Dijkversterkingen en dijkverleggingen in Limburg.
Informatieavond 26 september 2017
Opnieuw in gesprek, nu over het voorstel
Op dinsdag 26 september 2017 vond in Beesel de tweede informatieavond plaats over de
dijkversterking. De avond past in een reeks van 11 informatieavonden over dijkversterkingen en
dijkverleggingen in Limburg. Waterschap Limburg presenteerde welke alternatieven afgelopen
periode verder zijn onderzocht en welk voorstel op 25 oktober aan de Stuurgroep Noordelijke
Maasvallei wordt voorgelegd.
Het doel van de avond was om een breed publiek te informeren én vooral om de reacties van
de mensen op het voorstel te horen. Bestuurder Rein Dupont en
wethouder Jan Smolenaars nemen de reacties op het voorstel
mee naar de Stuurgroep.
Daarnaast is op de informatieavond in themahoeken informatie
uitgewisseld en zijn gesprekken gevoerd over technische
onderwerpen, verschillende typen waterkeringen, participatie,
de taak van de Veiligheidsregio en de gemeente ten tijde van
hoogwater en het voorstel voor een voorkeursalternatief aan de
hand van diverse kaarten.
Informatieavond Beesel
Ruim 120 belangstellenden waren geïnteresseerd in de dijkversterking bij Beesel. Het
waterschap presenteerde voor de 5 deelgebieden diverse alternatieven voor de dijkversterking
in Beesel. Namelijk het versterken en verhogen van de huidige dijk, het verleggen van de dijk
verder van de Maas, het aanpakken van de scherpe bochten bij Ouddorp en het aan elkaar
koppelen van hoge gronden rondom de zogenaamde achterdeuren. Hoge gronden dienen daar
met elkaar verbonden te worden, zodat het water niet via de laaggelegen delen aan deze kant
alsnog Beesel binnenstroomt. Zie hiervoor de poster Alternatieven.
Voor de alternatieven zijn diverse effecten onderzocht, waaronder de mate van
hoogwaterbescherming, de ruimtelijke kwaliteit, de effecten voor de waterstand, het draagvlak
van bewoners en ondernemers en de kosten.
Uit de afweging van alternatieven op basis van deze criteria, stelt het waterschap een voorstel
voor dat bestaat uit:
- Tussen de molen en de Zandkuilweg versterking van de huidige dijk (met aansluiting op de
hoge grond) waarbij aan de rivierzijde wordt versterkt vanwege verschillende
zwaarwegende redenen, waaronder bedrijfscontinuïteit van de kwekerij.
- Van de kruising Zandkuilweg / Ouddorp tot aan de Huilbeekweg versterking van de huidige
dijk met een optimalisatie door de scherpe bochten aan te pakken en afstand te creëren tot
het bergbezinkbassin.
- Voor het gebied vanaf de bocht bij de Huilbeekweg tot aan de kruising bij de Beekstraat /
Holleweg (het noordelijk deel) zijn nog twee tracés in beeld. Voordat hier een keuze wordt
gemaakt worden beide alternatieven verder uitgewerkt. Ook wordt beter in beeld gebracht
wat het ruimtebeslag en de hoogte is, wat de landschappelijke impact is (via visualisaties),
inclusief kosten en effecten voor de waterstand. Voor dit deelgebied zal geen keuze aan de
stuurgroep worden voorgelegd.

-

Bij de zogenaamde achterdeuren komen twee nieuwe dijken: één zo dicht mogelijk bij
Beesel en één met een kleine afsluiting achter Rijkel.
Zie hiervoor de poster Voorstel.
Het voorstel werd vanuit de aanwezigen kritisch bevraagd. De vragen spitsten zich met name
toe op het noordelijke deel waarvoor nog geen voorstel werd gepresenteerd. Er waren vragen
over de landschappelijke kwaliteit, het handhaven van het open gebied het Spick en de
aansluiting op de Beekstraat. Bewoners van de Beekstraat gaven aan meer betrokken te willen
worden. Het waterschap zegde toe met de bewoners van de Beekstraat in gesprek te gaan.
Ook organiseert het waterschap een extra informatieavond voor (met name) de bewoners van
de Beekstraat, voordat het waterschap een voorstel voorlegt aan de Stuurgroep in 2018.
Ook werden vragen gesteld over de noodzaak van dijkversterking, omdat er toch ook plannen
zijn om de rivier te verruimen. Het waterschap gaf aan dat de effecten van rivierverruiming al
zoveel mogelijk worden meegenomen in de waterstandsmodellen. En dat onderzoek heeft
uitgewezen dat met alleen rivierverruiming de waterveiligheid niet kan worden gewaarborgd.
Het verhogen en versterken van de keringen blijft nodig.
Vervolg proces na de informatieavonden
Na de informatieavonden in september gaat het waterschap aan de slag met alle reacties op
het voorstel. Deze worden meegenomen naar de Stuurgroep Noordelijke Maasvallei. Op 25
oktober komen de zes gemeenten, Provincie, Rijk en waterschap als stuurgroep bij elkaar. Ook
het voorstel van Beesel (zonder het noordelijk deel) en uw reacties daarop liggen aan de
Stuurgroep voor. De Stuurgroep spreekt vervolgens een voorkeur uit, waarna het Dagelijks
Bestuur van het waterschap het voorkeursalternatief vaststelt. Daarnaast wordt de komende
maanden in afstemming met de omgeving verder gewerkt aan de alternatieven aan de
noordzijde.
Daarna wordt gestart met de planuitwerkingsfase, waarbij het voorkeursalternatief verder in
detail wordt uitgewerkt. Alles wordt vastgelegd in een Projectplan Waterwet. Ook in het
vervolgproces worden betrokkenen uit de omgeving meegenomen, onder andere via de
omgevingswerkgroepen.
Waterschap Limburg blijft u op de hoogte houden via website, sociale media, digitale
nieuwsbrief en naar verwachting komen we in de loop van 2018 terug met een volgende reeks
van informatieavonden.
Meer informatie
Informatie over de dijkversterkingen staat op www.waterschaplimburg.nl/dijkversterking. Vragen
kunnen per email worden gesteld aan dijkversterking@waterschaplimburg.nl. Dit is het centrale
loket van het waterschap dat alle vragen over dijkversterkingen behandelt. Tijdens kantooruren
is Waterschap Limburg ook bereikbaar op 088 – 88 90 100.

