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Onderwerp: raadsinformatiebrief watersysteem Limburg 

Geachte raadsleden, 

Graag willen wij u informeren over de gezamenlijke aanpak van de Limburgse 

gemeenten, Waterschap Limburg en Provincie Limburg om vanuit urgentie en noodzaak 

de kans te benutten om de watersystemen in Limburg versneld klimaatrobuust te maken. 

Directe aanleiding hiervoor is het extreem hoogwater in juli dat in Limburg tot enorme 

maatschappelijke financiële en emotionele schade leidde. Een nationale ramp waarop 

het Rijk in nauwe samenwerking met de regio snel en adequaat heeft gereageerd, onder 

andere door goede afspraken te maken over de vergoeding van schade en andere 

kosten voor de getroffen inwoners in Limburg. 

De Limburgse Propositie Water met als titel ‘naar een robuust watersysteem in Limburg’ 

is de vanzelfsprekende volgende stap. Hierin beschrijven wij als samenwerkende 

overheden in Limburg gesteund door diverse belangengroepen, de noodzaak om de 

watersystemen versneld aan te pakken. Uitvoering van deze propositie en het 

actieprogramma dat hieruit voortvloeit moet de kans op herhaling van een ramp als deze 

zo klein mogelijk maken. En meer dan dat zijn de maatregelen structurele stappen om te 

komen tot de noodzakelijke klimaatadaptatie. 

Het klimaatrobuust maken van de watersystemen betekent concreet dat de Limburgse 

overheden samen met het Rijk de al bestaande plannen voor hoogwaterveiligheid van de 

Maas (HWBP) en die voor de zijrivieren en beken (Water n Balans) versneld en in 

samenhang willen uitvoeren en uitbreiden. Doel is dat deze maatregelen al in 2035 in 

plaats van 2050 de veiligheid rond hoogwater aanmerkelijk vergroten en tegelijkertijd 

bijdragen aan de bestrijding van de effecten van klimaatverandering. Hiervoor wordt in de 

propositie aan het Rijk een bijdrage gevraagd om samen met de regio een fonds van 1,2 

miljard euro te realiseren voor een meerjarig adaptief programma. 

Deze Limburgse Propositie Water is vanmiddag door een bestuurlijke delegatie 

bestaande uit gouverneur Remkes, dijkgraaf Van der Broeck van Waterschap Limburg en 

de burgemeesters Penn-te Strake van Maastricht en Scholten van Venlo namens alle 

gemeenten aangeboden aan Minister Visser van Infrastructuur en Waterstaat. 
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Aansluitend zal de Propositie ook ter beschikking gesteld worden aan de 

bewindspersonen van Economische Zaken en Klimaat, Binnenlandse Zaken en Justitie 

en Veiligheid. 

Wij zullen u blijvend informeren over de verdere ontwikkelingen. De Limburgse Propositie 

Water treft u als bijlage aan. 

Met vriendelijke groet, 

Burgemeester en wethouders van Eijsden-Margraten, 

De gemeentesecretaris, De burgemeester, 

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