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Verslag 

Onderwerp: Omgevingswerkgroep Kessel 

Plaats/datum bespreking: Kessel, 04-07-2017 

Aanwezig vanuit waterschap: Marita Cals, Vivian van den Bosch, Govert Ramselaar, Wout de Fijter 

 

 

1. Opening, doornemen agenda, actie- en besluitenlijst 

Marita Cals heet iedereen welkom. Er is een aantal nieuwe deelnemers aanwezig. Er wordt daarom 

gestart met kennismaken. Belangrijkste onderwerpen van deze bijeenkomst: 

 Deelname omgevingswerkgroep (OWG) 

 Terugkoppeling gesprek Directoraat Generaal Ruimte en Water (DGRW) over scenario Uit de 

Waterwet 

  Toelichten van de effecten van de alternatieven 

 Ambtelijk conceptvoorstel voor Stuurgroep: voorkeursalternatief + verdere uitwerking scenario. 

Marita geeft een korte toelichting op het ontstaan van de omgevingswerkgroep (OWG), de 

deelnemers, opzet en het doel ervan. 

De OWG bestaat idealiter uit verschillende belanghebbenden. Denk aan bewoners, maar ook 

bedrijfsleven, natuurorganisaties, landbouw en verschillende overheden. Het is een werkgroep 

waarin op regelmatige basis informatie uitgewisseld wordt en dilemma’s en vraagstukken besproken 

worden. 

Om de werkvorm efficiënt te houden bestaat de groep uit 10 – 20 personen, die ongeveer 3 à 4 keer 

per jaar bijeenkomen tot en met de uitvoering van de dijkversterking. De focus van de werkgroep ligt 

op het niveau van het héle dijktraject, waarbij gevraagd wordt gebiedskennis in te brengen. Het kan 

gezien worden als een klankbordgroep waarin men wordt meegenomen in het proces, de voortgang, 

dilemma’s en keuzes van een dijktraject. 

Opmerking van de deelnemers is dat men er weinig voor voelt om deel te nemen aan de werkgroep 

wanneer de dijkversterking bij sectie 1 doorgaat. Een aantal mensen heeft aangegeven zich de 

volgende keer te laten vertegenwoordigen door het ‘dijkengroepje’. 

2. Terugblik en voortgang 

De vorige bijeenkomst was op 18 april. Er is een verslag rondgestuurd. Hierop is gereageerd door 
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enkele deelnemers. Het verslag is aangepast en nogmaals meegestuurd. Er zijn geen aanvullende 

opmerkingen. Hierbij is het verslag vastgesteld. 

Vorige keer was er nog geen nieuwe informatie beschikbaar over dijkhoogtes. We hebben afgelopen 

tijd nieuwe hydraulische berekeningen uitgevoerd, waardoor er nu een beter beeld is van de 

benodigde dijkhoogtes*. Daarnaast hebben we de ontwerpen geactualiseerd, nauwkeuriger gekeken 

naar ruimtebeslag en naar de aanwezigheid van kabels en leidingen en ook de ruimtelijke inpassing. 

Per tracé zijn de belangrijkste effecten bepaald. 

 

* De getallen geven een indicatie aangezien de daadwerkelijke aanleghoogte van de dijk per locatie 

enkele decimeters kan variëren. Maaiveldhoogtes kunnen lokaal ook sterk variëren. De ontwerpen 

moeten nog verder uitgewerkt worden. 

Terugkoppeling gesprek DGRW 

Govert geeft een toelichting op het gesprek met DGRW. Er is geen verslag beschikbaar. Afgesproken 

wordt dat bij volgende overleggen de agenda van het gesprek gedeeld wordt met deelnemers van de 

OWG (actie). Belangrijkste bespreekpunten: 

 DGRW staat er neutraal tegenover. Kessel springt er wel bijzonder uit. Onderbouwing riep geen 

vragen op. Unaniem besluit vanuit de omgeving werd benadrukt. Duidelijk herleidbaar 

inspraakproces is van belang (hiervoor zijn meerdere opties mogelijk). 

