan nemen? 
Antwoord: RWS heeft 12 gebieden langs de Maas aangewezen voor systeemmaatregelen. Dit 
is gebeurd op basis van meerdere onderzoeken en om de dijken nu te kunnen verhogen. Het 
behouden van het waterbergend gebied tussen Thorn en Wessem is 1 van die 14 gebieden en 
daarom op verzoek van de minister meegenomen in de verkenning. Een alternatief is er niet. 
 

• Vraag: Minister heeft moeite met de schaderegeling zoals die is opgenomen in het 
regiovoorstel. Als wij de schaderegeling anders formuleren, is het besluit voor haar dan 
makkelijker te nemen? 
Antwoord: we hebben nu als opdracht vanuit het MIRT-besluit meegekregen om een 
passende en juridisch houdbare beschermingsaanpak te onderzoeken. 
 

• Vraag: Kunnen wij uit de kaart opmaken dat de dijk om Groeskamp niet wordt gerealiseerd? 
Antwoord: Dat is correct, het beoogde VKA betreft het versterken van de huidige dijk ter 
hoogte van Groeskamp. Groeskamp ligt momenteel buitendijks en blijft buitendijks. 
 

• Reactie: Vanuit Wessem zijn er zorgen om de hoogte van de dijk rondom het gebied dat voor 
behoud waterberging is aangeduid. De zorgen gaan over uitzicht over het gebied en inkijk in 
de woningen. 
Antwoord: In het beoogde Voorkeursalternatief is nog een zoekgebied opgenomen voor de 
dijk aan Wessemse zijde. Er staan nu 2 lijnen op de kaart: 1 dicht langs de kern Wessem en 1 
iets verder het gebied in, waarbij de pijltjes de zoekrichting in noordwestelijke richting 
aangeven. De exacte ligging van de dijk wordt bepaald in de planuitwerkingsfase. Daarbij 
wordt opgemerkt dat de dijk alleen wordt gerealiseerd als de minister besluit om het 
waterbergend gebied te behouden. 
 

4. Vervolg proces 

December 2019 gebruiken wij als WL voor het opstellen van een plan van aanpak voor het uitwerken 
van het gebiedspakket en de beschermingsaanpak. Dit wordt opgepakt in de vorm van 
keukentafelgesprekken met de eigenaren in het gebied waar het behoud van het waterbergend 
regime aan de orde is. En daarnaast gaat WL in gesprek met de betrokken partijen (o.a. inwoners 
Thorn en Wessem, gemeente, provincie, RWS en Ministerie I&W). 

De periode januari-maart 2020 wordt het gebiedspakket en de beschermingsaanpak opgesteld. De 
gemeente Maasgouw gaat samen met Bureau Verbeek en WL aan de slag met het gebiedspakket. WL 
en gemeente voeren in dat kader ook samen de keukentafelgesprekken voeren met de eigenaren in 
het gebied. 
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De inzet is dat het gebiedspakket inclusief een juridisch houdbare beschermingsaanpak in het 
voorjaar van 2020 gereed is en de minister voor de zomer van 2020 een besluit neemt over de 
systeemmaatregel ‘behoud waterbergend regime/behoud winterbed’ Thorn-Wessem. 

 


