
Behandeld door : Dhr. D. Heuts  
Bijlage(n) : Geen  
Documentnr. : 

**
Ons kenmerk : Z/21/146343/533533

  

De heer J. Weling
Brikkenhoven 1
6245AD  GRONSVELD 

Eijsden-Margraten: 7 september 2021

Onderwerp: reactie op vragen ex art. 36 inzake grensoverschrijdende aanpak 

wateroverlast Maas

Geachte heer Weling,

Op 16 augustus heeft u ons namens de VVD fractie onderstaande vragen gestuurd.
Hierbij bieden wij u onze reactie aan.

1. Vraag: 
De betoonde zorgvuldige aanpak van de crisis als gevolg van het buiten de 
oevers treden van de Maas in juli verdient een groot compliment. Deelt u met ons 
de mening dat de impact van deze crisis groot is geweest zowel wat betreft de 
materiele als immateriële aspecten van onze inwoners en ondernemers? Bent u 
– net als wij – van oordeel dat deze watercrisis zorgvuldig wordt geëvalueerd 
zodat het rampen-draaiboek bij onverhoopte toekomstige situaties nog beter kan 
functioneren?

Antwoord:
Wij zijn dit met u eens. Deze watercrisis wordt zowel regionaal als lokaal 
geëvalueerd.

2. Vraag:
Is het u bekend dat het project ‘Ruime voor de rivier’ opgezet na de watersnood 
van 1993 en 1995 vooral betrekking heeft op de rivier de Maas vanaf Maastricht 
een beperkt aantal kleine aanpassingen daargelaten?

Antwoord:
Dit is ons bekend. De impact van de watersnood van 1993 en 1995 had vooral 
betrekking op het gebied Borgharen-Itteren en ten noorden daarvan. De impact 
op Eijsden was beperkt.
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3. Vraag: 
Deelt u het gevoel dat het gedeelte van de rivier de Maas vanaf de Belgische 
grens tot aan de stuw van Borgharen geen ‘vergeten’ gedeelte mag zijn en 
eveneens een gestructureerde beveiligde aanpak vereist met de buurgemeenten 
en overheden?

Antwoord:
De huidige watercrisis heeft aangetoond dat er aandacht moet worden besteed 
aan de situatie in en het handelingsperspectief door de (Belgische) 
buurgemeenten en overheid. Ook dient te worden overwogen om het meetpunt 
direct achter de Belgische grens structureel op te nemen als ijkpunt.
Dit zal bespreekbaar worden gemaakt tijdens de regionale evaluatie. 

4. Vraag: 
Deelt u de mening dat een dergelijke degelijke gestructureerde aanpak alleen 
zinvol is als dit gebeurt in nauwe samenspraak en afstemming met de Belgische 
buurgemeenten en overheden?

Antwoord:
Zie de beantwoording bij vraag 3.

5. Vraag:
Kunt u aangeven op welke termijn u in samenspraak met de buurgemeenten en 
overheden aan deze en gene zijde van de grens in overleg treedt om tot een 
gezamenlijke aanpak van de grensoverschrijdende wateroverlast te komen?

Antwoord:
Dit is op dit moment niet mogelijk. Deze evaluatie wordt op regionaal niveau 
gepland aangezien de Veiligheidsregio de regie voert over de evaluatie. Hier 
hebben wij op dit moment geen zicht op.

6. Vraag:
Bent u met ons van mening dat de in de pers aangekondigde evaluatie van deze 
recente ernstige wateroverlast nadrukkelijk aandacht wordt gevraagd en besteed 
aan de grensoverschrijdende aspecten? 

Antwoord:
Wij zijn dit met u eens en zullen dit dan ook zeker aan de orde stellen.

Met vriendelijke groet,

Burgemeester en wethouders van Eijsden-Margraten,
De gemeentesecretaris, De burgemeester,

Drs. M.A.G. Gerits Drs. G.J.M. Cox