 De norm is vastgelegd in 4 bijlagen, deze dienen gewijzigd te worden waarbij 1 bijlage via een 

AMvB en de andere 3 bijlagen via een wijziging van de wet gewijzigd kunnen worden. Dit 

betekent dat de procedure uit de Waterwet halen zwaar is. 

 Het is een politiek-bestuurlijke afweging vanuit de regio. Namens alle betrokken overheidspartijen 

dient een goed onderbouwd gedragen verzoek ingediend te worden vanuit het Waterschap aan 

alles op tafel en goed onderbouwen, bestuurders voorzien van benodigde informatie.) 

 Tijdstip waarop dit het beste formeel geregeld kan worden, moet nog worden onderzocht, bijv. 

inwerking treden van Omgevingswet, evaluatie nieuwe normering Waterwet 2023 (meest 

logisch), nu. 

 Procesaanpak en vervolgstappen. Opstellen benodigde beslisinformatie door de 

projectorganisatie voor een principebesluit door de stuurgroep van oktober 2017. 

 Belangrijke vraag is: Wat gebeurt er met de kering wanneer deze uit de wet gaat? 

 Totdat het geregeld is heeft het waterschap een Zorgplicht. Het is de vraag wat dat gaat 

inhouden. 

3. Belangrijkste effecten per dijktraject 

Vivian geeft een toelichting op de belangrijkste effecten van de verschillende alternatieven. Voor 

kaarten en afbeelding, zie sheets presentaties. De deelnemers worden van harte welkom geheten op 

de eerste omgevingswerkgroep van dijktraject Belfeld. De omgevingswerkgroepen zijn een vervolg 

op de “kansensessies” uit de voorverkenning en betreffen een extra schakel in het contact met de 

omgeving. Adriaan Berkhof zal de trekker zijn vanuit het omgevingsmanagement voor dit traject, 

Marita Cals is de eindverantwoordelijke vanuit het Waterschap Limburg. Ter kennismaking is de 

deelnemers gevraagd om zich kort voor te stellen en daarbij aan te geven welk belang zij hebben. 
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Effecten sectie 1 

In deze sectie zijn er 2 alternatieven. 

1A de groene lijn ter plaatse van de huidige kering, met 3 opties: 

 1A1: de weg kan blijven liggen en de dijk wordt aan de rivierzijde versterkt. 

 1A2: de weg komt op de dijk te liggen waardoor de dijk wat breder wordt. De dijk wordt aan de 

rivierzijde versterkt. 

 1A3: een constructie ter plaatse van de huidige kering. Constructie dient in plaats van 50 jaar 

100 jaar toekomstbestendig te zijn in verband met de ondergrondse ingreep. De aanleghoogte is 

daardoor hoger. 

1B de oranje lijn een stuk rivierwaarts. 

De ontwerpen, dwarsdoorsnedes en belangrijkste effecten staan opgesomd in de 

PowerPointpresentatie. 1A1 wordt opgenomen als voorkeursalternatief voor deze sectie. Hiervoor is 

vanuit bewoners, maar ook andere partijen, géén draagvlak. Van de 4 mogelijkheden is 1A1 wel het 

minst erg. Verzoek vanuit de omgeving is om vooral door te gaan met scenario Uit de Waterwet; 

zeker met de huidige hoogtes. 

Opmerkingen op sectie 1: 

 Men is onaangenaam verrast door de hoogteopgave. De verwachting van de bewoners was dat 

het eerder omlaag zou gaan. De vraagt die leeft: kan het nog hoger worden? 

 Vraag van bewoner: is het met deze hoogte nog wel mogelijk om na sectie 1 aan te sluiten op de 

hoge grond? Dit is een goed aandachtspunt en wordt meegenomen. 

 De aanleghoogte van een groene dijk houdt rekening met inklinking. Verwacht wordt dat de dijk 

nog 20 cm zakt gedurende de eerste paar jaar. 

Effecten sectie 2 

Er zijn 3 oplossingsrichtingen: 

 2A1 geen kering 

 2A2 een groene kering tot Haagweg 9 en gedeeltelijk een constructie 

 2A3 in zijn geheel een constructie. 

