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0. Samenvatting 
 
 
Algemeen 
Projectdirectie De Maaswerken is sinds mei van dit jaar een zelfstandige directie van Rijkswaterstaat 
geworden. Daarmee is bereikt dat er voor de uitvoeringsfase van De Maaswerken een heldere 
scheiding is ontstaan binnen het ministerie van V&W tussen aanvraag en verlener van 
vergunningen. Bovendien is er nu een directe aansturingslijn gekomen tussen de DG 
Rijkswaterstaat en de projectdirecteur van De Maaswerken. Met het oog op de realisatiefase is de 
organisatie sterk vernieuwd en is de benodigde expertise aangetrokken.  
Belangrijk aandachtspunt voor Zandmaas en Grensmaas is de wijze waarop met grondstromen (80 
miljoen m3) kan worden omgegaan, mede in relatie tot de beleidsregels Actief Bodembeheer Maas. 
De lessen geleerd uit de proefprojecten rivierverruiming geven aan dat voor de grondstromen 
glasheldere afspraken nodig zijn over het vergunningenkader en handhavingkader, de te hanteren 
protocollen en dergelijke, alvorens de werkzaamheden aan te vangen. Dit voortraject wordt in 2003 
afgerond. Ter bevordering van de afstemming is het Vergunningenbureau Bevoegde Gezagen 
Grensmaas opgericht, waarin de vergunningverlenende instanties samenwerken om voor de 
Maaswerken maatregelen tot integrale vergunningverlening te komen. 
 
Zandmaas 
Binnen het Zandmaasproject staan de kademaatregelen als eerste op het programma. In de 
afgelopen periode zijn diverse onderzoeken uitgevoerd. Verder wordt de laatste hand gelegd aan 
het detailontwerp van de kaden, de basis voor de grondverwerving en vergunningaanvragen. De 
vertraging die hier is opgelopen wordt naar verwachting tijdig ingehaald. Het voornemen de kaden in 
Limburg aan te wijzen als primaire waterkering in het kader van de Wet op de Waterkering kan 
gevolgen hebben voor de voortgang. Ten aanzien van de hoogwatergeulen en rivierverruiming zijn 
onder meer de grondstromen in kaart gebracht. Voor de Hoogwatergeul Lomm wordt gewerkt aan 
een bestuurs- en uitvoeringsovereenkomst.   
De problematiek ten aanzien van de gestorte specie in de Rijkelse Bemden (proefproject 2) is de 
afgelopen periode dichter bij een oplossing gekomen. Met de eigenaar van de plas wordt gesproken 
over een oplossingsvariant, waarvoor bestuurlijk draagvlak bestaat in de regio. 
Het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit heeft 30 miljoen euro ter beschikking 
gesteld voor de uitvoering van onderdelen van Zandmaas Pakket II. Aanvullend wordt een bijdrage 
uit de regio door LNV tot een maximum van 5 miljoen euro verdubbeld. De kosten voor de uitvoering 
van alle maatregelen uit pakket II waren begroot op 300 tot 400 miljoen euro. Momenteel beziet LNV 
op welke wijze het door haar beschikbare budget ingezet wordt om te komen tot uitvoering van 
onderdelen van pakket II. Verder is in de ontwerp begroting 2004 een bedrag van € 13,6 miljoen aan 
het projectbudget toegevoegd in verband met de aanvullende garantie inzake het bereiken van de 
toegezegde hoogwaterbescherming. 
 
Grensmaas 
De laatste grote inspraakronde op de Grensmaasplannen heeft plaatsgevonden. Momenteel worden 
inspraakreacties verwerkt en wordt de laatste hand gelegd aan de plannen, zodat Provinciale Staten 
van Limburg in oktober een definitief besluit kunnen nemen. 
De gekozen opzet voor het Grensmaasplan ontmoet bij de Europese Commissie bezwaren. De 
Europese Commissie heeft Nederland in gebreke gesteld en een aantal vragen gesteld. De reactie 
op de ingebrekestelling en de beantwoording van de vragen zijn in de rapportageperiode voorbereid.  
Ter voorbereiding op de uitvoering vindt regelmatig overleg plaats tussen de convenantpartners en 
het Consortium.  
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1. Inleiding 
 
 
1.1 Inleiding  
De vierde Voortgangsrapportage Zandmaas en Grensmaas beslaat een periode waarin 
projectdirectie De Maaswerken het accent heeft verlegd van planvorming naar realisatie. Voor de 
Zandmaas is de planvorming afgerond met de vaststelling van het Tracébesluit 
Zandmaas/Maasroute en POL Zandmaas in 2002. Voor het deelproject Grensmaas is in de 
rapportageperiode nog volop gewerkt aan het MER/POL Grensmaas.  
 
De halfjaarlijkse rapportage wordt uitgebracht in het kader van de ‘procedureregeling grote 
projecten’ van de Tweede Kamer en betreft de periode van 1 januari 2003 tot en met 30 juni 2003. 
Er wordt gerapporteerd over de inhoudelijke voortgang. Verder is een financiële verantwoording 
opgenomen, waarbij met name aandacht wordt besteed aan afwijkingen ten opzichte van de vorige 
periode. 
 
Naast genoemde projecten maakt – vanwege de verwevenheid van onder meer de grondstromen – 
ook de Maasroute deel uit van De Maaswerken. De Maasroute moet leiden tot verbetering van de 
vaarweg, globaal tussen Ternaaien en het Maas-Waalkanaal. Dit deelproject is nauw verbonden met 
de Zandmaas, maar formeel niet aangewezen als groot project en daarom niet meegenomen in 
deze rapportage.  
 
1.2 Leeswijzer 
Na een korte karakterisering van het project (H2) wordt ingegaan op de relatie met de omgeving 
waarbij aandacht wordt besteed aan communicatieactiviteiten, inspraak en 
samenwerkingsverbanden met andere organisaties (H3). Aansluitend wordt de inhoudelijke 
voortgang beschreven per maatregel, inclusief de interfaces grondstromen, grondaankoop en 
vergunningen (H4). 
Planning en financiën staan centraal in hoofdstuk 5, met het accent op afwijkingen ten opzichte van 
de eerdere periodes. Ook wordt aandacht besteed aan risicomanagement. 
Tenslotte wordt in hoofdstuk 6 kort ingegaan op innovatieve aspecten.  
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2. Essentialia Zandmaas en Grensmaas 
 
 
2.1 Doelstellingen  
Na de twee hoogwaters in de Rijn en de Maas, in december 1993 en januari 1995, presenteerde het 
Kabinet in februari 1995 het Deltaplan Grote Rivieren.  
De Zandmaas en Grensmaas maken deel uit van dit plan. Belangrijkste doelstelling is het verbeteren 
van de bescherming van inwoners van Limburg en Noord-Brabant tegen hoog water in de Maas. 
Ingrijpende overlast van overstromingen moet straks tot het verleden behoren. Vóór 2015 moet voor 
de Zandmaas de jaarlijkse kans op overstroming zijn teruggebracht tot 1/250 (achter de kaden), 
terwijl dat voor 70% van de bewoners langs de Zandmaas al  in 2005 moet zijn bereikt. Daarom 
worden kademaatregelen in Roermond, Venlo, Gennep en Middelaar met voorrang uitgevoerd. Bij 
de Grensmaas dient de bescherming tegen hoogwater vóór 2018 gerealiseerd te zijn. Verder zijn 
natuurontwikkeling en grindwinning (Grensmaas) belangrijke doelstellingen van beide projecten. In 
bijlage 2 worden de doelstellingen meer uitvoerig geschetst. In de rapportageperiode zijn daar geen 
wijzigingen in aangebracht. 
 
