
   

Broekhuizen, 11 november 2012 

 

Dagelijks Bestuur Waterschap Peel en Maasvallei 

Drie Decembersingel 46   

5921 AC Venlo   

 

Geacht bestuur, 

De Dorpsraad van Broekhuizen en Broekhuizenvorst heeft met verontrusting kennis 

genomen van een tweetal artikelen in de regionale en landelijke pers over 

hoogwaterbeveiliging. 

 

In het artikel in Dagblad De Limburger (begin oktober) werd vermeld dat: “van de 

dijken tussen Mook en Swalmen die in 1996 na de overstromingen van de Maas zijn 

aangelegd, 10 procent onveilig is”.  En voorts: “Uit onderzoek is nu gebleken dat 

zeven kilometer daarvan in slechte staat verkeert. Met name de dijken tussen Well 

en Broekhuizen zijn er slecht aan toe”. 

 

Ook werd vermeld dat het waterschap geen geld meer wil steken in het herstellen 

van de dijken, en dat zo nodig noodmaatregelen zullen worden genomen. Waardoor 

pas in 2024 (!) de in 1995  toegezegde bescherming wordt gerealiseerd, in plaats 

van in 2015.  

 

Om de tussenliggend periode te overbruggen, neemt het waterschap samen met de 

Veiligheidsregio Limburg-Noord en de gemeenten een aantal extra maatregelen. 

 

In de Volkskrant van 13 oktober is eveneens een artikel geplaatst over de 

onveiligheid van de dijken. Daarin is vermeld dat het bureau Arcadis onderzoek 

heeft gedaan in opdracht van zeven waterschappen langs de Maas, Rijn, Waal en 

IJssel. De conclusie was dat vooral bij dijken gebouwd op zandgronden grondwater 

in de dijk kan komen en zand wegvoert, waardoor een holte ontstaat en de dijk 

wordt verzwakt. 



 

Op basis van de publicaties in de regionale en landelijke pers willen wij u daarom 

graag de volgende vragen stellen: 

 

1. Is het waterschap Peel en Maasvallei één van de opdrachtgevers van het door 

Arcadis uitgevoerde onderzoek, en is u bekend of het door het dagblad de 

Limburger geplaatste artikel daaraan is ontleend? 

2. Het onderhoud van de dijken/kades is een wettelijke taak van het waterschap. 

Bent u met ons van mening dat u daarom verantwoordelijk bent voor het in 

goede staat van onderhoud hebben en houden van de dijken die ons moeten 

beschermen tegen overstromingen? Bent u met ons van mening dat het niet de 

verantwoordelijkheid van de individuele inwoners en bedrijven kan zijn zichzelf 

te beschermen tegen overstromingen.  

3. Wie is aansprakelijk voor de schade als gevolgen van onvoldoende bescherming. 

4. Waar bevinden zich de risico’s bij Broekhuizen en Broekhuizenvorst.  

5. Wat zijn de effecten en tot waar ondervinden we overlast als het mis gaat. 

6. Wat zijn, ter hoogte van Broekhuizen en Broekhuizenvorst, de beheermaat-

regelen op korte en langere termijn. 

7. Wie is voor welke maatregelen verantwoordelijk (waterschap, gemeente, 

veiligheidsregio, individuele burgers en/of bedrijven). 

 

Graag ontvangen wij van u duidelijke schriftelijke antwoorden op de gestelde 

vragen. Wij zijn uiteraard bereid om onze vragen nader toe te lichten. 

 

Met vriendelijke groet, 

Namens de dorpsraad Broekhuizen-Broekhuizenvorst, 

 

H. van Wylick, 

Voorzitter 

 

 

Dorpsraad Broekhuizen en Broekhuizenvorst 

Ellenberg 24 

5872 AP Broekhuizen 

 

Cc:  

College van B&W gemeente Horst aan de Maas 

Raadsfracties gemeente Horst aan de Maas 


