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Postadres: Geachte leden van de raad, 

Postbw19 _ n juli 2021 is Limburg getroffen door een extreme wateroverlast met catastrofale 

s2e97 Margrsten _ gevolgen, In totaal zijn 2300 woningen en 600 bedrijven beschadigd, moesten 50.000 

mensen worden geëvacueerd en ontstond 1.8 miljard euro schade. In de maanden na de 

tel 14043 _ waterrisis hebben de Provincie Limburg en het Waterschap Limburg in overleg met de 

of: +31 (0]43 458 8488 Limburgse gemeenten de propositie ‘naar een robuust watersysteem in Limburg’ 

messito)as4ssss00 _ gemaakt. Hierin is de omvang van de opgave geraamd op 1.2 miljard euro. Op 2 

november 2021 is de propositie aangeboden aan toenmalig demissionair Minister Visser, 

infogeijsden-margratennl pro AE 

met het verzoek om hierin te participeren 

wwweijsden-margratennl 

In het nationale coalitieakkoord ‘Omzien naar elkaar, vooruitkijken naar de toekomst’ 

imaenc _ heeft het rijk 300 miljoen euro gereserveerd voor het klimaatrobuust maken van de 

wlasencozssiaeceo _ beekdalen in het Maasstroomgebied. Bovendien wordt vanaf 2026 een bedrag van 250 

miljoen euro toegevoegd aan het Deltafonds, mede voor het versnellen van de uitvoering 

van het Deltaprogramma. 

BIC: BNGHNL2G 

Parallel hieraan is in Limburg gewerkt aan de inrichting van een programma 

Waterveiligheid en Ruimte Limburg (WRL). De komende 10 tot 15 jaar zal gebiedsgericht 

worden gewerkt aan het klimaatbestendig en waterveilig maken van Limburg. Er wordt 

een Regiofonds WRL ingericht, mede gebruikmakend van de middelen die het rijk 

beschikbaar stelt. 

Op 14 juli, een jaar na dato, is er tijdens een bestuurdersconferentie stilgestaan bij de 

watercrisis in 2021. Er is in gegaan op wat er is gebeurd, wat het afgelopen jaar is 

gedaan en voor welke opgave Limburg staat. Tijdens deze bestuurdersbijeenkomst is het 

Programmaplan ‘Samen naar een waterrobuust Limburg; Limburg in eendracht, 

i slagkracht en daadkracht' gelanceerd. 
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BLOESEM VAN HET ZUIDEN 

Ons college heeft vanuit een positieve grondhouding steun uitsproken voor een 

gezamenlijke aanpak van de waterveiligheid in Limburg, onze bereidheid kenbaar 

gemaakt om deel te nemen aan een gezamenlijk programma. Een verdere concretisering 

van de wijze van participatie van gemeenten in het programma, ook ten aanzien van 

rollen, taken en verantwoordelijkheden is noodzakelijk. Dit moet komende periode verder 

vorm krijgen. 

Op 14 juliis stilgestaan bij de samenwerking tussen alle partijen, Rijk, Provincie Limburg, 

Waterschap Limburg en de Limburgse gemeenten. 

Vanuit een positief kritische houding hebben we wel aandacht gevraagd voor de 

belangen van uw gemeenteraad, ons college en de ambtelijke organisatie in de 

verschillende Governance vraagstukken. Ook vragen wij specifiek aandacht voor 

initiatieven en maatregelen die op korte termijn de zelfredzaamheid van onze inwoners, 

ondernemers en partners vergroten 

U zult regelmatig worden geïnformeerd over de verdere uitwerking en uitvoering van het 

programma Waterveiligheid en Ruimte 

Wij vertrouwen erop u voldoende te hebben geïnformeerd 

Hoogachtend, 

Burgemeester en wethouders van Eijsden-Margraten, 

De gemeentesecretaris, _ De burgemeester, 

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