De effecten van 2A2 en 2A3: in beide gevallen substantieel zichtverlies, afname winterbed, afname 

ruimtelijke kwaliteit en ruimtebeslag ter plaatse van de tuinen. Er staat bescherming van een aantal 

huizen tegenover. Hier is geen draagvlak voor vanuit de bewoners en andere overheden. De 

voorkeur gaat uit naar alternatief 2A1 (geen kering). 

Concluderend 

Op basis van de effecten en het draagvlak vanuit verschillende omgevingspartijen heeft het 

waterschap (met input van de andere overheden) een ambtelijk conceptvoorstel voor een 

voorkeursalternatief opgesteld. Het voorkeursalternatief in het scenario van een dijkversterking is 
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1A1 (buitenwaarts versterken van huidige kering) en 2A1 (geen kering). Dit voorstel wordt ingebracht 

in de stuurgroep. Daarnaast verzoeken we de stuurgroep een principebesluit te nemen over het wel 

of niet verder uitwerken van het scenario Uit de Waterwet. De stuurgroep wordt verzocht aan te 

geven welke beslisinformatie ze nodig hebben. 

4. Proces tot aan VKA 

• Stuurgroep 12 juli 2017: er wordt een ambtelijk conceptvoorstel voor een voorkeursalternatief 

ingebracht. De stuurgroep beoordeelt of alle beslisinformatie aanwezig is om 25 oktober een keuze 

te kunnen maken voor een voorkeursalternatief en een principebesluit te nemen over het scenario 

uit de Waterwet. 

• Informatieavond op 19 september. De omgeving wordt geraadpleegd voordat de stuurgroep een 

keuze maakt in oktober. Tijdens deze bijeenkomst wordt alle informatie tot nu toe in een breder 

kader gedeeld (dorpsbreed). Voor de OWG zal de informatie niet nieuw of verrassend zijn. 

Mogelijk kan vanuit de deelnemers van de OWG ook een bijdrage in de vorm van een presentatie 

(of iets dergelijks) geleverd worden. (Actie: het Waterschap neemt contact op met Ton Lennaerts.) 

• 25 oktober 2017 wordt de keuze van het voorkeursalternatief gemaakt. 

• De volgende OWG zal na de stuurgroep van 25 oktober zijn. 

• Daarna start normaliter de planuitwerkingsfase, waarbij het voorkeursalternatief verder wordt 

uitgewerkt en wordt opgenomen in het projectplan Waterwet. 

 

Overige vragen: 

• Bezoek vanuit DGRW aan Kessel gaat lukken en is in voorbereiding. Zodra er meer duidelijkheid is 

over de datum, neemt Marita contact op met het dijkengroepje om het programma door te spreken. 

• Het dijkengroepje heeft contact met de fractie waterbelang (algemeen bestuur Waterschap 

Limburg: waaronder Fred Bongers en Marc Breugelmans). Er volgt een gebiedsbezoek. Marita 

verzoekt ons hierover op de hoogte te houden zodat wij de bestuurders van actuele informatie 

kunnen voorzien. 

 

5. Afsluiting, evaluatie en rondvraag 

Uitkomsten van stuurgroep 12 juli worden per mail door Marita teruggekoppeld aan Ton Lennaerts. 

Rondvraag: 

Er zijn veel vragen over de dijkhoogtes en de relatie met de normering. De volgende keer geven we 

extra toelichting over de totstandkoming van dijkhoogtes. 

Ga door met het uitwerken van scenario uit de Waterwet (dus niet het verkennen van het scenario). 

 

ACTIELIJST 

Nr. Actie Wie Tijd 

1 Terugkoppeling Stuurgroep 12 juli aan dijkengroepje Marita Gereed 

2 Nadere invulling informatieavond en bijdrage OWG. Het Waterschap neemt contact op met Ton 

Lennaerts. Vivian/Ton Jul/aug 

3 Bezoek DGRW afstemmen met dijkengroepje Marita Sep 

4 Gevolgen t.b.v. inpassing aansluiting hoge grond o.b.v. de nieuwe dijkhoogte Michelle Aug 

5 PowerPointpresentatie z.s.m. doorsturen aan leden van OWG Vivian Gereed 
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6 Bij volgende overleggen met DGRW agenda van het gesprek delen met deelnemers van de OWG 

Marita 

 


