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onderwerp: VRAGEN OVER HOOGWATERVEILIGHEID 

 

Geachte de heer Van Wylick, 

 

Middels een brief aan ons dagelijks bestuur heeft u een aantal vragen gesteld over de 

hoogwaterveiligheid in uw woonomgeving namens de dorpsraad Broekhuizen en Broekhuizenvorst. 

De afgelopen maanden is de hoogwaterveiligheid in Limburg meerdere malen in het nieuws geweest.  

Door middel van deze brief willen we ingaan op uw vragen. We constateren dat het gaat om een 

complex onderwerp dat in de omgeving Broekhuizen mede wordt ingegeven doordat een deel van het 

woongebied wordt beschermd door een primaire kering en een deel van het gebied dat nu en in de 

toekomst niet beschermd wordt door een primaire waterkering (omgeving Veerweg). 

 

Bij de beantwoording van uw vragen wordt dezelfde nummering gehanteerd die uw in de brief aan het 

WPM hebt gebruikt.  

 

1) U verwijst naar een landelijk onderzoek van Arcadis. Waterschap Peel- en Maasvallei (WPM) heeft 

niet geparticipeerd in dat onderzoek. WPM heeft zelf in 2011 een onderzoek laten uitvoeren door 

adviesburo Royal Haskoning naar de actuele sterkte van de 1/50 waterkeringen. 

 

2) Het waterschap heeft de wettelijke taak om de dijken te onderhouden en te inspecteren.  

Het reguliere onderhoud (maaien – of beweiden) vindt op alle dijken plaats en de dijken worden 

maandelijks geïnspecteerd door een dijkbeheerder. Het waterschap voldoet daarmee aan haar 

wettelijke taak. 

 

3) De aansprakelijkheidsvraag is niet eenduidig te beantwoorden. Als het falen van de dijk toewijsbaar 

is aan nalatigheid of slecht onderhoud waarmee het waterschap aansprakelijk wordt gesteld is het 

waterschap aansprakelijk voor de schade.  

Als schade veroorzaakt wordt doordat de dijken overstromen, dan is sprake van een natuurramp. 

Hiervoor hanteert de landelijke overheid een schadefonds dat in dit soort situaties wordt opengesteld.  

 

4) In het kort wordt de situatie voor de dijkringen in uw omgeving samengevat: 

De dijkring 63 heeft over een lengte van circa 550 meter een gevoeligheid voor het doorlaten van 

kwelwater (piping). Dit in de omgeving van Oyenseweg en de camping Oyen. 

Dijkring 64 kent dezelfde problematiek maar over een lengte van circa 900 m.  
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Het waterschap gaat bij extreme hoogwatersituaties deze trajecten extra inspecteren door een 

dijkspecialist.  Op deze wijze kan vroegtijdig worden gesignaleerd welk type probleem optreedt en 

welke tijdelijke maatregel hierbij kan worden ingezet.  

 

5) Het effect van deze uitkomst is de huidige dijk op dit moment niet volledig de 1/50 waterstand kan 

keren maar mogelijk eerder tot problemen kan leiden.  

 

6) Het waterschap heeft naar aanleiding van het onderzoek een aantal maatregelen genomen voor 

haar werkgebied. Tijdens hoogwatersituaties worden extra inspecties ingezet met dijkspecialisten om 

problemen eerder te kunnen signaleren. Tevens is er extra pompcapaciteit beschikbaar en hebben we 

2 noodcontainers ingericht om reparaties aan zwakke plekken uit te kunnen voeren. Hierbij valt te 

denken aan het locaal aanbrengen van zandzakken of big-bags of het plaatsen van een kleine pomp 

om lekwater weg te pompen.  

 

Deze maatregelen zijn bedoeld voor de komende jaren. Op langere termijn worden de dijken in uw 

regio zoveel mogelijk via een dijkversterking verhoogd tot het niveau van 1/250. In uw regio loopt 

hiervoor al een verkenning. Voor het gebied Ooyen-Wanssum is het streven om de dijkversterking 

voor 2020 uit te voeren.  

De doelstelling van het waterschap is om het wettelijk beschermingsniveau van 1/250 de komende 

jaren te gaan realiseren.  Vanuit de verkenning die reeds is uitgevoerd is het beeld dat voor een deel 

van het gebied (omgeving Veerweg) een maatwerkoplossing wordt beoogd. Het projectburo  

Ooyen – Wanssum is hierover samen met de gemeente in overleg met de bewoners en fungeert in 

deze als eerste aanspreekpunt.   

 

7) In het kort zullen we schetsen hoe de rolverdeling is tussen de verschillende actoren. Het 

Waterschap is tijdens hoogwater verantwoordelijk voor het keren van het hoogwater aan de primaire 

waterkering.  In de toekomst zal het waterschap ook het beheer voeren over de 1/250 keringen.  

De gemeenten voeren ook tal van acties uit gericht op het voorkomen van overlast zoals het afsluiten 

van riooloverstorten, het aanleggen van nooddijken rondom buitendijkse bebouwing, het treffen van 

verkeersgeleidende maatregelen. Tevens is de gemeente eerstverantwoordelijke als het gaat om 

acties rondom eventuele evacuatie. 

De veiligheidsregio bewaakt de veiligheidssituatie en coördineert de bovenregionale inzet van 

hulpdiensten (brandweer, politie, GGD, defensie). Besluiten over evacuatie van dijkringen worden 

door de veiligheidsregio genomen op advies van de gemeente en het waterschap. 

Burgers en bedrijven hebben ook een eigen verantwoordelijkheid om zich prepareren op 

hoogwatersituaties. Dit in de vorm van het treffen van maatregelen om schade aan uw eigendommen 

zoveel mogelijk te voorkomen. Het waterschap faciliteert hierin ook door middel van de 

hoogwatercheck waarmee elke burger kan via zijn postcode kan nagaan of hij in een risicogebied 

woont en hoe hoog het water bij een dijkdoorbraak kan stijgen in uw woonomgeving. Hierop kan de 

burger dan haar eigen situatie maatregelen treffen.  
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Het gebiedsburo Ooyen-Wanssum coördineert de planvorming rondom de gebiedsontwikkeling 

Ooyen-Wanssum. Hierin zitten een aantal componenten waar de dijkversterking er een van is.  

 

Wij gaan er vanuit dat deze antwoorden en onze toelichting van 13 december j.l.  een belangrijk deel 

van uw vragen en zorg zullen wegnemen. We beseffen ons ook dat het niet mogelijk is om voor elke 

dijkring exact aan te geven welke problemen zich kunnen voordoen.   

 

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Wido  Derks, via (077) 38 91 163 of stuur een e-

mail naar Wido.Derks@wpm.nl 

 

Met vriendelijke groet, 

 

 

W. Derks  

Coördinator Waterkeringen en Veiligheid 

Waterschap Peel- en Maasvallei 

  


