
Informatieavond 
Dijkversterking Kessel 

19 september 2017 

 

Met de omgeving, voor de omgeving 



1. Opening      Bart Pastoor, gespreksleider 

2. Inleiding      Rein Dupont, bestuurder Waterschap Limburg 

       Luc van Doesum, gemeente Peel en Maas 

3. Vraaggesprek     Ton Lennaerts, dijkgroep Haagweg/Veers 

4. Toelichting dijkversterking  Marita Cals, omgevingsmanager Waterschap Limburg 

5. Opening  informatiemarkt  Bart Pastoor     

Programma van de avond 
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Marita Cals, omgevingsmanager WL 

 
• Terugblik en stand van zaken 

• Bescherming van de markt 

• Geen dijkversterking 
Wat is nodig en voorstel 

• Dijkversterking 
Alternatieven en voorstel  

• Voorstel aan bestuurders      

• Vervolgproces  

 

Toelichting dijkversterking Kessel 
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Inleiding en bestaande situatie 
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• Bescherming van de markt? 

• Noodzaak van dijkversterking? 

• Mogelijke oplossingsrichtingen 

 

 

Terugblik 1e informatieavond 

© De Neerhof 



• Waterveiligheid en hoogteligging   

• Deltaprogramma: is hier een dijk gewenst?  

 

 

 

De markt 
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2015 2075 



Overleggen en gesprekken 
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• Dijkgroep Haagweg/Veers 

• Omgevingswerkgroep 

• Stuurgroep 12 juli 

• Andere overheden 

 

 

 

 



• Dijk niet versterken 

- Dijktraject Haagweg uit de waterwet 

 

• Dijk versterken: 

- Aanvullende gegevens en berekeningen 

- Informatie en inbreng uit de omgeving 

- Oplossingsrichtingen uitgewerkt tot alternatieven 

- Voorstel voor een voorkeursalternatief  
 

 

 

Opties dijktraject Haagweg 
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Wat is er nodig voor “Kessel uit de Waterwet? 

• Wetswijziging 

- Gezamenlijk verzoek aan de minister vanuit de regionale 
overheden 

- Formele inspraakprocedure 

- Unanimiteit vanuit alle omgevingspartijen 

- Besluit regionale overheden: hoe dan? 



• Welk moment gebruiken om dit formeel te regelen? 
• Wat wordt de status van de kering? 
• Wie gaat hem beheren? 
• Inzicht precedentwerking 
• Juridische consequenties (schade, verzekerbaarheid)? 
• Wie heeft welke rol? 
• Hoe regelen we het in de tussentijd? 

 

Procesvragen 
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Voorstel  
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Alternatieven versterken dijk 

• Wat beschermen we? 

• Ruimtelijke kwaliteit, 
hoe past de kering in het 
landschap 

• Rivierkundige effect, 
afname, behoud of 
vergroten winterbed 

• Draagvlak 

• Haalbaarheid   

• Betaalbaarheid, Kosten 



Voorstel Terugval optie VKA 
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• 12.07: Bestuurlijke voorkeur uitgesproken voor alternatief “uit 
de Waterwet halen van de kering”. 
 

• 25.10:  Instemming vragen procesvoorstel “het uit de 
Waterwet halen van de kering”.  
 

• 25.10: Instemmen vragen terugvaloptie Voorkeursalternatief.  
 

• 12.07 en 25.10: Verdere uitwerking Voorkeursalternatief 
voorlopig stil leggen in afwachting van definitief besluit over 
het “uit de Waterwet halen van de kering”. 

 

Stuurgroep Noordelijke Maasvallei 
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Vervolgproces 
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VERKENNINGSFASE – 2016/2017 
• Inventariseren, mogelijke oplossingsrichtingen 
• Start (veld)onderzoeken 
• Vaststellen voorkeursalternatief 
 

PLANUITWERKINGSFASE – 2017/2018 
• Uitwerken voorkeursalternatief 
• Procedure, zienswijze 
• Start grondverwerving 
• Start aanbesteding 

REALISATIEFASE – vanaf 2019 

Vervolg  
“Uit de 
Waterwet” 



Dank voor uw aandacht 
 
Gelegenheid tot vragen 
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• Eén loket voor al uw vragen over dijkversterkingen 

• dijkversterking@waterschaplimburg.nl 

• 088 – 88 90 100 

 

• Nieuwsbrieven  

 

• Website www.waterschaplimburg.nl en www.peelenmaas.nl 

 

• Social media Waterschap Limburg en gemeente Peel en Maas 

 

 

 

 

Meer informatie 
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mailto:dijkversterking@waterschaplimburg.nl
http://www.waterschaplimburg.nl/


Hoek 1: Kaarten 

Hoek 2: Techniek 

Hoek 3: I-viewer – met maptable 

Hoek 4: Communicatie, participatie, ‘Uit de Waterwet” 

Hoek 5: Veiligheidsregio 

 

Informatiemarkt 
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