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Bezoek het persoonlijk digitaal
belastingloket

door de nieuwe inzichten over klimaatverandering en
de strengere eisen die aan de dijken worden gesteld nu
ze onder de Wet op de waterkeringen vallen.
Om het Maasdal de door het Rijk beloofde bescherming
van 1/250 te bieden, zijn naar schatting enkele honderden miljoenen euro’s nodig. Daarvan is € 85 miljoen
direct beschikbaar vanuit de Maaswerken. Rein
Dupont: “Over de financiële middelen hadden we al
een mondeling akkoord met de voormalige staatssecretaris. Als het Rijk die toezegging niet nakomt, omdat
het € 35 miljard wil bezuinigen, dan zullen we politieke
druk moeten uitoefenen om de regering te bewegen de
belofte die ze de regio heeft gedaan, gestand te doen.”
Dupont verwacht dat minister Eurlings binnenkort akkoord gaat met het Limburgse voorstel voor de overname van de dijkaanleg. De waterschappen kunnen dan
met de beschikbare 85 miljoen euro alvast beginnen
met de zogeheten ‘prioritaire gebieden’, zoals Mook

Waterschap wil dijkverbetering overnemen
van Rijk - onzekerheid over financiën

en de Prof. Gelissensingel in Venlo. Rein Dupont: “Wij
staan in de startblokken om aan de planvorming te
beginnen.”
Snelle start nodig
De benodigde extra maatregelen maken een duurzaam
beveiligd Maasdal in 2017, de eerder beloofde eind-

De Limburgse waterschappen willen zo snel mogelijk zélf de verdere dijkverbetering langs de Maas ter hand nemen.

datum, niet meer haalbaar. Wel willen de regionale

Samen met de Provincie hebben ze daarover voorstellen gedaan aan demissionair minister Eurlings van Verkeer en

overheden zich tot het uiterste inspannen om zoveel

Waterstaat. Waterschap Peel en Maasvallei verwacht dat de minister snel akkoord gaat. Ook gaat het waterschap er

mogelijk inwoners in 2017 beschermd te hebben. De

van uit dat het Rijk, zoals beloofd, genoeg geld reserveert voor de dijkverbetering.

waterschappen willen daarom in het belang van de
bevolking zo snel mogelijk starten.

Het gaat in het voorstel om de tweede fase van de

mensen en hebben ook meer contacten met de lokale

Voor de organisatie van Waterschap Peel en Maasvallei

dijkverbeteringen. De eerste fase is uitgevoerd door

bestuurders. Bovendien: als wij zelf de aanleg doen,

betekent de dijkaanleg het aantrekken van een relatief

Rijkswaterstaat Maaswerken, dat de in 1995 aange-

zorgen we ervoor dat we het naadloos laten aansluiten

beperkt aantal extra medewerkers. Zij zullen vooral

legde Maasdijken rond de bevolkingsconcentraties in

op het beheer en onderhoud dat wij daarna ook zelf

project- en procesbegeleiding doen. Het overgrote deel

Roermond, Venlo, Gennep en gedeeltelijk Mook en

doen.”

van het werk wordt uitbesteed aan ingenieursbureaus

Middelaar, heeft uitgebreid en verhoogd. “Het is beter

en aannemers.

dat wij de verdere dijkverbetering zelf doen”, zegt

Nieuwe inzichten

“Uiteraard zullen wij de omgeving tijdig informeren

Rein Dupont, portefeuillehouder ‘waterkeringen’. “Wij

De tweede fase wordt een grotere klus dan enkele

en betrekken bij de dijkverbeteringen”, zegt Dupont.

hebben meer kennis van de regio, staan dichter bij de

jaren geleden nog werd gedacht. Dat komt onder meer

“Maar nu is eerst het Rijk aan zet.”

