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 Op woensdag 7 november 2018 was de derde omgevingswerkgroep over de dijkversterking in 

Buggenum. Zo’n 30 betrokken bewoners en andere belangstellenden waren deze avond aanwezig.  

De presentatie van de omgevingswerkgroep is als separate bijlage bijgevoegd. Dit verslag geeft een 

samenvatting van de belangrijkste besproken onderwerpen.  

 

 1. Opening en doel 

Ralph Gaastra, omgevingsmanager waterschap Limburg, opent om 19:00 de bijeenkomst. De 

deelnemers bestaan uit bewoners van Buggenum, bedrijfsleven (OML, jachthaven, café ‘t Veerhuis, 

eigenaar voormalige kleiwarenfabriek, particuliere natuurontwikkelaar) en de provincie. 

 

Het doel van de OWG is om de direct betrokkenen bij te praten voorafgaand aan de informatieavond op 

12 november.  

 

Agendapunten 

1. Opening 

2. Besluit Stuurgroep Noordelijke Maasvallei 

3. Veldbezoek met Dorpsraad Buggenum en bestuurders 

4. Onderzoek naar suggestie Dorpsraad Buggenum 

5. Vervolgstappen planuitwerking 

6. Vervolgafspraken, acties en vragenronde 

 

 2. Besluit Stuurgroep bestuurders Noordelijk Maasvallei 

Op 14 juni hebben de leden van de stuurgroep hun voorkeur uitgesproken voor het voorkeursalternatief 

voor de dijkversterking in Buggenum. Dit houdt in dat op grote delen van het tracé de huidige kering 

versterkt wordt. Bij de huidige aanlegsteigers en het café wordt gekozen voor het buitenwaarts 

versterken van de dijk zodat een groene kering gerealiseerd kan worden. Dat betekent dat een 

gedeelte van het koelwaterkanaal gedempt wordt en dat het haventje verplaatst wordt, bij voorkeur 

richting het dorp. De langsdam wordt geheel of gedeeltelijk afgegraven. In deelgebied drie wordt het 

huidige tracé uitgebreid en versterkt. In deelgebied vier is al eerder besloten om de aansluiting naar de 

hoge grond zo te realiseren dat tien extra gebouwen beschermd worden. 

 

Onderbouwing: 

Tracé 1a: ophogen huidige kering (behoud winterbed belangrijk) 
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Tracé 2b of 2a2: rivierwaarts versterken met afgraven langsdam (havenfront weer langs de Maas 

situeren belangrijk) 

Tracé 3a: ophogen huidige kering (behoud winterbed belangrijk) 

Tracé 4b: aanleg nieuwe groene lage dijk (beschermen van 10 extra woningen en bedrijven belangrijk 

ondanks verlies winterbed) 

 

 
 

Er zijn nog verschillende belangrijke onderzoeksopgaven: 

- Hoe de dijkversterking bij het spoor gerealiseerd wordt; 

- Waar de kruin van de dijk in deelgebied 2 bij het café komt te liggen en hoeveel van de 

langsdam afgegraven kan worden; 

- Overleg met partijen over de meekoppelkansen en beschikbare financiering hiervoor;  

- Inpassing van dijk in het landschap en de relatie met de wegenstructuur (mn trace 3 en 4). 

 

Opmerkingen van de bewoners:  

1. Men vindt het onbegrijpelijk dat het alternatief langs de Maas is afgevallen. De argumentatie 

vindt men niet overtuigend omdat men vindt dat het in Buggenum naar hun zeggen ‘om 

slechts een paar m3’s winterbed’ gaat wat elders gecompenseerd kan worden.  

Men snapt niet dat het alternatief langs de Maas zolang op de kaart heeft gestaan terwijl op 

basis van de redeneerlijn van Rijkswaterstaat dit alternatief niet vergunbaar is.  

2. Sectie twee: het sterke verzoek om hier rekening te houden met de mensen die vlak aan de 

dijk wonen en dus de kruin van de dijk zo ver mogelijk richting de Maas te verplaatsen. 

3. Meerdere vragen over hoe nu met mogelijke meekoppelkansen omgegaan wordt. Het 

waterschap geeft aan samen met de gemeente hiervoor met een aantal partijen een 

bijeenkomst te beleggen en dat initiatiefnemers zich kunnen melden op het moment dat zij 

concrete plannen hebben (inclusief financiering) om te kijken of werk met werk gemaakt kan 

worden.  
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 3. Veldbezoek met Dorpsraad 

Op 27 juni zijn de bestuurders die betrokken zijn bij de dijkversterking in Buggenum bijeengekomen om 

te luisteren naar de visie van de Dorpsraad. Het overleg vond plaats op uitnodiging van de Dorpsraad 

naar aanleiding van de brief die zij gestuurd hebben naar de verschillende bestuurders. Bij dit overleg 

waren het waterschap, de provincie, de gemeente Leudal en de gemeente Roermond aanwezig. 

