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MAASTRICHT/DEN HAAG – Voor het
eerst sinds de overstromingen
van 1993 en 1995 is er een volledi-
ge financiële dekking voor de
hoogwatermaatregelen in de
Limburgse Maas.

Gedeputeerde Patrick van der
Broeck en staatssecretaris Joop Ats-
ma tekenden gisteren in Den Haag
een overeenkomst waarin een be-
drag van driehonderd miljoen euro
van het Rijk en bijna honderd mil-
joen van andere overheden is vast-
gelegd.

Uiterlijk in 2020 moet heel Lim-
burg zijn beschermd tegen een wa-
terstand die gemiddeld eens in de
250 jaar voor komt. Momenteel is
in Noord- en Midden-Limburg
door de aanleg van kades in onder
meer Venlo en Roermond onge-
veer 70 procent van de bevolking
beschermd. Voor de overige kades
was tot voor kort onduidelijk hoe
die gefinancierd moesten worden.
Door de overeenkomst die gisteren
werd getekend, komt daar nu 170
miljoen euro voor vrij. Een helft be-
taalt het Rijk, de andere helft
wordt door de gezamenlijke Neder-
landse waterschappen opgebracht.

Atsma stelt verder 135 miljoen eu-
ro beschikbaar voor het project
Ooijen-Wanssum, waar een oude
Maasarm heropend wordt zodat
die bij een extreme waterstand als
opvang kan dienen. Het project
kost in totaal 210 miljoen. Het rest-
bedrag was eerder al door de ge-

meenten en de provincie beschik-
baar gesteld. Atsma zegt lang ge-
twijfeld te hebben of hij geld aan
Ooijen-Wanssum wilde besteden,
omdat in het project ook de aanleg
van een rondweg, een haven en na-
tuurontwikkeling vallen. Zeker in
tijden dat er in Den Haag flink be-
zuinigd moet worden, is investeren
in dergelijke zaken omstreden. De
maatregelen in Ooijen-Wanssum
leiden echter tot een verlaging van
de waterstand ter plaatse met 35
centimeter, een effect dat in Venlo
nog voelbaar is met een stand die
20 centimeter lager uitkomt. Derge-
lijke grote effecten zijn maar moei-
lijk te bereiken.

Het Rijk springt verder ook bij
om het project Grensmaas in
Zuid-Limburg te redden. Het con-
sortium Grensmaas - een samen-
werking tussen ontgrinders, aanne-
mers en de Vereniging Natuurmo-
numenten - zit in zwaar weer. Ats-
ma betaalt het consortium nu 34
miljoen euro voor meerwerk, en
stelt een lening van 40 miljoen be-
schikbaar. Ook wordt de werkwijze
aangepast, waardoor het consor-
tium 30 tot 40 miljoen euro be-
spaart.
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