Waterschap…
daar heb je wat aan!
Het kabinet is demissionair en er komen weer ver-

Grote belangstelling
voor publicatie ‘Brede
aanpak beekdalen’

kiezingen. Plannen als de kilometerheffing worden
weer overboord gegooid. En intussen… wordt er

De door Waterschap Peel en Maasvallei bepleite brede

niets meer beslist. Zelfs het tweede Deltaplan ligt

aanpak van beekdalen trekt veel belangstelling. Het

plat. Volgens mij hebben we een overheid om beslis-

nieuwe boekje ‘Het brede beekdal als klimaatbesten-

singen te nemen, een overheid die niet wegloopt

dige buffer in de veranderende leefomgeving’, uitgege-

voor moeilijke keuzen.

ven door het waterschap en kennisinstituut Alterra, is al

Maar ik heb als waterschapsvoorzitter makkelijk

bijna uitverkocht.

praten. Het waterschap heeft in tegenstelling tot
rijk, provincie en gemeente een beperkte taak. Zor-

Het waterschap is in de jaren ’90 begonnen met de

gen voor veilige dijken, droge voeten en voldoende

natuurlijke herinrichting van beken. We gaan nu een

en schoon water - dat is alles.

stap verder en kiezen voor herstel van het héle water-

Die beperkte scope is ook de krácht van het wa-

systeem. Dit wil het waterschap onder meer bereiken

Hoe het beekdal er precies uit gaat zien, staat niet vast.

terschap. Ik merk enige jaloezie als ik praat met

met een integrale gebiedsaanpak van de beekdalen.

Afhankelijk van lokale mogelijkheden worden de beken

gemeente- en provinciebestuurders. Zij zeggen:

geflankeerd door bossen, hooilanden, weilanden of

“Jullie kunnen zelfs in deze financieel moeilijke tijd

Inrichting van beekdalen

akkers. In de winter overstromen beekdalen deels, in de

nog gewoon je taak uitvoeren, bij ons is dat veel

Het rijk geïllustreerde boekje beschrijft hoe beekdalen

zomer ontstaat naast de beek een grote diversiteit aan

moeilijker.”

kunnen worden ingericht. De praktijkvoorbeelden ko-

natuur.

men grotendeels uit het beheergebied van Waterschap
Toegegeven: omdat wij ons concentreren op onze

Peel en Maasvallei.

‘Het brede beekdal…’ is geschreven door Piet Verdon-

kerntaken, zijn wij niet zo bekend. Wij halen de

De aanpak voorziet in het terugbrengen van het oor-

schot van Alterra Wageningen UR, specialist op het

krant maar zelden. Maar als ik zie dat de krant vol

spronkelijke waterpeil in de beken. Dat geeft minder

gebied van de ecologie van beken.

staat met negatief nieuws, dan denk ik: we doen

droogteschade voor de landbouw en meer kansen voor

Het boekje is bijna uitverkocht, maar is ook te downloa-

ons werk zeker te goed om in de krant te komen.

de natuur.

den op www.wpm.nl.

Uit onderzoek blijkt dat Nederlanders het werk van
het waterschap heus wel kennen en waarderen,
maar het waterschap als zodanig minder. Ik moet er
vrede mee hebben.
Natuurlijk ben ik wel eens jaloers op brandweer-

Wisselingen in bestuur waterschap

mannen. Zij zitten meestal in de kazerne, maar

Joop de Hoon en Paul de Lange zijn toegetreden tot het dagelijks bestuur van het waterschap. Zij vervangen

als ze uitrukken voor het bestrijden van een ramp

Albert Kersten en Pieter Theelen, die eerder bekend maakten op te stappen. Ook in het algemeen bestuur zijn

halen ze altijd de krant. Wij als waterschappers

twee nieuwe gezichten.

werken altijd om een ramp te voorkómen: een overstroming, wateroverlast of watertekort, waterver-

Albert Kersten besloot per januari 2010 het water-

waterschap een toekomstbestendige en nóg profes-

ontreiniging. Maar wij komen pas in de krant als we

schap te verlaten. Volgens Kersten is het bestuur de

sionelere organisatie te maken.”

falen en dat is zelden het geval. Gelukkig voor u en

laatste tijd te zeer ‘verpolitiekt’. Kersten, die namens

voor ons.

de partij Waterbelang in het bestuur zat, was negen-

Paul de Lange

Moraal van dit verhaal: waterschap, daar heb je

tien jaar lang waterschapsbestuurder.