Rijkswaterstaat was afwezig.  

De Dorpsraad heeft toen een toelichting gegeven over de belangen van het dorp, het karakter van het 

dorp en de bedreigingen waar het dorp zich mee geconfronteerd ziet (de inpassing van de kassen, 

ontgrondingen, bedrijventerrein Zevenellen en de dijkversterking).  

 

Vervolgens heeft het waterschap kort toegelicht welk Voorkeursalternatief (VKA) wordt voorgelegd aan 

het Dagelijks Bestuur van het waterschap ter besluitvorming. De Dorpsraad heeft aangegeven dat de 

versterking van de huidige dijk ter plaatse van het Buggenummerbroek voor hen onacceptabel is. De 

Dorpsraad heeft een suggestie gedaan voor een compromis, namelijk door in sectie drie de dijk 

dichterbij het dorp te leggen in ruil voor een alternatief langs de Maas. 

Dit is onderzocht door het waterschap. De resultaten zijn gedeeld in het stuk: ‘Redeneerlijn 

beantwoording vraag Dorpsraad Buggenum’, d.d. oktober 2018 (zie bijlage e-mail op 31-10-’18 

verstuurd vanuit dijkversterking).  

 

Conclusie is dat bij het voorstel van de Dorpsraad de zicht op vergunbaarheid ontbreekt, omdat niet 

wordt voldaan aan de Beleidslijn Grote Rivieren/zorgplicht Waterwet. Er is onvoldoende aanleiding voor 

het kiezen van een alternatief dat het rivierbed verkleint.  

 

 

Opmerkingen van de bewoners: 

De suggestie van de Dorpsraad om bij sectie drie de dijk terug te leggen als compensatie voor het 

verlies aan winterbed bij het alternatief langs de Maas is door meerdere mensen van de OWG als zeer 

storend ervaren. Ze voelen zich daardoor niet vertegenwoordigd door de Dorpsraad.  

Afgesproken is dat het waterschap altijd een terugkoppeling doet in de omgevingswerkgroep en dat 

indien het waterschap uitgenodigd wordt door de Dorpsraad dat eerst gepolst wordt of de dorpsraad de 

bewoners/een deel van de omgevingswerkgroep vooraf geconsulteerd heeft. 

 

 

 

 

 

 

 

3. Vervolgproces en planning 

Vivian van den Bosch geeft een toelichting op de vervolgstappen in de planuitwerkingsfase en daarna. 

De planning is hierbij ook aan bod gekomen. Komende tijd ligt de focus op het uitvoeren van 

veldonderzoeken, de eerste berekeningen en de gesprekken met grondeigenaren (voor de zomer van  

’19). Zodra het dijkontwerp stabiel is wordt gestart met het opstellen van het projectplan Waterwet. Dat 

komt in 2020 ter inzage. Dit is het formele plan waarop men een zienswijze in kan dienen. 

 

 4. Dwarsdoorsnedes en kaartmateriaal 

Vivian heeft een toelichting gegeven op de dwarsprofielen die op de informatieavond van 12 november 

getoond zijn.  

 

5. Omgevingswerkgroep: rol en vervolg 

Besproken is hoe de omgevingswerkgroep geinformeerd en betrokken wil blijven. Afgesproken is om in 

deelgroepen te werken aan de inpassing van de deeltracés en dit altijd breder terug te koppelen in de 

OWG.  



 

 

4/4  
zaaknr. 2019-Z162 

doc.nr. 2019-D2085 

 

 

  

ACTIELIJST 

Nr. Acties en vervolgafspraken Waterschap Limburg 

1 Sessie organiseren met initiatiefnemers over meekoppelkansen en financiering 

hiervoor. 

2 Komend halfjaar in deelgroepen werken aan de inpassing van de deeltracés en dit 

altijd breder terugkoppelen in de OWG. 

3 Volgende bijeenkomst meer gedetailleerde informatie tonen over hoogtes, breedtes 

en andere ontwerpinformatie. 

4 Er wordt een draagvlakmeting uitgevoerd naar de procestevredenheid over de manier 

waarop de omgeving betrokken is bij de dijkversterking. 

5 Er wordt gestart met conditionerende onderzoeken (archeologie, bodeminformatie, 

flora en fauna etc.). Indien wij op particuliere gronden onderzoek willen verrichten dan 

ontvangen de desbetreffende grondeigenaren hierover een brief. 
 

 
 

 
 

 


