
Waarom doet het waterschap onderzoek?
Waterschap Limburg werkt aan sterke dijken in heel 
Limburg. Voor dijkversterking is het uitvoeren van onderzoek 
noodzakelijk. Met de onderzoeken verzamelen we 
waardevolle informatie over het gebied. Belangrijk voor 
u, en voor het waterschap. Want alleen met alle feiten op 
tafel kunnen we weloverwogen keuzes en een passend 
dijkontwerp maken. Een noodzakelijke stap dus op
weg naar een hoogwaterveilig Limburg.

Ben ik verplicht medewerking te verlenen? 
Allereerst kijken we samen met u hoe de onderzoeken 
uitgevoerd kunnen worden met zo weinig mogelijk overlast. 
Vervolgens proberen we goede afspraken te maken, 
bijvoorbeeld over het betreden van de percelen.  
De voorbereidende onderzoeken zijn een noodzakelijke stap 
naar een veilig Limburg, nu en in de toekomst. Er is dan ook 
sprake van een publiek belang. Daarom kan het waterschap 
gebruik maken van het juridische instrument gedoogplicht. 
Dit wil zeggen dat het waterschap eigenaren kan verplichten 
onderzoeken uit te laten voeren op hun terrein, ook zonder 
de toestemming van de eigenaar of andere rechthebbende 
van de grond.

Hoe verloopt de procedure tot gedoogplicht?  
Het waterschap neemt meerdere keren persoonlijk contact 
op met u. Samen bespreken we welke onderzoeken er op 
uw perceel uitgevoerd moeten worden, wat dat precies voor 
u betekent en hoe we de hinder zo veel mogelijk beperken. 
Mocht u na al deze gesprekken geen toestemming geven, 
dan verzoeken wij u per brief alsnog toestemming te geven. 
In deze brief zullen wij dan ook aankondigen dat we van plan 
zijn u gedoogplicht op te leggen. Indien u ook dan geen 
toestemming geeft, zal het waterschap u een gedoogplicht 
opleggen. U ontvangt dan een aangetekende brief met  
dit besluit. 

bij voorbereidende onderzoeken

Onze Maas. Onze veiligheid.

Waterschap Limburg werkt onder dit motto, samen met het Rijk, 
provincie en gemeenten, aan sterke dijken in heel Limburg. 
Tegelijkertijd benutten we kansen om het Maasdal aantrekkelijker 
te maken. Bij elke plek kijken we naar oplossingen die passen 
bij de eigenheid van de omgeving. Dat betekent dat we goed 
luisteren naar die omgeving, maar ook keuzes maken. 

Met praten alleen worden onze dijken niet veiliger.  
We gaan de plannen ook uitvoeren. Overlast kunnen we 
niet voorkomen, wel zo veel mogelijk beperken. Met het 
oog op de toekomst bouwen we zo samen aan een goede 
hoogwaterbescherming. Het is goed wonen, werken en recreëren 
aan de Maas. En dat houden we graag zo.

Factsheet Gedoogplicht

Hinder
Uiteraard proberen we hinder zo veel mogelijk te 
voorkomen en beperken. Als we gaten moeten boren, 
dichten we die bijvoorbeeld onmiddellijk. Toch kunnen 
we overlast niet helemaal voorkomen. 

Op www.waterschaplimburg.nl/
onderzoekendijkversterking vindt u een overzicht van 
de verschillende onderzoeken, hoe lang ze duren en 
wat dit voor u betekent. 

Onverhoopte schade
Voor het uitvoeren van onderzoeken geeft het 
waterschap geen vergoeding. Voor en na het onderzoek 
leggen wij met u de situatie vast en kijken we naar 
mogelijke schade. Mocht er onverhoopt toch schade zijn, 
dan stellen we gezamenlijk met u de schadevergoeding 
vast. Daarbij hanteren we de LTO-Gasunie Normen voor 
de gewas- en structuurschade. 



Heeft u nog vragen over de onderzoeken of over gedoogplicht?  

Neem gerust contact met ons op via dijkversterking@waterschaplimburg.nl 

of telefonisch via 088 – 889 01 00. 

Kan ik bezwaar maken tegen  
de opgelegde gedoogplicht? 
U kunt bezwaar maken tegen het besluit tot gedoogplicht. In 
eerste instantie maakt u uw bezwaar schriftelijk kenbaar bij 
Waterschap Limburg. Een onafhankelijke commissie bekijkt 
uw bezwaar en adviseert het waterschap. Met dit advies 
neemt het waterschap een besluit. Tegen dit besluit kunt u 
bij de rechtbank in beroep. Ook tegen de uitspraak van de 
rechtbank kunt u vervolgens in hoger beroep bij de Afdeling 
bestuursrechtspraak van de Raad van State. Een bezwaar 
betekent overigens niet dat de onderzoeken worden 
stilgelegd. Als u niet wilt dat de onderzoeken worden 
uitgevoerd, kunt u daarvoor een verzoek tot voorlopige 
voorziening indienen bij de rechtbank. De rechtbank zal 
hierover specifiek een uitspraak doen. 

Contact en meer informatie

Het recht om gehoord te worden  
Alle rechthebbenden (eigenaren, gebruikers, pachters 
of huurders) hebben het recht gehoord te worden. 
Uw omgevingsmanager zal u daarom tijdens een van 
de persoonlijke gesprekken de mogelijkheid geven 
gehoord te worden. Dat wil zeggen dat u formeel uw 
mening (zienswijze) kunt geven. De omgevingsmanager 
legt uw zienswijze schriftelijk vast. Hierdoor krijgen we 
een goed beeld van uw belangen, zodat we dit kunnen 
meenemen in onze afweging. U ontvangt enkele dagen 
na het horen een verslag.

U kunt er ook voor kiezen om uw zienswijze in te dienen 
tot tien werkdagen na dagtekening van de brief waarin 
het waterschap het voornemen aankondigt u een 
gedoogplicht op te leggen. Dat kan per post of per 
e-mail. Vanwege de snelheid heeft e-mail onze voorkeur. 
U kunt hiervoor contact opnemen met onze juridisch 
adviseur via 088 – 889 01 00 of per post naar Waterschap 
Limburg, postbus 2207, 6040 CC Roermond.