Ir. Paul de Lange (45) is

(bijna altijd) wat aan.

In februari maakte ook Pieter Theelen zijn terug-

de opvolger van Pieter

treden bekend als lid van het dagelijks bestuur. Hij

Theelen in het dage-

zat er namens de categorie ‘bedrijfsgebouwd’ en

lijks bestuur namens de

vertegenwoordigde de belangen van bedrijven. Zijn

categorie Bedrijven. Zijn

aftreden heeft te maken met privéomstandigheden.

portefeuille is zuive-

Theelen blijft wel deel uitmaken van het algemeen

ringsbeheer en stedelijk

bestuur.

waterbeheer, en hij
vertegenwoordigt het
Joop de Hoon

waterschap in de ge-

Ing. Joop de Hoon (60)

biedscommissie Helden.

volgt Albert Kersten op

De Lange, eigenaar van

als lid van het dagelijks

een ingenieursbureau in de bouwsector, woont in

bestuur. Zijn portefeuille

Helden en zit sinds vorig jaar in het waterschapsbe-

is financiën en hef-

stuur. “Het is jammer dat Pieter zijn taak niet een hele

fingen, en hij is tevens

termijn kon afmaken”, zegt hij. “Ik weet zeker dat

de vertegenwoordiger

hij dit zeer spijtig vindt. We hebben samen besloten

van het waterschap in

om ‘stuivertje te wisselen’ om de continuïteit zo goed

de gebiedscommissie

mogelijk te waarborgen. Ik ga mijn best doen om met

Horst. De Hoon woont

dezelfde bevlogenheid en inzet die hij heeft getoond,

in Horst en is parttime

zijn portefeuille invulling te geven.”

verbonden aan de Praktijkschool (PTC+) in zijn woonplaats. Hij zit sinds 2004

Nieuwe leden algemeen bestuur

in het bestuur en is al ruim dertig jaar voor het CDA

In de vergadering van het algemeen bestuur van 24

actief in de plaatselijke politiek en in diverse maat-

februari 2010 is Gert van de Goor - Van den Broek

schappelijke functies. “Ik sta voor de taken van het

uit Sevenum beëdigd als opvolger van Albert Kersten

waterschap: veilige dijken, droge voeten, voldoende

namens de partij Waterbelang Horst-Helden-Beesel.

en schoon water. Als portefeuillehouder financiën

In diezelfde vergadering is ook Wim van den Beucken

Henk van Alderwegen

zeg ik wel: het moet haalbaar en betaalbaar zijn.

uit Belfeld beëdigd als nieuw bestuurslid namens de

Bestuursvoorzitter Waterschap Peel en Maasvallei

De grote klus voor de volgende jaren is om van het

VVD. Hij volgt Ria Notermans op.

Kort nieuws
Waterschap levert bijdrage duurzaamheid

Waterbuffer moet wateroverlast
Belfelderbroekbeek voorkomen
In februari presenteerde Waterschap Peel en Maasvallei het plan voor de aanleg van een waterbuffer nabij de Belfelderbroekbeek. Met dit plan wil het waterschap het wateroverlastprobleem dat bij hevige neerslag optreedt in het
Op 5 februari 2010 tekende Waterschap Peel en

kassengebied Meelderbroek oplossen.

