
Ingediend in de vergadering van Provinciale Staten van 26 juni 2020

3e GEWIJZIGD Motie 2587

3e Gewijzigde Motie maak de Maas in Arcen vrij en de bevolking blij

Provinciale Staten van Limburg in vergadering bijeen op 26 juni 2020, 

Gelezen G-20-032 Statenvoorstel Voorjaarsnota 2020, brief GS van 12-5-2020 (GS 2020-19385)

Constaterende:
 Dat in een artikel in De Limburger van 12 juni j.l. een ernstige aantijging van de Dorpsraad 

Arcen richting Waterschap Limburg wordt weergegeven., waarbij de minister onjuist 
geïnformeerd zou zijn over de effecten van de waterbeschermingsmaatregelen uit het plan 
van het Waterschap Limburg; 

 Er groot verschil van mening bestaat over de effecten van de verschillende plannen van het 
Voorkeurs Alternatief van de regio en het waterschap Limburg enerzijds en het plan 
Hertogbroek van de Dorpsraad Arcen anderzijds;

 Dat naar dit laatste plan een volwaardige studie gedaan zou worden door het Waterschap 
Limburg; 

 Dat in eerste aanzet het plan Hertogbroek beduidend effectiever lijkt voor de 
hoogwaterbescherming van Arcen en het gebied ten noorden daarvan;

 Dat het plan Hertogbroek van de Dorpsraad Arcen beduidend goedkoper uitvalt dan het 
voorliggende voorkeursalternatief.

Overwegende:
 Dat het funest is voor het draagvlak van dit type ingrijpende plannen als blijkt dat de aantijging 

van de Dorpsraad Arcen correct is;
 Het op zijn minst noodzakelijk is om uit te zoeken in hoeverre deze uitspraken van de 

voorzitter van de Dorpsraad Arcen correct zijn; 
 Dat het provinciale adagium “haalbaar, betaalbaar en met draagvlak” ook in dit geval zou 

moeten gelden;
 Dat het mogelijk goedkoper uitvallende en meer effect sorterende plan van de Dorpsraad 

Arcen een reële kans dient te krijgen als mogelijke oplossing voor de aanpak van de 
hoogwaterbescherming in Arcen;

Roept het college op:
 Binnen een maand, middels de weergave van een tijdlijn met data waarop feitelijke informatie 

beschikbaar was, aan PS te rapporteren of de weergave in De Limburger correct was;
 Binnen een maand Uiterlijk 1 september 2020 aan PS te rapporteren wat de stand van zaken 

is aangaande het onderzoek en uitkomsten daarvan van het plan Hertogbroek;
 In deze rapportage aan te geven of het plan Hertogbroek als volwaardig alternatief in het 

besluitvormingstraject in het najaar 2020 wordt opgenomen. En zo niet, deze keuze te 
onderbouwen. Daarbij kan het al dan niet vergunbaar zijn van het alternatief geen formele 
reden zijn voor het mogelijk afwijzen van dit alternatief.

En gaat over tot de orde van de dag,
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