2.2 Maatregelenpakket  
Het maatregelenpakket van de Zandmaas Pakket I bestaat onder meer uit het aanleggen en 
verhogen van kades, rivierverruiming en de aanleg van een retentiegebied en twee 
hoogwatergeulen. Ook wordt op enkele plaatsen natuur ontwikkeld en vinden mitigerende 
maatregelen plaats (met name peilopzet). 
Het maatregelenpakket van de Grensmaas bestaat met name uit rivierverbreding, weerdverlaging, 
de aanleg van nevengeulen en natuurontwikkeling. Dit wordt gecombineerd met de winning van 
grind.  
In bijlage 2 is het pakket aan maatregelen opgenomen. In de rapportageperiode zijn daar geen 
wijzigingen in aangebracht. 
 
2.3 De projectdirectie 
Per 29 mei 2003 is De Maaswerken formeel ingesteld als zelfstandige directie van Rijkswaterstaat. 
De organisatie is in 2002 overgegaan van planvormingfase naar realisatiefase. Er is gekozen voor 
een compacte werkorganisatie van ongeveer 64 vaste formatieplaatsen. Gestreefd wordt naar een 
efficiënte verdeling van vaste formatie, inhuur en uitbesteding. Het organisatie-onderdeel 
planvorming is nog tijdelijk aanwezig voor de afronding van de plannen. Het definitieve organogram 
van de projectdirectie ziet er als volgt uit: 
 
 

Financien Planvorming

Kennis In- en externe betrekkingen

Realisatie Zandmaas Realisatie Grensmaas Realisatie Kaden Realisatie Maasroute

Projectdirecteur

 
2.4 Convenantpartners 
Bij het project zijn drie convenantpartners betrokken. Naast het ministerie van Verkeer en Waterstaat 
(V&W) zijn dat de provincie Limburg en het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit 
(LNV). De verschillende maatregelen worden voorbereid en uitgevoerd door projectdirectie De 
Maaswerken in Maastricht, die financieel en organisatorisch onder de verantwoordelijkheid van het 
ministerie van V&W valt. 
De verantwoordings- en afstemmingslijnen zien er als volgt uit: 
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Formele 
verantwoordingslijn 

Functionele 
afstemmingslijn 

Verantwoordings- en afstemmingslijnen 
 

Projectdirecteur
Maaswerken

Directeur-Generaal
Rijkswaterstaat

Secretaris-Generaal V&W

Staatssecretaris V&W

Tweede Kamer

 

 

       
 
 
In de rapportageperiode zijn hierin geen wijzigingen aangebracht. 
 
2.5 Historisch financieel overzicht 
De totale bijdrage van Verkeer en Waterstaat aan de projecten Zandmaas en Grensmaas op het 
moment van het  Ontwerp-Tracébesluit (OTB) was 358,5 miljoen Euro. Het totale projectbudget van 
De Maaswerken sloot op dat moment op 381 miljoen Euro (prijspeil 1998 en inlcusief de bijdrage 
van 10 mln euro van LNV). De uitsplitsing van dit projectbudget in de aandelen voor de 
deelprojecten Zandmaas en Grensmaas is in tabel 2.3 zichtbaar gemaakt.  
 
Tabel 2.3 Splitsing budget De Maaswerken in budget voor Zandmaas en Grensmaas  

ten tijde van OTB/1998 (referentie) 
 Miljoen Guldens  

(pp’98) 
Miljoen Euro’s 
(pp’98) 

Zandmaas (ZM) Bijdrage V&W 680 308,6 
 Bijdrage LNV/PROV 27 12,3 
 Totaal Zandmaas 707 321  

(311 + 10 LNV)* 
Grensmaas (GM) Bijdrage V&W 110 49,9 
 Bijdrage nog te verdelen 

over convenantpartners 
23 10,4 

 Totaal Grensmaas 133* 60 
Totaal ZM en GM  840* 381* 
 
*) Het bedrag van 381 mln euro zoals hier in de historische tabel opgenomen is nog inclusief de bijdrage van LNV van 10 mln  
 euro. Deze loopt niet via de begroting van V&W maar via die van LNV. Dit is in de tabellen 5.3.1 en 5.3.2 gecorrigeerd. 
 
Bovenstaand budget wordt in de voortgangsrapportages als referentie genomen. De wijzigingen die 
in de loop van de tijd hebben plaatsgevonden worden in de financiële paragraaf 5.3 in tabel 5.3.1 
afzonderlijk weergegeven, inclusief de totale indexering.  
 

Bestuurlijk Overleg Maaswerken 
- V&W 
- LNV 
- Provincie Limburg 
- De Maaswerken 

Stuurgroep Maaswerken  
- V&W 
- LNV 
- Provincie Limburg 
- De Maaswerken 



4e Voortgangsrapportage Zandmaas en Grensmaas 1 januari – 30 juni 2003  

Werken aan de Maas van morgen  pagina 8 van 26 

3. De Maaswerken in haar omgeving 
 
 
3.1 Inleiding 
Een goede relatie met de omgeving is een belangrijke voorwaarde voor het succesvol uitvoeren van 
De Maaswerken. Daarin is veel energie gestoken, die zich niet heeft beperkt tot wettelijk verplichte 
inspraakperiodes. 
In de informatievoorziening krijgt de vernieuwde website  www.demaaswerken.nl  een prominente 
plaats. De website gaat komende rapportageperiode ‘on-line’.  
 
3.2 Communicatie en inspraak 
 
Grensmaas 
Van 7 april tot en met 6 mei 2003 heeft de laatste inspraakperiode plaatsgevonden op het ontwerp-
Provinciaal Omgevingsplan Limburg (POL) Grensmaas en het MER Grensmaas. Er zijn drie 
inspraakbijeenkomsten georganiseerd. In totaal hebben ongeveer 260 mensen de 
inspraakbijeenkomsten bezocht. 
Verder zijn uiteraard de documenten ter inzage gelegd, waarbij ook gebruik is gemaakt van internet. 
In het projectgebeid is huis-aan-huis een nieuwsbrief verspreid. 
  
Net als in de vorige rapportageperiode hebben er ook nu weer verschillende overleggen 
plaatsgevonden met betrokken overheden, belangen- en bewonersorganisaties, om hen in 
algemene zin op de hoogte te houden. Zo zijn informatiebijeenkomsten georganiseerd voor 
bewoners en andere belangstellenden, waarbij de voortgang van het proces ten aanzien van de 
inspraakronde is  toegelicht.  
 
Zandmaas 
Het deelproject Zandmaas begint  meer zichtbaar te worden voor de omgeving. Zo is er in de 
afgelopen periode op verschillende plaatsen onderzoek gedaan naar archeologie, explosieven en de 
ondergrond van bestaande kaden. Dat heeft geleid tot een meer frequent contact met de omgeving. 
Sinds het begin van dit jaar fungeert het centrale informatiepunt ‘Loket De Maaswerken’ tevens als 
frontoffice voor schademeldingen en klachten. 
 
Op 26 juni is het eerste (externe) informatiepunt geopend: het Informatiepunt Hoogwatergeul Lomm. 
Elke week wordt hier spreekuur gehouden en zijn er rondleidingen langs archeologische 
werkzaamheden.  
In de gemeenten waar kaden worden aangelegd of verhoogd, hebben verschillende 
(huiskamer)bijeenkomsten plaatsgevonden, waar tot op detailniveau over de komende 
werkzaamheden wordt gesproken. 
 
Ruim 100 mensen en organisaties hadden beroep ingesteld bij de Raad van State tegen de 
besluiten (POL Zandmaas en Tracébesluit Zandmaas/Maasroute). Voorafgaand aan de openbare 
hoorzittingen in maart heeft De Maaswerken met veel indieners contact gehad, waarbij is gekeken of 
er wellicht nog onduidelijkheden bestonden, dan wel maatwerk mogelijk was.  
 