Maasvallei samen met zes andere waterschappen
De Belfelderbroekbeek in Belfeld stroomt door het

• aanpassen van duikers, zodat overtollig water onge-

het FSC-convenant. FSC staat voor Fores Ste-

kassengebied Meelderbroek. Dit gebied kent bij hevige

stoord zijn weg kan vinden richting de retentievoor-

wardship Council. In dit convenant zijn afspraken

neerslag een wateroverlastprobleem. “Zowel in 2005 als

ziening

gemaakt over het gebruik van FSC-hout. Met het

in 2009 bleek dat de beek bij hevige neerslag het water-

• verbreden van een aantal waterlopen, zodat het over-

kopen van FSC-hout wordt een bijdrage geleverd

aanbod uit het gebied niet kan verwerken”, zegt Sjraar

tollige water op tijd in de retentievoorziening is om

aan een milieuvriendelijk en economisch verant-

Roelofs, portefeuillehouder ‘herstel watersysteem’. Om

overlast te voorkomen

woord bosbeheer met aandacht voor de mensen
die van het bos afhankelijk zijn. Het waterschap

dit probleem aan te pakken, is het plan ‘Knelpunten
WB21 Belfelderbroekbeek’ opgesteld met een inventa-

Integraal project

gebruikte al FCS-papier. We willen een bijdrage le-

risatie van de wateroverlast en mogelijke oplossingen

Opheffing van de wateroverlastproblemen bij de Bel-

veren aan het verduurzamen van de samenleving.

hiervoor.

felderbroekbeek is één van de waterdoelen binnen het

Duurzaamheidsaspecten, zoals verwerkte grond-

integrale plan ‘Van Brook tot Aalsbeek’. “We pakken

producten, afkomst materialen en hergebruik, zijn

Voorgestelde maatregelen

het wateroverlastprobleem echter apart aan, vooruit-

in het inkoopproces geïntegreerd.

Het waterschap neemt de volgende maatregelen om

lopend op het integrale project, zodat het probleem

wateroverlast bij hevige buien te voorkomen:

op korte termijn wordt opgelost”, licht Sjraar Roelofs

Geen administratiekosten meer

• aanleggen van een retentievoorziening

toe. De uitvoering van de maatregelen is gepland in het

Per 1 januari 2010 heeft het waterschap zijn le-

najaar van 2010.

gesverordening afgeschaft. Voor het verlenen van

(waterbuffer)

diensten vragen wij geen vergoeding, leges, meer.
Met de afschaffing van de legesverordening willen

Waterschap geeft gemeenten geld voor
sanering riooloverstorten

wij een bijdrage leveren aan het verminderen van
kosten voor burgers en de eigen organisatie. Wij
verstrekken meer en meer informatie via
www.wpm.nl, zodat veel documenten kosteloos
kunnen worden ingezien via internet.

werken, waardoor al het vuile rioolwater direct
in beken en vijvers terechtkomt. Het gevolg: het

Folder Tungelroysebeek

water in de beek wordt vuil, waardoor er vissterfte

In maart heeft Waterschap Peel en Maasvallei de

en stank kan optreden. Paul de Lange, portefeuil-

flyer ‘Tungelroysebeek’ uitgebracht. In deze flyer

lehouder ‘stedelijk waterbeheer’. “Wij werken met

staat het waarom en hoe van de herinrichting en

gemeenten samen om het regenwater uit het riool

sanering van de Tungelroysebeek en de planning

te houden. Dat is niet alleen beter voor het milieu,

van de nog uit te voeren werkzaamheden. Ook is

maar bespaart ook kosten.”

een poster gemaakt waarop in één oogopslag de
trajecten met de planning van de herinrichting en

Maatregelen

sanering van de Tungelroysebeek helder zijn. Deze

Met het overstortfonds van € 3.000.000 wil het wa-

is verspreid in de gemeenten aan de Tungelroyse-

terschap gemeenten in Noord- en Midden-Limburg

beek. De flyer staat als pdf op www.wpm.nl.

stimuleren om verdergaande maatregelen te nemen
bij riooloverstorten die lozen op kwetsbare wateren.

