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1. Inleiding 
Iedereen wordt van harte welkom geheten. Waterschap Limburg heeft gevraagd om nog voor de 
zomer een keer bij elkaar te komen, omdat het alweer een tijdje stil is geweest. Jaap Spaans gaat in 
deze bijeenkomst in op de stand van zaken in de verschillende deelgebieden binnen Baarlo-Hout-
Blerick, het koersdocument van de gemeente Peel en Maas en ook het besluit van de minister over 
de BGR. 
 
2. Stand van zaken deelgebieden 
Jaap Spaans geeft de stand van zaken weer per deelgebied. Het streven is om alles wat nodig is om 
de verkenningsfase af te sluiten einde 2020 gereed te hebben. Dit betekent dat dan het gebiedsplan 
Laerbroeck gereed moet zijn, dat het voorkeurtracé van alle dijken vast ligt, de ligging van de 
kwelgeulen ook en dat de nota Voorkeursalternatief en de Milieueffectrapportage gereed zijn.  De 
zes betrokken overheden/overheidsorganisaties (Waterschap Limburg, het ministerie IenM, 
Rijkswaterstaat, de gemeenten Peel en Maas en Venlo en de provincie Limburg) moeten het dan ook 
onderling eens zijn over de wijze van samenwerking en de financiering. 
 
Vervolgens geeft Jaap Spaans een presentatie van het Voorkeursalternatief aan de hand van de 
kaarten van de verschillende deelgebieden (zie ook presentatie op de website van Waterschap 
Limburg). 
 
3. Besluit minister over de BGR 
De minister heeft besloten om de beperkingen die voortvloeien uit de Beleidslijn Grote Rivieren te 
laten vervallen voor de binnendijkse gebieden, zodra er concreet zicht is op/besluit is over de 
realisatie van de dijken. In een overzichtssheet worden de huidige situatie en de toekomstige situatie 
met elkaar vergeleken. De gemeenten en waterschap zijn erg blij met dit besluit omdat hiermee in 
grote gebieden die min of meer ‘op slot’ zaten weer ontwikkelingsmogelijkheden ontstaan. 
 
4. Koersdocument 
Met het uitbrengen van het koersdocument heeft de gemeente Peel en Maas een aanzet gegeven 
om te komen tot een hoogwaardiger economische structuur in het laagterras. De gemeente heeft 
aangegeven daarin een faciliterende rol te willen spelen. Een groot aantal activiteiten die in het 
koersdocument zijn genoemd zijn opgenomen in een gezamenlijk ambitiedocument van de 
betrokken overheden. Nu wordt gewerkt aan een afsprakenkader, waarin ook financiële afspraken 
onderling worden gemaakt. 
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5. Discussie 
Naar aanleiding van de presentaties reageert Ron Coenen. Ron Coenen vindt dat het belang van de 
buitendijkse bewoners nog steeds niet goed wordt gediend in de plannen (red: de verklaring is op 
zijn verzoek als bijlage bij dit verslag opgenomen). Jaap Spaans geeft aan dat dit een bekend signaal 
is. Er zijn schadevergoedingsregelingen voor overstromingen maar buitendijkse bewoners hebben 
vaker aangegeven dit onvoldoende te vinden en de procedures te omslachtig.  Hij geeft aan dat het 
Waterschap aan deze regelingen niets kan veranderen, behalve dan door aandacht te vragen voor 
het belang van bewoners.  Overheden werken daarnaast aan rivierverruiming en aan 
dijkverleggingen met als doel om waterstanden te verlagen. Voor het buitendijkse gebied in Baarlo 
vinden de gezamenlijke overheden het belangrijk dat de evacuatie goed is geregeld. Evacuatie is dan 
ook onderdeel in het VKA en ook het gezamenlijke ambitiedocument. Tenslotte geeft hij aan om bij 
de tervisielegging van de plannen ook voor de buitendijkse bewoners een aparte inloopavond zal 
worden georganiseerd. 
 
De OWG geeft aan blij te zijn met het vervallen van de BGR. De OWG vraagt zich af wat de  
formulering ‘het vervallen van de BGR gebeurt op het moment dat er concreet zicht is op realisatie’ 
exact inhoudt. Jaap Spaans geeft aan dat hiermee bedoeld wordt dat er een (onherroepelijk) besluit 
genomen wordt tot realisatie van de kering. Vanuit de OWG wordt aangegeven dat burgers en 
ondernemers dan nog lang kunnen wachten en wordt gevraagd of de gemeente en waterschap 
willen bezien op welke manier je kunt versnellen, bijvoorbeeld door al vooruitlopend op het besluit 
vergunningaanvragen voor bouw/uitbreiding al voor te bereiden en in behandeling te geven. 
Verwezen wordt naar het koersdocument van de gemeente die hier mogelijk ook al handvaten biedt. 
Vanuit de OWG wordt ook geopperd dat de nieuwe Omgevingswet hiervoor mogelijk ruimte biedt. 
Jaap Spaans geeft aan dit onder de aandacht te zullen brengen van de bestuurders. 
 
Overige punten die aan bod komen: 

- Evacuatie: onder ‘regelen van evacuatie’ wordt ook verstaan het ophogen van te lage 
wegdelen, o.a. aan de Ondersteweg, en ook wordt bezien hoe de aansluiting kan worden 
gemaakt tussen de drempel in de Coupure Vergelt met de Heuvel; 

- Het afsprakenkader zou rond november/december gereed moeten zijn. Luc van Doesum van 
de gemeente Peel en Maas is aanspreekbaar voor verdere vragen hierover. 

 
6. Besluit 
Als het afsprakenkader door de gezamenlijke overheden is getekend kan het VKA en de bijbehorende 
MER ter visie en kan iedereen inspreken. WL organiseert dan per deelgebied een inloopavond. Dan 
ook is de volgende vergadering van de omgevingswerkgroep. 
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Bijlage 1: Reactie Ron Coenen 
 
Tijdens de vergadering van de Omgevingswerkgroep leest Ron Coenen een verklaring voor over het 
buitendijkse gebied. Deze verklaring is kort samengevat: 
 
In de nieuwsbrief van het Waterschap van 13 december 2019 wordt ingegaan op de 
informatiebijeenkomst die op 11 december 2019 in Baarlo plaats vond. Ron Coenen geeft aan dat hij 
vindt dat binnendijkse bewoners worden gefaciliteerd (door bescherming tegen hoog water en het 
vervallen van de BGR) maar dat de buitendijkse bewoners steeds verder in het nauw worden 
gebracht. Hij noemt hierbij de volgende voorbeelden: 

- Kwelgeulen worden wel aangelegd, maar het probleem van de brug bij Venlo wordt niet 
opgelost. 

- Nevengeulen zijn door ons ingebracht maar niet binnendijks, welke niet gerealiseerd 
worden. 

- Er is geen uitkoopregeling of fatsoenlijke schadevergoedingsregeling voor buitendijkse 
bewoners. 

- Geen informatieavonden voor buitendijkse bewoners en bij het ministerbezoek waren wij 
niet welkom! 

- Zienswijzen worden afgewezen. 
- Geen goede evacuatiemogelijkheden voor de Heuvel en geen afspraken met de gemeente 

over evacuatie, ondanks toezeggingen. 
- En wie mag hier over aangesproken worden? Mensen die hiervoor verantwoordelijk zijn zie 

je in geen velden of wegen. Verantwoordelijken zijn er niet om over aan te spreken. TYPISCH 
NEDERLAND!! 

 
 
 
  
 
 

 