3.3 Procedures 
Er is een procedure vastgesteld voor de behandeling van schade- en klachtenmeldingen waarbij  het 
Loket De Maaswerken als frontoffice functioneert. Conform toezegging tijdens de laatste 
inspraakperiode (Zandmaas) is die procedure begin dit jaar breed bekend gemaakt in het Maasdal. 
Zo hebben alle insprekers een ‘schade-brochure’ ontvangen.  
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3.4 Samenwerkingsverbanden 
De uitvoering van het project kent – naast de samenwerking tussen de convenantpartners – een 
scala aan samenwerkingsverbanden met andere partijen. 
 
Met alle betrokken gemeenten worden bestuursovereenkomsten gesloten, waarin de samenwerking 
met De Maaswerken is geregeld. Met de zogeheten kade-gemeenten is druk ambtelijk en bestuurlijk 
overleg geweest over het concept. Op basis van de huidige planning is de verwachting dat in de 
tweede helft van dit jaar de overeenkomsten met de kadegemeenten Roermond, Venlo, Gennep en 
Mook-Middelaar gesloten worden.  
Bij de aanleg en verbetering van de kaden zijn de waterschappen Roer en Overmaas en Peel en 
Maasvallei belangrijke partners. Met de Waterschappen is een samenwerkingovereenkomst 
gesloten voor de kadenversterkingen voor 2006. Voor beide beheersgebieden zijn projectteams 
gevormd, samengesteld uit medewerkers van zowel De Maaswerken als de waterschappen.   
 
De drie zogeheten Boertien-locaties, rivierverruimende maatregelen op Vlaams grondgebied, 
hebben positieve rivierkundige effecten (waterstandverlaging, verlaging van de stroomsnelheden) op 
Nederlands grondgebied. De locaties zijn niet opgenomen in het contract met het Consortium 
Grensmaas BV. Vanwege het aanzienlijke waterstandverlagende effect van deze locaties worden de 
mogelijkheden tot uitvoering bekeken. Hiertoe is inmiddels een overleg met Vlaanderen opgestart. 
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4. Inhoudelijke voortgang  
 
 
4.1 Grensmaas: planvorming  
Van 7 april tot en met 6 mei kon voor de laatste keer worden ingesproken op het ontwerp-POL 
Grensmaas (een aanvulling op het Provinciaal Omgevingsplan Limburg) en het daarbij horende 
milieueffectrapport. Er hebben 175 mensen en organisaties formeel gereageerd op de plannen.  
 
Een aantal onderwerpen komt in de inspraakreacties regelmatig terug. Met name de zogenoemde 
budgetneutraliteit – een randvoorwaarde voor uitvoering van het project – roept bij een deel van de 
insprekers bezwaren op. Mogelijke schade die kan ontstaan door uitvoering van het 
Grensmaasproject is ook een onderwerp van veel reacties. Omwonenden vrezen bijvoorbeeld 
schade door wijzigingen in de grondwaterstand en vragen daar meer duidelijkheid over. Dit geldt ook 
voor de aansprakelijkheid en regelingen voor schadevergoeding. Daarbij wordt aangedrongen op 
het doen van nulmetingen vóór uitvoering. Reacties van landbouwers gaan vooral in op de zorg over 
de toekomst van de landbouw.  
In het vierde kwartaal van dit jaar verschijnt de Reactienota van Gedeputeerde Staten van Limburg, 
waarin wordt gereageerd op de inspraakreacties en wordt aangegeven of dat heeft geleid tot 
aanpassing van de plannen.  
 
De commissie MER heeft positief geadviseerd over de MER Grensmaas. Enkele vragen die de 
commissie heeft gesteld worden via een aanvulling op het MER beantwoord. 
 
Vaststelling van de plannen door Provinciale Staten is begin oktober voorzien. Daarna staat nog 
beroep bij de Raad van State open. Na de uitspraak van dit orgaan worden de plannen 
onherroepelijk. 
 
Met de Vlaamse overheden is een traject ingezet dat moet leiden tot een voorlopig bestuurlijk 
oordeel rond 1 september over het Grensmaasproject. De samenwerking met de Vlaamse 
overheden verloopt  constructief.    
 
4.2 Grensmaas: realisatie 
Het is de bedoeling het deelproject Grensmaas budgetneutraal uit te voeren. De betrokken private 
partijen hebben zich verenigd in het Consortium Grensmaas, een samenwerkingsverband van 
grindproducenten, aannemers en de Vereniging Natuurmonumenten.  
Begin juni heeft de Europese Commissie de Nederlandse overheid in gebreke gesteld omdat de 
voor het Grensmaasplan gekozen opzet in de ogen van de Europese Commissie in strijd is met het 
Europese aanbestedingsrecht; daarbij heeft de Europese Commissie Nederland tevens een aantal 
vragen gesteld. De reactie op de ingebrekestelling en de beantwoording van de vragen zijn in de 
rapportageperiode voorbereid. Aangezien de uitkomst van het traject van ingebrekestelling nog 
onzeker is, is het niet mogelijk hieraan op dit moment reeds consequenties te verbinden. 
 
Er is regelmatig overleg tussen convenantpartners en het Consortium Grensmaas, waar de 
ontwikkelingen in de planvorming (POL/MER) en in de vergunningenvoorbereiding worden 
besproken in relatie tot de te sluiten uitvoeringsovereenkomst. Uitgangspunt is budgetneutraliteit 
waarbij de uitvoering van het project voor rekening en risico van het Consortium Grensmaas 
geschiedt. De start van de uitvoering van de maatregelen is voorzien in 2005. 
 
4.3 Zandmaas: planvorming  
De Maaswerken heeft in de vorige rapportageperiode reeds een verkenning uitgevoerd naar het 
zogeheten Zandmaas pakket II. Bij pakket II ligt het zwaartepunt op natuurontwikkeling waarmee 
tevens een beperkte bijdrage aan de hoogwaterdoelstelling wordt geleverd. De kosten voor de 
uitvoering van alle maatregelen uit pakket II bedragen circa 300 tot 400 miljoen euro.  
Het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit heeft 30 miljoen euro ter beschikking 
gesteld voor de uitvoering van onderdelen van Pakket II. Een bijdrage uit de regio wordt door LNV 
aanvullend tot een maximum van 5 miljoen euro verdubbeld. LNV is gestart om, in overleg met de 
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andere convenantpartners, te bezien hoe de uitwerking van onderdelen van de plannen van Pakket 
II ter hand kan worden genomen.  
 
Overigens is door het ministerie van Verkeer en Waterstaat de garantie gegeven dat voor 2015 de 
toegezegde hoogwaterbescherming voor 100% is bereikt. De middelen voor deze garantie zijn in de 
ontwerp begroting 2004 toegevoegd aan het artikelonderdeel voor de Maaswerken. 
 
4.4 Zandmaas: realisatie 
De kademaatregelen lopen voorop in de realisatie, gezien de eerder geschetste 
beschermingsdoelstelling vóór 2006. Maar ook voor de andere maatregelen is een start gemaakt 
met de voorbereiding van de uitvoering, zoals uit de komende paragrafen blijkt.  
Tussen de diverse maatregelen die uitgevoerd gaan worden, bestaan onderlinge relaties en 
afhankelijkheden. Deze ‘interfaces’ worden aansluitend beschreven. 
 
Kaden 
In de vorige rapportageperiode is gestart met de technische uitwerking (ontwerp en bestek) van de 
kademaatregelen. Verwacht wordt dat het definitief ontwerp 1 oktober  gereed en getoetst is. De 
uitvoering van de kaden vindt deels in 2004 en deels in 2005 plaats. Met het oog op de beoogde 
aanwijzing van de Maaskaden als primaire waterkering zal het ontwerp ook getoetst worden aan de 
Wet op de Waterkering. De consequenties van de voorgenomen onderbrenging van de Maaskaden 
onder de Wet op de Waterkering en de mogelijke gevolgen voor het technisch referentiekader 
worden in de komende periode in beeld gebracht.  
 