Kijk op de Maaikalender

Streven is om de overstortfrequentie van ongeveer

De Maaikalender is de digitale, interactieve versie

Bij hevige regenval kan het riool de hoeveelheid wa-

zes keer per jaar terug te brengen naar één keer per

van het onderhoudsplan voor onze beken. Het is

ter vaak niet afvoeren. Dan wordt het afvalwater in

twee tot vijf jaar. “We stimuleren gemeente, vooral

een planning waarin staat waar, wanneer en op

de waterschapsbeken geloosd door riooloverstorten.

in die wateren waar we de ecologie al hebben verbe-

welke manier het maaionderhoud plaatsvindt.

Wat in de wc of gootsteen wordt gegooid, komt bij

terd door herinrichting van de beek, tot het nemen

Op de site www.wpm.nl/maaikalender staat een

harde regenbuien dus rechtstreeks in de beek terecht.

van maatregelen,” vult portefeuillehouder De Lange

button waarmee de bezoeker bij de maaikalender

Daarom zijn riooloverstorten een groot probleem

aan.

komt. Hier tikt de bezoeker zijn adres in of zoekt

voor de waterkwaliteit in de Limburgse beken. Wa-

hij op de naam van de betreffende beek. Vervol-

terschap Peel en Maasvallei wil die vervuiling niet in

Europese kwaliteitseisen

gens wordt zijn omgeving op de kaart getoond.

zijn beken en stelt drie miljoen euro ter beschikking

De aanpak van riooloverstorten draagt ook bij aan

Door te klikken verschijnt de planning en de wijze

aan gemeenten om riooloverstorten aan te pakken.

de Europese kwaliteitseisen waaraan het water in

waarop we de beek onderhouden. Via de link naar

2015 moet voldoen. Alle beken, rivieren, plassen en

het ‘meldingsformulier’ kan worden gereageerd

Als het heel hard regent is de rioolbuis te klein voor

meren in Europa moeten de komende jaren overal

op de Maaikalender of in het algemeen op beheer-

al dat water. Riolen hebben overstorten die dan gaan

een goede ecologische kwaliteit krijgen.

en onderhoudzaken.

Bezoek het persoonlijk digitaal belastingloket
van de aanslag aanvragen, informatie inzien over de
laatste betalingen en procedures rond aanvragen van
kwijtschelding volgen.

Alleen nog digitaal
bekendmaken
Waterschap Peel en Maasvallei publiceert sinds 1
april 2010 de openbare bekendmakingen alleen

Aanslagen

nog digitaal via www.wpm.nl/bekendmakingen.

Alle inwoners en bedrijven hebben de afgelopen maan-

Daarmee stapt het waterschap af van de bekend-

den hun waterschapsaanslag 2010 ontvangen. De infor-

makingen in huis-aan-huisbladen en het regionale

matiebladen bij de aanslag geven informatie over het

dagblad. Ook aankondigingen van openbare verga-

persoonlijk digitaal loket, de tarieven van de belasting-

deringen van het bestuur zijn alleen nog digitaal te

heffing 2010 en over de opbouw van de aanslag.

raadplegen.

Op www.waterschapsheffingenlimburg.nl kunnen
belastingplichtigen terecht voor meer informatie.

