
 

 
 
 
 
 

1/2 WLDOC-77825112-30497 Zaaknr. 2021-Z31500 
  Docnr. WLDOC-77825112-30497 

Verslag 
 

van Nancy Ramackers  

onderwerp verslag bijeenkomst omgevingswerkgroep Baarlo-Hout -Blerick  

datum 28 september 2021  

plaats Pillows Charme Hotel Château De Raay, Baarlo  

zaaknr. 2021-Z31500 

documentnr. WLDOC-77825112-30497 

aanwezig leden van de omgevingswerkgroep  

afwezig   

 

Verslag: 

 
1. Introductie 

Jaap Spaans (Waterschap Limburg) heet iedereen welkom. In de introductie gaat hij in op de 

voortgang die het programma Baarlo-Hout-Blerick in het afgelopen jaar heeft gehad en op het 

hoogwater juli 2021. 

 

Voortgang: Het is al meer dan een jaar geleden dat de Omgevingswerkgroep bij elkaar is 

geweest. In dat afgelopen jaar is door de betrokken overheden (i.c. Ministerie IenM, gemeenten 

Peel en Maas en Venlo), Rijkswaterstaat, de provincie Limburg en Waterschap Limburg) intensief 

overlegd om te komen tot een gezamenlijke aanpak en financiering van het hele programma. 

Daarbij bleek het nodig om met name voor de gebiedsontwikkeling Laerbroeck nadere studies te 

doen, onder andere naar de kosten en opbrengsten die samenhangen met woningbouw en 

ontwikkeling van nieuwe woonlocaties. Deze studies en het overleg daarover is afgerond, 

waardoor het Ontwerp-Programma Baarlo-Hout-Blerick en de bijbehorende concept-planMER 

ter inzage gelegd konden worden. 

 

Het hoogwater in juli heeft voor veel bewoners en bedrijven een grote impact gehad. Jaap toont 

de luchtfoto’s die tijdens hoogwater zijn gemaakt, waaruit blijkt dat de dijken het water-gelukkig- 

net hebben kunnen keren. Dit neemt niet weg dat veel buitendijkse bewoners en bedrijven grote 

schade hebben gehad.  
 

2. Voorkeursalternatief 

Aan de hand van de schets van de overzichtskaarten en dwarsprofielen wordt kort ingegaan op 

het Voorkeursalternatief zoals dat ook in het Programma is opgenomen. 

 
3. Evacuatieplan 

Luc van Doesum (Peel en Maas) geeft een toelichting op het initiatief van de gemeente om in 

afstemming met bewoners en bedrijven te komen tot een hoogwaterplan. Zeker na het hoog 

water in juli is de urgentie van een goed plan en goede maatregelen iedereen duidelijk. Hij geeft 

aan dat het hoogwaterplan uit drie delen zal bestaan, namelijk:  
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a) een gemeentelijk deel, waarin gedetailleerd de maatregelen zijn beschreven die bij 

(opkomend) hoog water door de gemeente, Veiligheidsregio en Waterschap worden 

getroffen. Dit is feitelijk een actualisatie van het draaiboek dat nu wordt gehanteerd, op basis 

van de ervaringen van afgelopen juli; 

b) een deel dat gaat over de gemeenschap, i.c. wat de bewoners en bedrijven zelf zouden 

kunnen doen; 

c) een deel dat gaat over fysieke maatregelen in het gebied, zoals het ophogen van lage delen 

in wegen en kruispunten. 

 

De gemeente bereidt in afstemming met de Veiligheidsregio en Waterschap Limburg een 

bijeenkomst met bewoners voor om deze drie delen verder uit te werken. 

 
4. Hoe tot einde verkenning 

Jaap Spaans geeft aan dat de komende maanden gewerkt wordt aan: 
- Het verwerken van de zienswijzen en het advies van de Commissie m.e.r; 

- De onderbouwende rapportages die nodig zijn om de financiering door het 

Hoogwaterbeschermingsprogramma en het Rijk te regelen; 

- De bestuursovereenkomst tussen alle overheden, die tevens de start is van de volgende fase, 

de planuitwerking. 

 Er wordt toegewerkt naar een bestuursovereenkomst eerste kwartaal 2022. 

Naar aanleiding van deze presentatie ontstaat er een discussie over de complexiteit van het 

programma en het tempo. Het hoogwater van juli heeft duidelijk gemaakt dat het belangrijk is 

om haast te maken met de dijkversterkingsopgave, de gebiedsontwikkelingen en ook het 

hoogwater/evacuatieplannen.  

 

De Omgevingswerkgroep formuleert naar aanleiding van de discussie de volgende aanbevelingen 

voor het vervolg: 

 
- zorg voor complexiteits/risico reductie. Het programma is zo groot dat stagnatie in één van 

de delen van het programma leidt tot vertraging van het hele programma; 

- maak werk van tijdelijke regelingen, bv voor schrijnende gevallen in Laerbroeck. Dit geeft 

draagvlak en versnelt het proces; 

- werk vooruit op onderdelen en knip indien mogelijk het project in delen; 

- onderzoek mogelijkheden om de beperkingen van de Beleidslijn Grote Rivieren binnendijks 

sneller te laten vervallen, dan wel het mogelijk te maken om al vooruitlopend daarop 

ontwikkelingen mogelijk te maken (herhaalde aanbeveling). 

Verder wordt gewezen op mogelijke subsidies vanuit het programma Stikstof.  

 
5. Tenslotte 

In de uitwerking van de plannen en ook in de bijeenkomsten met de omgeving wordt steeds 

meer in deelgebieden gewerkt (i.c. zuid, midden en noord). Afgesproken wordt dat de 

Omgevingswerkgroep nog in huidige vorm in stand blijft. Maar het is denkbaar dat er richting de 

uitvoering meer gewerkt gaat worden met omgevingswerkgroepen per deelgebied. 