Uit archeologisch onderzoek komt naar voren dat zich in de locaties Gennep en Middelaar twee 
zones bevinden met hoge en drie zones met een middelhoge archeologische verwachting. Voor de 
gebieden met een hoge archeologische verwachting wordt een vervolgonderzoek in de vorm van 
proefsleuven voorbereid. De gebieden met middelhoge archeologische verwachting krijgen actieve 
tracébegeleiding door archeologen tijdens de uitvoering.  
 
Conform planning wordt het flora- en faunaonderzoek eind oktober afgerond. In de 
rapportageperiode zijn geen soorten geconstateerd die consequenties voor de uitvoering van het 
project meebrengen.  
 
Het explosievenonderzoek is voorbereid; onder meer is een programma van eisen opgesteld voor 
de marktbenadering (opsporing). De detecties vinden naar verwachting in september plaats.  
 
De kabels en leidingen in de betrokken vier gemeenten zijn in kaart gebracht. Diverse gesprekken 
met de kabels- en leidingenbeheerders zijn gevoerd. De eerste verleggingsbrieven worden 
binnenkort verstuurd.  
 
Qua planning liggen met name grondverwerving en vergunningaanvragen op het kritieke pad, omdat 
deze werkzaamheden afhankelijk zijn van het detailontwerp dat enige vertraging heeft opgelopen. 
Daar is in de vorige rapportageperiode al melding van gemaakt. Ondanks de vertraging is de datum 
van 1 januari 2006 nog steeds haalbaar. 
 
Naast de kaden in de eerdergenoemde vier gemeenten, worden ook kaden rondom het 
retentiegebied Lateraalkanaal West aangelegd. Momenteel vinden diverse onderzoeken plaats 
(archeologie, flora en fauna, kabels en leidingen) en worden vergunningaanvragen voorbereid. Een 
zogeheten Engineering en Constructcontract wordt eind dit jaar op de markt gebracht. Start van de 
uitvoering is gepland op 1 april 2004.  
 
Rivierverruiming 
De werkzaamheden ten behoeve van de realisatie van de rivierverruiming hebben zich met name 
gericht op de conditionerende activiteiten en voorbereiding van de technische onderdelen. 
Een marktbenaderingstrategie is voorbereid; de contracteringsplannen worden uitgewerkt.  
Momenteel worden de grondstromen verder in kaart gebracht; met name is nog meer duidelijkheid 
vereist over de mogelijkheden voor berging in Lomm en berging en bewerking in de Kraaijenbergse 
plassen en de plas Bovenwaarden.  



4e Voortgangsrapportage Zandmaas en Grensmaas 1 januari – 30 juni 2003  

Werken aan de Maas van morgen  pagina 12 van 26 

De EOD heeft een inventariserende bureaustudie uitgevoerd naar de aanwezigheid van niet-
gedetoneerde explosieven in het tracé van het baggerbestek voor het stuwpand Lith. De resultaten 
worden binnenkort besproken met de betrokken gemeenten. Het is niet uitgesloten dat 
vliegtuigwrakken uit de Tweede Wereldoorlog dienen te worden geborgen. Afhankelijk van waar het 
wrak zich exact bevindt, zal het moeten worden geruimd. De kosten hiervoor komen ten laste van de 
Maaswerken. Budgettair wordt dit opgelost via de post onvoorzien. Het eventueel bergen van 
vliegtuigwrakken leidt niet tot vertraging.  
 
Voor het onderdeel ‘eroderende oevers’ is een vergunningeninventarisatie opgesteld. Van de vier 
locaties is de aankoop van één volledige locatie afgerond. Bij de drie andere locaties is 
waarschijnlijk onteigening aan de orde. De start van de uitvoering is voorzien in 2005. 
 
Hoogwatergeulen 
De hoogwatergeulen Lomm en Well-Aijen worden, net als het Grensmaasplan, gerealiseerd met als 
uitgangspunt budgetneutraliteit.  
Voor het project Hoogwatergeul Lomm is op 22 april 2003  een intentieverklaring getekend tussen 
de gemeente Arcen en Velden, de provincie Limburg en De Maaswerken. Dit is de opmaat voor een 
te sluiten bestuursovereenkomst. Aan een uitvoeringsovereenkomst tussen DCM (Delfstoffen 
Combinatie Maasdal b.v.) en De Maaswerken wordt gewerkt, terwijl de objectenplanning en het 
grondstromenplan in concept gereed zijn.  
 
Aanvullend Archeologisch Onderzoek, voorafgegaan door een onderzoek naar explosieven, is in 
uitvoering. De startnotitie ten behoeve van de InrichtingsMER Lomm is door DCM ingediend; op 6 
mei is het inspraaktraject daarop gestart met een informatieavond ter plaatse. De InrichtingsMER is 
nodig als basisdocument voor een aantal belangrijke vergunningen. 
 
Ten aanzien van de Hoogwatergeul Well-Aijen (uitvoering vanaf 2006) is aanvullend overleg 
gevoerd met de gemeente Bergen. Aanleiding is het gemeentelijk initiatief om te bekijken of 
uitbreiding van de hoogwatergeul met een recreatieplas haalbaar is. Budgetneutraliteit is en blijft 
hierbij uitgangspunt. De Maaswerken faciliteert en ondersteunt dit onderzoek. De gemeente heeft 
exploitatieberekeningen uitgevoerd. De Maaswerken zal het plan op onder meer de aspecten 
hydraulica, morfologie en duurzaamheid analyseren. Vier uitvoeringsvarianten worden momenteel 
doorgerekend. 
 
Zo spoedig mogelijk zal worden bezien of en zo ja, in hoeverre, de uitkomsten van het 
ingebrekestellingstraject voor het Grensmaasplan ook gevolgen hebben voor de beoogde opzet van 
de hoogwatergeulen Lomm en Well-Aijen. 
 
Grondstromenplan 
Alle grondstromen met bijbehorende knelpunten en oplossingsgerichte scenario’s zijn in kaart 
gebracht in het grondstromenplan De Maaswerken. Er is binnen De Maaswerken een aparte 
werkgroep voor grondstromen ingesteld die zich bezighoudt met een nadere detaillering en 
uitwerking. Centraal staan de onzekerheden en marges ten aanzien van de hoeveelheden, planning 
en kwaliteit van de grondstromen in de relatie tot de diverse maatregelen. De lessen geleerd uit de 
proefprojecten rivierverruiming geven bovendien aan dat voor de grondstromen glasheldere 
afspraken nodig zijn over het vergunningenkader, handhaving, de te hanteren protocollen en 
dergelijke, alvorens de werkzaamheden aan te vangen. Dit voortraject wordt in 2003 afgerond.  
 
De beleidsnotitie Actief Bodembeheer Maas zoals eerder vastgesteld door Provinciale Staten van 
Limburg, Gelderland en Noord-Brabant en het ministerie van Verkeer en Waterstaat, is op 13 juni 
2003 bekendgemaakt en daardoor in werking getreden. 
De Maaswerken heeft het initiatief genomen om samen met de betrokken convenantpartners te 
bezien welke consequenties het beoogde beleid heeft voor de voorgenomen maatregelen in het 
kader van De Maaswerken. 
 
Grondverwerving 
De verwerving van gronden voor de kademaatregelen loopt, zoals reeds eerder gemeld, achter op 
schema. In augustus zijn echter alle detailontwerpen beschikbaar en kan begonnen worden met het 
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inlopen van de achterstanden. In het komende najaar zullen de minnelijke verwervingen hun beslag 
gaan krijgen. Aansluitend start zonodig het onteigeningstraject.  
 
De totale verwerving voor de Zandmaas en de Maasroute zal eind 2003 ca 200 ha zijn op een totale 
projectdoelstelling van 636 ha. Daarnaast wordt verwacht  dat in 2003 per saldo 8 ha ruilgronden 
worden verworven. Deze gronden kunnen worden ingezet om minnelijke verwervingstrajecten te 
bespoedigen. 
 
