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1. Opening, doornemen agenda, actie- en besluitenlijst
Doel is om ongeveer 3 à 4 keer per jaar bij een te komen met de omgevingswerkgroep. Als de groep
nog niet volledig is kunnen er nog mensen bij gevraagd worden. Doel is maximaal met 25 te zijn.
Weet u nog mensen, laat het ons weten.
- Iemand van RWS wordt gemist.
- Buurtvereniging is wel uitgenodigd maar niet aanwezig.
De opgave in Rijkel valt buiten dit project.

2. Planning en voortgang
Het project is nu in de verkenningsfase, komende zomer wil men een voorkeursalternatief (VKA)
vaststellen. VKA betekent een oplossing op hoofdlijnen. Voor het vaststellen van het VKA zal nog een
bijeenkomst plaatsvinden met de omgevingswerkgroep. Daarnaast is voor het dijktraject Beesel ook
nog een ontwerpatelier gepland (nadere informatie hierover volgt). Na het vaststellen van het VKA
volgt de planuitwerking. In deze fase vinden ook individuele gesprekken plaatsen.

3. Normering
Verwezen wordt naar de presentatie van mevr. De Raadt. Dijken zijn niet alleen te laag maar ook niet
sterk genoeg. Er is dus een verschil tussen dijkverhoging en dijkversterking. De volgende vragen
worden gesteld:
Waarom is de hoogte van de dijk nog steeds niet bekend?
De benodigde hoogte en sterkte zijn sterk afhankelijk van de hydraulische berekeningen van de
waterstanden. Momenteel worden deze berekeningen uitgevoerd. De resultaten vormen input voor
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de hoogtebepaling van de dijken. Meerdere factoren zijn van invloed op de hoogte van de dijken,
zoals de geometrie en de ondergrond. Definitieve (aanleg)hoogtes zullen daarom pas veel later in het
proces vastgesteld worden. De berekeningen die nu uitgevoerd worden, zullen een goed eerste
beeld geven van de te verwachten hoogtes.
Kwelwater kan grote invloed hebben in het gebied. Hoe wordt hiermee omgegaan?
Water dat onder de dijk doorstroomt naar het achterland is van invloed op de sterkte van de dijk. Dit
wordt meegenomen in de berekeningen.
Worden ruimte voor de rivier maatregelen meegenomen in de berekeningen?
Bij het bepalen van de hoogte wordt al rekening gehouden met systeemmaatregelen of andere
vergunde en gefinancierde maatregelen (zoals Ooijen-Wanssum).
Klopt het dat onze invloed zeer beperkt is ten opzichte van bijvoorbeeld Rijkswaterstaat?
Het klopt dat Rijkswaterstaat Bevoegd Gezag is als het gaat om het winterbed en
oplossingsrichtingen die buitenwaarts liggen. De grootte van het programma maakt wel dat we meer
slagkracht hebben om het gesprek aan te gaan met Rijkswaterstaat. Daarnaast telt de mening van
bewoners ook zeker mee bij de afweging.

4. Dijksecties
Dijksectie 1: Molen, kas en Zandkuilweg
- De oplossing om de dijk verder door te trekken richting Rijkel is afgevallen omdat Rijkel geen
onderdeel is van het project.
- Aandachtspunt is hoe om te gaan met de molen. Ter hoogte van de molen kan ook nog een stuk
grond worden afgegraven.
- Hoe wordt de aansluiting richting het dorp vormgegeven, komt er een coupure of talud? Dit is nog
niet duidelijk.
- Onzekerheid over het wel of niet realisteren van de dijk over de Zandkuilweg is niet fijn. Met het
vaststellen van het VKA moet hier duidelijkheid over komen.
- Graag ook mogelijkheden voor het gebruiken van schermen onderzoeken. Dit is ook onderdeel van
het project.
Dijksectie 2: Dijk langs Beesel
- Verschillen tussen de alternatieven zijn hier klein.
- Inpassing van het Maasterras is een uitzoekpunt voor deze fase.
- Voor dit deel van het dijktraject wordt geen atelier gepland.
Dijksectie 3: Huilbeek
- Beide tracés worden uitgewerkt.
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- Extra tracé wordt ingetekend verder richting de Maas.
- Bij de uitwerking wordt rekening gehouden met de herinrichting van de Huilbeek. De uitvoering zal
waarschijnlijk los staan van dit project.
Dijksectie 4: Achterdeuren
- Uitgezocht wordt welk tracé optimaal is voor aansluiting op de hoge gronden. Rijkel beschermen
maakt geen onderdeel van onze opgave.

5. Rondvraag
Kaarten graag meeleveren met verslag van de sessie. Voor een volgende sessie zou
voorbereidingsmateriaal handig zijn. Geen sessie als er weinig nieuws te melden is. Voorwaarde is
dat de hoogtes van de dijk bekend zijn.

6. Sluiting
Datum voor een volgende sessie volgt.
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