
Dijkversterking en –verlegging 
Baarlo – Hout-Blerick 

16 juli 2020 

 

Met de omgeving, voor de omgeving 



1. Welkom 
2. Stand van zaken verschillende deelgebieden, incl. 

buitendijkse effecten en evacuatie 
3. Besluit van de minister over BGR 
4. Buitendijkse ontwikkelingen/evacuatie 
5. Vervolg op koersdocument gemeente Peel en Maas 
6. Vooruitblik komend jaar 
7. Afsluiting. 

 

Agenda 
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Besluitvorming Baarlo-Hout-Blerick 
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Voorbereiding Uitvoering 

 vanaf 2023 



 
Najaar 2020 

• Gebiedsplan HB - Laerbroeck klaar.  

• Voorkeurstracé alle dijken vastgesteld 

• Tracé Kwistbeek en Kwelgeulen vastgesteld 

• Alles in nota VKA en MER 

• Terinzagelegging nota VKA en MER 

 

Daarnaast 

Ambitiedocument en programma  agendapunt 6 

 

 

 

 

 

Aanpak korte termijn 
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Hummerenweg e.o. 
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Dijktracé Roffart-de Berckt 



Kwistbeek 
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Baarlo-Hout-Blerick/Laerbroeck 
Eerste schetsen 
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• Kwelgeulen 

• Evacuatie 

• In VKA nog steeds 

     opties voor  

     weerdverlaging l.t. 

• Geen perspectief op  

     schadevergoeding bij  

     overstroming 

 

 

Buitendijks 
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Huidige Na besluit opheffen rivierbed status 

(van zodra dijktraject versterkt wordt naar de waterveiligheidsnorm) 

Bijzondere situatie: wonen in gebied dat wordt beschermd 

door dijken en tegelijk met de status rivierbed juridisch 

gezien onderdeel van de rivier. 

Situatie zoals elders in Nederland. Wonen achter veilige dijken in een gebied 

zonder de status rivierbed. 

Na een overstroming geen recht op tegemoetkoming bij 

schade  aan bouwwerken die vanaf 19 april 1996 zijn 

gemaakt of gewijzigd. 

Gelijke behandeling schadevergoeding bij overstroming voor iedereen, ongeacht of 

mensen nu gebouwd of verbouwd hebben voor of vanaf april 1996:  

De huidige uitsluiting voor aanspraak op tegemoetkoming schade bij 

overstromingen (voor bebouwing/verbouwing na 19-4-1996) gaat vervallen.  

Individuele vergunning nodig van RWS voor bouwen of 

verbouwen in landelijk gebied 

Afspraak over gebiedsontwikkelruimte tussen gemeenten en Rijk, zodat bouwen en 

verbouwen in landelijk gebied mogelijk wordt zonder individuele vergunning.  

Beperkte mogelijkheden voor ontwikkelruimte in het 

landelijk gebied. Gebied zit op slot. Het was voor inwoners of 

bedrijven nauwelijks mogelijk nieuwbouw of uitbreiding te 

realiseren. 

Mogelijkheden voor ontwikkelruimte, wat de leefbaarheid, economische 

ontwikkeling en werkgelegenheid ten goede komt. 

Onduidelijkheid, onbekendheid en onrust in gebied over 

juridische status, schade na overstroming en mogelijkheden 

voor bouw en verbouwontwikkelruimte. 

Duidelijkheid over schade, ontwikkelruimte en status. 

Ongelijkwaardige behandeling binnendijkse gebieden 

Limburgse Maasvallei. 

Gelijkwaardige behandeling binnendijkse gebieden zoals bij andere rivieren elders 

in Nederland. 

BGR 
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• Toegewerkt naar gezamenlijk ambitiedocument 

• Nu naar afsprakenkader 

 

 

Koersdocument 
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