Vergunningen 
 
Grensmaas 
Onder auspiciën van de provincie Limburg is een “Vergunningenbureau Bevoegde Gezagen” 
ingesteld waarin de vergunningverlenende instanties (‘bevoegde gezagen’) samenwerken om voor  
de beoogde maatregelen tot integrale vergunningverlening te komen. Het vergunningenbureau  
Bevoegde Gezagen bereidt op basis van de vergunningsaanvragen van het Consortium de 
conceptvergunningen voor (met name de vergunningsvoorwaarden) voor de vijf ‘grote’ 
vergunningen: Wet milieubeheer, Wet Beheer Rijkswaterstaatswerken, Wet Verontreiniging 
Oppervlaktewateren, Wet Bodembescherming en Ontgrondingenwet . Belangrijk voor de 
vergunningverlening is het beleid inzake Actief Bodembeheer Maas.  
Het proces is er op gericht om rond 3 oktober (datum vaststelling POL/MER) een uitspraak te 
kunnen doen over de vergunbaarheid van het project en of het project binnen gegeven 
vergunningsvoorwaarden voor het Consortium Grensmaas ook (budgetneutraal) uitvoerbaar is. 
 
Zandmaas 
Binnen het Zandmaasproject is De Maaswerken initiatiefnemer van de meeste vergunningen. De 
vergunningsaanvragen  worden gecoördineerd door een vergunningenbureau dat onderdeel is van 
de projectdirectie. Grootste prioriteit hebben de vergunningen voor de kademaatregelen. In de vorige 
voortgangsrapportage is al gemeld dat er weliswaar vertraging was ontstaan door de latere 
oplevering van gegevens, maar dat de projectdoelstellingen niet in gevaar zouden komen door een 
fasering van de aanvragen toe te passen. Die verwachting is nog steeds reëel.   
 
4.5 Proefprojecten 
Proefprojecten worden uitgevoerd om praktijkkennis op te doen met bijvoorbeeld rivierverbreding, 
boringen, vergunningaanvragen, archeologisch onderzoek, oevererosie en de verkoop of andere 
omgang met (vervuilde) grond. Deze ervaringen worden toegepast bij de planvorming en de 
daadwerkelijke uitvoering van de voorgenomen plannen. Plaatselijk dragen deze projecten vaak nu 
al bij aan een bepaalde mate van hoogwaterbescherming. 
 
Ten aanzien van twee proefprojecten zijn als bijzonderheden te vermelden: 
 
Proefproject Meers 
Bij het proefproject Meers is als eerste project ervaring opgedaan met het combineren van de 
doelstellingen grindwinning, natuurontwikkeling en hoogwaterbescherming. In tegenstelling tot het 
verleden, waarbij grind werd gewonnen uit diepe grindgaten, heeft dit nu plaatsgevonden door 
weerdverlaging en rivierverbreding.  
Zoals gemeld in de vorige rapportage hebben zich ten aanzien van de vergunningen problemen 
voorgedaan. Gezien het aantal betrokken partijen en de complexe materie bleek het 
vergunningentraject een moeilijk proces te zijn. De werkzaamheden zijn enige tijd opgeschort omdat 
de ontgrondingvergunning (aangevraagd door de uitvoerende organisatie L’Orthye) door de Raad 
van State was vernietigd. Inmiddels is een oplossing gevonden in de vorm van een machtiging voor 
het ontgraven van de kleiberging. Verder is er ook een nieuwe ontgrondingvergunning in 
voorbereiding, die moet worden afgegeven door de provincie Limburg. De planning van de uitvoering 
komt niet in gevaar.  
 
Proefproject 2 
Vooruitlopend op de uitvoering van het deelproject Zandmaas/Maasroute is in de periode medio 
1999 tot eind 2001 op de oostelijke Maasoever tussen Roermond en Kessel (km. 86,9 en km. 92,1) 
Baggerbestek II uitgevoerd. In het kader van dit project is circa 183.000 kubieke meter specie in de 
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plas "De Rijkelse Bemden" (een voormalige grindwinning) gestort. In 2001 is geconstateerd dat deze 
stort niet conform terzake geldende wet- en regelgeving en civielrechtelijke afspraken met de 
eigenaar van de plas heeft plaatsgevonden. 
De eigenaar, de Vereniging Natuurmonumenten, heeft een civiele procedure tegen de Staat 
aangespannen. Inmiddels bezien beide partijen, in goed onderling overleg en in overleg met het 
betrokken bevoegd gezag en de betrokken bestuurders, onder welke condities er tot een minnelijke 
schikking kan worden gekomen. Onderwerp van dit overleg is tevens op welke wijze, binnen de 
kaders van de wet- en regelgeving, de Rijkelse Bemden gesaneerd kan worden. Het door 
Natuurmonumenten aangespannen civielrechtelijke geding is door de Rechtbank Den Haag tot 
nader order aangehouden. 

Verder heeft de projectorganisatie in maart 2003 aanvragen ingediend voor enkele definitieve 
vergunningen, die de tijdelijke vergunningen van het bergingsdepot in het zomerbed en een 
bergingsdepot in het winterbed moeten vervangen. De provincie Limburg en Rijkswaterstaat hebben 
deze aanvragen in behandeling. 
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5. Projectbeheersing  
 
 
5.1 Scopewijzigingen 
Tussen de convenantpartners zijn afspraken gemaakt over de aanpak, kaders en beheersing van de 
deelprojecten. De afspraken over de inhoud, procedure/planning, financiën en risico’s zijn in detail 
neergelegd in de zogenaamde scopedocumenten. Hierbij is de scopesystematiek gehanteerd zoals 
die binnen het ministerie van V&W gebruikelijk is voor de kaderstelling en beheersing van grote 
infrastructurele projecten.  
 
Zandmaas 
Bij de Zandmaas is één scopewijziging ten opzichte van de voorgaande rapportage te melden. Het 
betreft een toevoeging van 13,6 miljoen Euro aan het projectbudget, zoals ook opgenomen in de 
ontwerpbegroting 2004, voor de aanvullende garantie inzake het bereiken van de toegezegde 
hoogwaterbescherming als pakket II niet (volledig) wordt uitgevoerd.  
 
Inzet was om met Zandmaas pakket 2, waar de nadruk ligt op natuurontwikkeling, ook het laatste 
restant aan hoogwaterbescherming te realiseren. Pakket II zou worden gerealiseerd indien daarvoor 
vanuit ICES III gelden beschikbaar zouden worden gesteld. De afspraak is gemaakt dat, indien 
pakket 2 niet zou worden gerealiseerd, binnen de begroting van V&W middelen vrijgespeeld zouden 
worden voor de Maaswerken zodat de hoogwaterbeschermingsdoelstelling voor 100% wordt bereikt. 
De hiervoor benodigde middelen zijn begroot op 13.6 mln euro. 
 
Inmiddels is duidelijk geworden dat er geen gelden uit ICES-III worden toegewezen om pakket II in 
zijn geheel uit te voeren. Hoewel LNV middelen ter beschikking heeft gesteld voor pakket II, is dit 
niet voldoende om het gehele pakket II uit te voeren. Daarom wordt het projectbudget nu met 13,6 
miljoen euro opgehoogd om uiteindelijk de toegezegde bescherming te kunnen realiseren. De wijze 
waarop de toegezegde 100 % hoogwaterbescherming tot stand komt, wordt in een later stadium 
definitief vorm gegeven.  
 
Grensmaas 
 
Bij de Grensmaas zijn geen scopewijzigingen ten opzichte van de voorgaande rapportage te 
melden.  
 