Voordelen van elektronisch bekendmaken zijn:
dagelijks actuele informatie, mogelijkheid om te

Lezersonderzoek Waterwijzer
De Waterwijzer is één van onze communicatiemiddelen. Wij willen graag weten wat u van het
Dit jaar kunnen belastingplichtigen van de beide Limburgse waterschappen voor het eerst hun belastingza-

relatieblad vindt en of het aansluit bij uw informatiebehoefte. In de maanden april en mei voeren we

ken regelen via een persoonlijk digitaal loket.

een lezersonderzoek uit. Ook u, als ontvanger van

Bij dit loket kan iedereen antwoorden vinden op meest

voor uw medewerking.

de Waterwijzer, wordt benaderd. Alvast bedankt

gestelde vragen, de eigen aanslag bekijken, een kopie

zoeken op kenmerken. Bovendien bestaat de mogelijkheid tot het nemen van een abonnement op
bekendmakingen via overheid.nl. Abonnees krijgen
melding via hun e-mail van alle bekendmakingen
in hun leefomgeving, zowel van waterschap als
provincie als gemeente.
Wet elektronische bekendmaking
De stap om alleen digitaal te publiceren komt
niet uit de lucht vallen. De Wet elektronische
bekendmaking (1 juli 2009) ligt aan dit besluit ten
grondslag. Deze wet biedt overheden, zoals het
waterschap, de mogelijkheid hiertoe. De afgelopen

Waterschap herstelt beekmonding Rode beek Arcen

maanden hebben wij onze inwoners geïnformeerd
over de overstap van papier naar digitaal in alle
bekendmakingen en via berichtgeving op internet

In april 2010 past Waterschap Peel en Maasvallei sa-

brengen we onder de N271 een nieuwe (extra)

men met Rijkswaterstaat en Stichting Limburgs Land-

onderdoorgang voor de beek aan. De huidige onder-

schap de Rode beek bij Arcen aan. De laatste 1,5 kilo-

doorgang (duiker) ligt te hoog waardoor deze gedu-

meter van de beek, voordat deze de Maas instroomt,

rende een groot deel van het jaar niet passeerbaar is

wordt heringericht. Doel van deze herinrichting is de

voor vissen. In het verleden is er daarom een kleine

beek ecologisch verbeteren. “Zo wordt de beek weer

vistrap aangebouwd die bovendien niet geschikt

in zijn oorspronkelijke bedding teruggelegd, krijgt

bleek voor alle vissoorten. De oude duiker gaat

deze een natuurlijke inrichting en ruimen we barri-

dienen als (droge) faunapassage.” Het aanleggen

ères voor vissen op”, somt Sjraar Roelofs, portefeuil-

van de nieuwe onderdoorgang in de beek gebeurt

lehouder ‘herstel watersysteem’ op.

ergens in 2010, tegelijkertijd met de aanleg van de
rotonde Maasstraat door de Provincie Limburg.

De Rode beek wordt tussen de N271 en de Maas
weer in de oorspronkelijke, slingerende bedding

Aanpak beekmondingen

teruggelegd. De beekmonding krijgt een natuurlijke,

De herinrichting van de beekmonding Rode beek is

brede zandwaaiermonding. Samen met de Stichting

één van de beekmondingen die het waterschap en

Limburgs Landschap, die eigenaar is van de aanlig-

Rijkswaterstaat met hoge prioriteit willen aanpak-

gende gronden, en Rijkswaterstaat heeft het water-

ken. In het kader van het convenant ‘Herstel en

schap, voor circa 1,5 kilometer van de Rode beek, het

inrichting Beekmondingen Maas’ werkt Waterschap

inrichtingsplan uitgewerkt.

Peel en Maasvallei samen met Rijkswaterstaat aan
het herstel van enkele beekmondingen in de Maas

Nieuwe doorgang voor vissen

tussen Roermond en Bergen. Dit convenant is geslo-

Roelofs licht de plannen verder toe: “De monding is

ten tussen de waterschappen in Zuid-Nederland en

nu bekleed en beschermd tegen erosie met stort-

Rijkswaterstaat. Beekherstel en de verbetering van

steen. Deze stortsteen wordt verwijderd. Daarnaast

(vis)migratie zijn de doelen van dit convenant.

en andere media.

Colofon
Wilt u reageren op deze Waterwijzer, neem dan
contact op met info@wpm.nl of (077) 38 91 154
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