
Motie zelfsluitende kering Arcen

De gemeenteraad van Venlo, in vergadering bijeen op 26 mei 2021.

Constaterende dat:

 Bescherming tegen hoogwater belangrijk is voor al onze inwoners;
 Deze taak belegd is bij een aantal instanties, waaronder het Waterschap, waarbij wordt 

samengewerkt met gemeente en inwoners;
 De norm voor het HWBP programma is dat realisatie van deze plannen sober en doelmatig 

worden uitgevoerd;
 Er in het traject Arcen-midden de mogelijkheid is om in plaats van een muur, een 

zelfsluitende kering te realiseren en de kwaliteit van het gebied  enorm te versterken;  
 Deze optie duurder is en alleen uitgevoerd kan worden als ook andere partijen dan HWBP en 

Waterschap een bijdrage doen;
 Er zich meerdere meekoppelkansen voor zullen doen zoals mogelijk een fietspad langs het 

gehele Maastraject in Venlo. 

Overwegende dat 

 Gezamenlijk optrekken van instanties, gemeente en inwoners de beste garantie is op een 
optimaal resultaat;

 De bewoners van het betreffende deel van Arcen bereid zijn zelf bij te dragen door af te zien 
van verwervingskosten, compensatieregelingen en procedures wat een netto-contante 
waarde van 2 miljoen vertegenwoordigd;

 De provincie heeft toegezegd ook te willen bijdragen aan een zelfsluitende kering voor het 
versterken van de gebiedskwaliteit, mits ook de andere overheden daartoe bereid zijn;

 Het zowel voor de inwoners van Arcen als voor de aantrekkelijkheid van Arcen  en daarmee 
voor de toeristische sector een mooie uitstraling van groot belang is;

 In de vergadering van 2 december 2020 een grote meerderheid van de fracties in de raad van 
Venlo aan hebben gegeven voorstander te zijn van een gemeentelijke bijdrage voor een 
zelfsluitende kering;

Roept het college op: 

 Met het waterschap in overleg te treden over het traject voor een mogelijke zelfsluitende 
kering in Arcen en de hoogte van benodigde additionele bijdragen;

  De raad van de gemeente Venlo hier over voor 15 juni 2021 te berichten;

En gaat over tot de orde van de dag.
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