5.2 Planning 
In de onderstaande planning zijn, vanwege het detailniveau, de voorbereidende activiteiten tot aan 
de contractering en daadwerkelijke uitvoering (zoals engineering, conditionering, grondverwerving 
en vergunningen) samengevat in het gearceerde deel van de tijdsbalken.  
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Tabel 5.2 Mijlpalenplanning De Maaswerken 

 
Toelichting planning Zandmaas 
Hoewel op sommige onderdelen enige vertraging is opgetreden, komt de afronding van het totale 
deelproject in 2015 niet in gevaar.  
De uitvoeringsduur van de kademaatregelen is teruggebracht tot twee jaar Door een aangepaste  
werkwijze en een gefaseerde uitvoering is de toegezegde bescherming van 70% van de inwoners 
achter de kaden vóór 2006 haalbaar. De consequenties voor het ontwerp van de kades als gevolg 
van de mogelijke aanwijzing van de kaden als primaire waterkering in het kader van de Wet op de 
Waterkering zullen nader worden onderzocht. 
 
Toelichting planning Grensmaas 
De planvorming wordt naar verwachting in oktober 2003 afgerond met het vaststellen van het POL 
Grensmaas door Provinciale Staten. Parallel hieraan vindt de voorbereiding van de wijziging van 
bestemmingsplannen plaats en worden de benodigde vergunningen voorbereid. Op basis hiervan is 
de start van de uitvoering voorzien begin 2005.  
Conform het in 2001 door Provinciale Staten van Limburg vastgestelde Eindplan Grensmaas, is de 
eindtermijn voor hoogwaterbescherming opgeschoven naar 31 december 2017. De eindtermijn ten 
aanzien van natuurontwikkeling is 2018. De grindwinning wordt volgens het Eindplan Grensmaas in 
2022 beëindigd. 
De uitkomst van het traject van ingebrekestelling door de Europese Commissie is nog onzeker; het 
is daarom nu nog niet mogelijk daaraan consequenties voor de planning te verbinden. 
 
5.3 Financiën 
 
Algemeen 
Vanaf 2002 zijn de kosten voor De Maaswerken verantwoord op artikel IF 02.01 Aanleg Waterkeren. 
Vanaf de begroting 2004 worden de middelen op artikelonderdeel De Maaswerken op 
IF 02.01.06 separaat zichtbaar gemaakt. Dit conform de aanbeveling van de Accountantsdienst en in 
overeenstemming met de Procedure Regeling Grote Projecten. 
 
Projectbudget 
In deze rapportage wordt voor de financiële verantwoording uitgegaan van de onderverdeling 
Zandmaas en Grensmaas.  

 Zandmaas 
jaar 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Besluitvorming 
Tracebesluit 
Realisatie Zandmaas 
veiligheidsdoelstelling >70% 100%
Maatregelen kades 
Lateraal kanaal West fase 1 
Hoogwatergeul Lomm 
Hoogwatergeul Well Aijen 
Verdiep. sp. Sambeek (km. 109-120) 
Verdiep. sp. Grave (km. 155-175)
Verdiep. sp. Lith (km. 176-181)
Peilopzet (bruggen/sluizen) 

Legenda: voorbereiding
uitvoering

Grensmaas 
jaar 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 e.v.
Besluitvorming 
Planbesluit 
Wijziging Bestemmingsplannen
Uitvoeringsovereenkomst Grensmaas 
Realisatie Grensmaas 
Proefproject Meers 
Overige locaties 
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Onderstaande tabel geeft, uitgaande van het (referentie) projectbudget ten tijde van het OTB, het 
totaal aan mutaties weer. De mutaties zijn in tabel 5.3.2 toegelicht.  
 
Tabel 5.3.1  Projectbudget   

Projectbudget  
Bedragen in miljoen Euro, inclusief BTW 

 

 OTB/POL 
(pp ‘98) 

Wijzigingen  
(pp ‘98) 

Totaal 
(OTB/POL incl. 
wijzigingen) 
 (pp ‘98) 

Prijsindex 
(‘98-’03) 

  Vorige 
perioden

Deze 
periode  

  

Projectbudget  
aandeel V&W 
(pp ’03) 
 

Bijdragen 
LNV en 
Provincie 

Zandmaas 311 105 11 427 49 476 10
Grensmaas 60 5 0 65 7 72 10
Totaal incl. BTW 371 110 11 492 56 548 20
  Totale projectbudget De Maaswerken 568 

 
Het projectbudget sluit in totaal op 568 miljoen Euro, waarvan 548 miljoen Euro gedekt door V&W en 
20 miljoen Euro door de overige convenantpartners. De onder paragraaf 5.1 genoemde 
scopemutaties zijn in de tabel verwerkt. De mutaties teruggerekend naar prijspeil 1998. In het 
mutatieoverzicht (tabel 5.3.2) worden deze wijzigingen nader inzichtelijk gemaakt. 
 
Daarna resulteert bij de Zandmaas een spanning tussen raming en budget van circa 11 miljoen 
Euro. Deze spanning wordt veroorzaakt door het verschil in de uitgekeerde BOI index voor lonen en 
prijzen en de daadwerkelijke indexeringsontwikkeling. De ontwikkeling zal worden gemonitoord. De 
verwachting is dat over de langere termijn deze verschillen zich zullen uitmiddelen. 
 
Tot slot wordt opgemerkt, dat het ministerie van LNV de aankoop van 214 ha natuurgronden binnen 
het projectgebied van de Zandmaas voor haar rekening neemt. De kosten hiervan worden direct 
verantwoord op de begroting van LNV.  
 
Mutatie overzicht 
In tabel 5.3.2 is een specificatie gegeven van de mutaties in de categorieën scopewijziging, mee- en 
tegenvallers en technische mutaties. Deze mutaties zijn bij de toelichting op de tabel nader 
geconcretiseerd. De bedragen van de mutaties zijn met behulp van de BOI1-index teruggerekend 
naar de bedragen op prijspeil 1998. Op deze wijze kan een onderscheid worden gemaakt in de 
toename van het projectbudget door loon- en prijsontwikkeling en door andere oorzaken als 
scopewijzigingen. 
 
Tabel 5.3.2  Mutatieoverzicht (in miljoen Euro) 
Mutatie Bedrag 

prijspeil 
1998 

Index-
verschil
2 

Bedrag gecommuniceerd 
in Tweede Kamer 

Bron: 
VGR nr 

- Zandmaas 311 311 (pp’98) 12
- Grensmaas 60 60 (pp’98) 12
PKB/TB 371  
- Zandmaas 
  kades RGV 
  hoogwatergeul Ooijen 
  hoogwatergeul Belfeld 
  bereiken 100%-hoogwaterbescherming  

34,1
-/-13,6

0
11,4

1,3
-/-0,5

2,2

 
35,4 (pp’00) 

-/-14,1 (pp’00) 
 

13,6 (pp’03) 

12
13

16
- Grensmaas 
  Roosteren (verwijderd uit Grensmaas) 0

 14

Saldo scope wijzigingen 32  

                                                 
1 BOI-index is de index voor de Bruto Overheidsinvesteringen 
2 Prijsindexering:over: ‘97-’98 was 2,75% , ’98-’99 was  1,4%, ’99-’00 was 2,5% , ’00-’01 was 4,5%,  
’01-’02 was 3% en ’02-’03 was 2,75%.   
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- Zandmaas 
  herijking raming op basis van TB 20,9

 
0,9

 
21,8  (pp’00) 13

- Grensmaas 
   herijking raming nav Eindplan  

0
5,4 0,6

 
6 (pp’02) 15

Saldo mee- en tegenvallers 26,3  
- Zandmaas 
  Risico paragraaf 
  Desaldering inkomsten proefproject 1  
  Desaldering overige inkomsten t/m ‘01 
  Desaldering overige inkomsten 2002  
  Grondaankopen LNV 
  Peilopzet 

44,5
7,7
8,2
0,3

-/-2,4
5,2

1,8

0,8

-/-0,1
0,3

 
46,3 (pp’00) 

7,7 (pp’98) 
9  (pp’01) 

 
-/-2,5  (pp’00) 

5,5  (pp’00) 

13
6

13

13
13

- Grensmaas  
  

0 0 

Saldo technische mutaties 63,5  
 
Subtotaal mutaties (zie ook tabel 5.3.1) 122

 

Totaal 492  
 
Verloop van uitgaven, inkomsten en verplichtingen  

 
Tabel 5.3.3  Uitgaven, bedragen in miljoen Euro, incl. BTW 

 Totaal vorige 
perioden 

Deze periode Totaal 
 

Zandmaas 106,2 4,9 111,1 
Grensmaas 37,3 3,5 40,8 
Totaal  143,5 8,4 151,9 
 
De uitgaven Zandmaas 2003 hebben betrekking op afronding planfase en de voorbereiding voor de 
aanleg van de kades in Roermond, Venlo, Gennep en Middelaar en de voorbereiding van diverse 
maatregelen (hoogwatergeul, eroderende oevers).   
De uitgaven voor de Grensmaas hebben betrekking op planvoorbereiding en de 
contractvoorbereidingen. 
 
Tabel 5.3.4  Inkomsten, bedragen in miljoen Euro, incl. BTW 

 Totaal vorige 
perioden 

Deze periode Totaal 
 

Zandmaas 16,0 0,1 16,1 
Grensmaas 1,0 0,9 1,9 
Totaal  17,0 1,0 18,0 
 
De inkomsten Zandmaas betreft met name een bijdrage van de provincie Limburg voor de 
verkenning van Zandmaas pakket II en een bijdrage voor de voorbereiding van het MER en POL 
Grensmaas.  
 
Tabel 5.3.5   Aangegane verplichtingen, bedragen in miljoen EURO, incl. BTW 

 Totaal vorige 
perioden 

Deze periode Totaal 
 

Zandmaas 115,1 7,0 121,1 
Grensmaas 41,6 4,3 45,9 
Totaal  156,7 11,3 167,0 
 
De aangegane verplichtingen voor de Zandmaas hebben betrekking op uitgaven voor de 
voorbereiding van de uitvoering en de kosten van grondaankoop. 
De aangegane verplichtingen voor de Grensmaas hebben betrekking op de voorbereiding van het 
ontwerp en de voorbereiding van planbesluiten. 
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Kasverloop en dekking 
 
Tabel 5.3.6  Kasritme, bedragen in miljoen Euro 
 T/m 

2001 
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008  2009 

ev 
Totaal
 

Zandmaas 
-  V&W  
   (IF03.04/02.01) 
-  LNV/Provincie 

 
 

92 15 26 43 54 27 24

 
 

28 

 
 

167 476
10

Grensmaas 
- V&W (IF 03.04/02.01) 
-  LNV/Provincie 

 
30 7 3 4 1 1 1

 
1 

 
24 72

10
Totaal  122 22 29 47 55 28 25 29 191 568

 
Het budget voor de Zandmaas wordt voor 476 miljoen Euro voorzien in de begroting van het 
ministerie van V&W. Door het ministerie van LNV wordt een bijdrage gegeven in de kosten van de 
grondaankoop van 9,8 miljoen Euro. De provincie Limburg levert een bijdrage in de kosten van het 
maken van het POL Zandmaas van 0,2 miljoen Euro. In totaal is 486 miljoen Euro beschikbaar voor 
de Zandmaas.  
 
Op de V&W-begroting is in totaal 72 miljoen Euro gereserveerd voor de Grensmaas. De 
convenantpartners dragen nog ca 10 miljoen Euro bij. De wijze waarop de bijdragen van LNV 
worden geëffectueerd moet nog worden uitgewerkt. Op basis van de concept-
uitvoeringsovereenkomst, onderdeel van de Intentieverklaring Grensmaas, draagt het ministerie van 
LNV (in plaats van de 15 miljoen Euro aan RBON-middelen) via de reguliere subsidiering van 
natuurbeheerders circa 30 miljoen Euro bij aan natuurontwikkeling (750 ha). 
  
In totaal is daarmee in de begroting van 2003  548 miljoen Euro aan V&W-middelen beschikbaar 
voor De Maaswerken.  
 
5.4 Risico’s 
Risicomanagement is een belangrijk onderdeel van de projectbeheersing binnen De Maaswerken.  
De belangrijkste risico’s voor de realisatie van de plannen van De Maaswerken zijn de volgende. 
• Voor het grondverzet ontbreekt een toegesneden juridisch kader. De beleidsregels Actief 

Bodembeheer Maas zijn weliswaar vastgesteld door de betrokken provincies en het ministerie 
van V&W, maar ten aanzien van vergunningvoorwaarden moet de resterende interpretatieruimte 
worden verkend en moeten de kaders worden uitgewerkt. De benodigde afspraken over het 
vergunningenkader, de te hanteren protocollen en dergelijke, worden nu in kaart gebracht. Ook 
organisatorische maatregelen worden ingezet om dit risico te beheersen: binnen de 
projectdirectie is een aparte werkgroep grondstromen ingesteld  

• De besluitvorming over het Grensmaasproject bevindt zich in een belangrijke fase. Zoals eerder 
gemeld in deze rapportage heeft de Europese Commissie bezwaren tegen de 
aanbestedingsvorm. De meest aangewezen vorm om dit risico te beheersen, is op het opstellen 
van een adequaat verweerschrift en de correcte beantwoording van de door de Europese 
Commissie gestelde vragen. In de rapportageperiode is hier veel aandacht aan besteed..  

• In de vorige rapportage is melding gemaakt van de discussie tussen het Rijk en de 
waterschappen over het beheer en onderhoudslasten van de kaden. Belangrijk punt hierbij is het 
onderbrengen van de kaden binnen het regime van de Wet op de Waterkering. Dit heeft echter 
geleid tot onzekerheid over het te hanteren technisch referentiekader bij het ontwerp van de 
kaden. Het is de intentie van V&W vast te houden aan de bestuurlijke afspraken zoals vastgelegd 
in het POL Zandmaas. 

• De problematiek rond de gestorte specie in de Rijkelse Bemden blijft vooralsnog een onzekere 
factor (beeldvorming overheid, kosten verwijderen). Zoals eerder gemeld wordt er geprobeerd 
overeenstemming te bereiken met de eigenaar van de plas. 

• de uitkomsten van het ingebrekestellingstraject voor het Grensmaasplan kunnen mogelijk ook 
gevolgen hebben voor de beoogde opzet van de hoogwatergeulen Lomm en Well-Aijen. De 
uitkomsten voor de Grensmaas zullen nauwkeurig worden bestudeerd om de gevolgen daarvan 
voor de hoogwatergeulen in beeld te brengen. 
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6. Innovatieve aspecten 
 
 
Kennisuitwisseling 
Vanuit projectdirectie De Maaswerken wordt zoveel mogelijk gebruik gemaakt van ervaring die bij 
vergelijkbare projecten is opgedaan. Eerder gebeurde dat bijvoorbeeld bij het opzetten van een 
procedure voor de schade- en klachtenafhandeling. Verder is recent gebruik gemaakt van de 
ervaring die bij de Betuweroute is opgedaan voor het beheersen van de grondstromen. Met de HSL 
organisatie wordt kennis uitgewisseld over de beheersing van de productie en het borgen van de 
kwaliteit van de vergunningenstroom. Met het project Ruimte voor de Rivier wordt kennis 
uitgewisseld met betrekking tot planvorming, het verkrijgen van draagvlak en het actief bodem 
beheer. 
 
Contracten 
De Grensmaas en de aanleg van twee hoogwatergeulen binnen de Zandmaas worden gerealiseerd 
volgens het principe van zelfrealisatie, mits de betrokken private partijen voldoen aan de door de 
overheid gestelde voorwaarden. Daartoe wordt een uitvoeringscontract gesloten. 
De aanbestedingsvorm van het Grensmaasproject is momenteel onderwerp van gesprek tussen het 
Rijk en de Europese Commissie. Uiteraard zal de (juridische) discussie en besluitvorming hierover 
kennis opleveren die voor andere vergelijkbare projecten relevant is. 
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Bijlage 1    Afkortingenlijst      
  
 
ABM    Actief Bodembeheer Maas 
CG    Consortium Grensmaas BV 
DG    Directeur Generaal Rijkswaterstaat 
DCM    Delfstoffen Combinatie Maasdal 
DGR     Deltaplan Grote Rivieren 
EG    Europese Gemeenschap 
EOD    Explosieven Opruimings Dienst 
GM    Grensmaas 
GS    Gedeputeerde Staten 
HID Hoofd-Ingenieur Directeur Rijkswaterstaat, directie Limburg 
ICES Interdepartementale Commissie voor Economische 

structuurversterking 
LNV    Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit 
MER    Milieu-effectrapport 
MR    Maasroute 
NMA    Nederlandse Mededingings Autoriteit 
OTB    Ontwerp-Tracébesluit 
POL    Provinciaal Omgevingsplan Limburg 
PRI    Project Raming Infrastructuur 
PP     Proefproject 
PPS    Publiek-Private Samenwerking 
PS     Provinciale Staten  
RIVM    Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu 
ROB    Rijksdienst voor Oudheidkundig Bodemonderzoek 
RvS    Raad van State 
RWS    Rijkswaterstaat  
VGR    Voortgangsrapportage 
V&W    Ministerie van Verkeer & Waterstaat 
ZM    Zandmaas 
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Bijlage 2  Essentialia deelprojecten       
 
Karakterisering Zandmaas volgens Tracébesluit (18 december 2001), POL-aanvulling 
Zandmaas (1 februari 2002) en scope Zandmaas 2001 (december 2001). 
 
Doelstelling Zandmaas 
• Hoogwaterbescherming, op zodanige wijze dat de bevolking achter de kaden van de Zandmaas (die aangelegd zijn in het 

kader van het Deltaplan Grote Rivieren) een beschermingsniveau van 1:250 in 2015 wordt geboden.  
• Het in de periode tot 2015 realiseren van beperkte natuurontwikkeling in de Zandmaas die in het Tracébesluit en POL 

Zandmaas geconcretiseerd is in 570 hectares, aangevuld met 60 ha natuurcompensatie. 
Plangebied Zandmaas 
Het zomer- en winterbed van de Maas van Maaskilometer 70 (benedenstrooms van Linne) tot en met Maaskilometer 226,5 
(Hedel), aangevuld met: 
• retentiegebied Lateraalkanaal West; 
• bergings- en bewerkingslocaties die buiten het winterbed kunnen liggen; 
• compenserende en mitigerende maatregelen die buiten het winterbed kunnen liggen. 
Maatregelen Zandmaas Pakket I 
- Kade-aanpassingen inclusief sluitstukkaden  
- Retentiegebied Lateraal Kanaal West 
- Hoogwatergeulen Lomm en Well-Aijen 
- Rivierverruiming: 

- Belfeld, km 87-92 
- Sambeek, km 109-120 
 - Grave, km 155-175 

         - Lith km 176-181 
- Mitigerende maatregelen kunstwerken (o.a. peilopzet) 
- Compensatieplan Natuur 

- Proefproject eroderende oevers 
- Bergings- en bewerkingslocaties 
- Compensatie benedenstroomse effecten Den 

Bosch 
- Natuurgebied Heukelomse Beek 
- Natuurlijke oevers 
- 25 m oeverstroken 
- Grondverwerving nevengeul Belfeld West, 

nevengeul Sambeek Oost  

Resultaat Zandmaas Pakket I 
- Hoogwaterbescherming (1/250 per jaar): 70 % vóór 2006; 100 % vóór 2015  
- 570 ha natuur plus 60 ha compensatie van verloren gegane natuur  
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Karakterisering Grensmaas  
Doelstelling Grensmaasproject 

• Het door rivierverruiming verlagen van de hoogwaterstanden in de Maas met als maatstaf dat uiterlijk in 2017 de 
gebieden, die door de op basis van de Deltawet Grote Rivieren aangelegde kaden zijn beschermd, een kans op 
overstroming hebben van 1:250 per jaar.  

• Het, in de periode tot 2018, tot ontwikkeling brengen van tenminste 1000 ha natuur binnen het Grensmaasgebied. Deze 
natuurontwikkeling is gekoppeld aan het ecologisch herstel van de rivier zoals vastgelegd in de intentieverklaring voor 
de inrichting van het Maasdal in Limburg van 26 november 1992. 

• Het winnen van ten minste 35 miljoen ton grind voor de nationale behoefte (provinciale taakstelling). 
Plangebied Grensmaasproject 
Het zomer- en winterbed van de Maas tussen Maaskilometer 15 tot en met 55 (Maastricht-Roosteren) 
Maatregelenpakket Eindplan Grensmaas3 Overige maatregelen 
- Bosscherveld: 

- dekgrondverwijdering, dekgrondberging 
- natuurontwikkeling  

- Borgharen: 
- stroomgeulverbreding, weerdverlaging en 
dekgrondberging 
- natuurontwikkeling  

- Itteren: 
- stroomgeulverbreding, weerdverlaging en 
dekgrondberging 
- natuurontwikkeling 

- Aan de Maas: 
- stroomgeulverbreding en dekgrondberging 
- natuurontwikkeling 

- Meers: 
- stroomgeulverbreding, weerdverlaging en 
dekgrondberging  
- natuurontwikkeling  

- Maasband: 
- stroomgeulverbreding, weerdverlaging en aanleg 
nevengeul 
- natuurontwikkeling  

- Urmond: 
- stroomgeulverbreding, weerdverlaging en sanering 
- natuurontwikkeling  

- Nattenhoven: 
- weerdverlaging, dekgrondberging en kadeophoging 
- natuurontwikkeling  

- Grevenbicht: 
- aanleg nevengeul 
- natuurontwikkeling  

- Koeweide:  
- stroomgeulverbreding, weerdverlaging en 
dekgrondberging (in twee delen) 
- natuurontwikkeling  

- Visserweert: 
- stroomgeulverbreding, weerdverlaging en aanleg  

           nevengeul 
        - natuurontwikkeling  

Vlaamse locaties: 
 
- Hochter Bampd (België): 

- stroomgeulverbreding en aanvulling plas 
- natuurontwikkeling 

- Herbricht (België): 
- stroomgeulverbreding 
- natuurontwikkeling 

- Kotem (België): 
- stroomgeulverbreding en weerdverlaging 
- natuurontwikkeling 

 
Over de Vlaamse locaties wordt overleg gepleegd. De 
uitvoering ervan is in tijd gezien niet gekoppeld aan de 
werkzaamheden in Nederland. 
 
 
- Meers (proefproject) 

- stroomgeulverbredingen weerdverlaging 
- dekgrondberging en aanvulling Julianaplas 
- natuurontwikkeling  

 
Het project Roosteren valt buiten de PPS Grensmaas en zal 
worden uitgevoerd met behulp van reguliere middelen van het 
ministerie van Verkeer en Waterstaat.  

 
 
 
 
 
 

Resultaat Grensmaasproject 
- Hoogwaterbescherming (1/250 per jaar): 100 % in 2017 
- Natuur aan Nederlandse zijde:  circa 1100 ha (nieuwe) natuur 
- Delfstoffen: circa 52 miljoen ton grind   

 

                                                 
3 Tot het plan Grensmaas behoren het Eindplan Grensmaas, proefproject Meers en het project Roosteren. Tezamen met de   
   Vlaamse locaties wordt dit het Grensmaasproject genoemd. Het Eindplan Grensmaas dateert van 21 december 2001 en is 
   opgesteld door de Provincie Limburg. 
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Bijlage 3   Kaart Zandmaas/Maasroute conform Tracébesluit  
   Zandmaas/Maasroute en POL-aanvulling Zandmaas 
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Bijlage 4 Kaart Grensmaas conform Eindplan Grensmaas 
 

 


