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Het gesprek is tot stand gekomen naar aanleiding van een eerder gesprek met de heer Bert 
Felling, lid van het Algemeen Bestuur van het Waterschap. Onderlegger van dit gesprek 
waren een aantal vragen die weer leiden tot verdiepende vragen. Divers zaken zijn zeer helder 
geworden, maar er bleven vragen bestaan die vervolgens de aanleiding waren om deze 
bijeenkomst te organiseren.

Werk met werk
Indien de gemeente van zins is om werkzaamheden uit te laten voeren die in verbinding zijn 
met de nog te plegen aanpassingen bij enkele dijken, dan kan dat. Op deze wijze kan werk 
verricht worden dat voor kosten van de gemeente is, maar waar door aan te sluiten bij de 
dijkaanpassingen, grote besparingen bewerkstelligd kunnen worden. Waterschap is 
verantwoordelijk voor haar opdracht en verricht van daaruit onderzoek, aanbesteding en werk.
De daadwerkelijke uitvoering van werken is pas over 2-3 jaar te verwachten. 

Kleineweg Ottersum
Het waterschap staat postief tegenover recreatief medegebruik van de dijken . Alle dijken 
(rondom Niers) zijn in eigendom van het Waterschap. Maar, er zijn enkele overeenkomsten 
gesloten met de voormalige eigenaren ter verkrijging van de grond. In enkele van deze 
overeenkomsten is bedongen, door deze personen, dat er geen pad aangelegd mag worden. Er 
wordt nog uitgezocht om hoeveel van deze contracten het gaat langs de dijk van de 
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Kleineweg tot Voetbalveld in Ottersum. Dit wordt later teruggekoppeld. Wellicht dat de 
exacte feiten aanleiding kunnen geven tot planvorming in de toekomst.

Een mogelijke variant die door D66 geopperd wordt, een pad in het dijklichaam, kan ook tot 
de te onderzoeken mogelijkheden behoren als er aanpassingen gedaan worden. (Mogelijk in 
combinatie met “piping-aanpassingen).

Zie onderstaande afbeelding, mogelijk alternatief voor pad op Niersdijk

Het Waterschap geeft aan dat ze recent een vergunning hebben afgegeven voor een 
knooppuntenroute/ laarzenpad dat onder aan deze dijk loopt in dit gebied.  Dat klopt, maar dit 
is nu een moeilijk toegankelijk pad. Ook zijn er diverse hekwerken en obstakels die dit pad nu 
moeilijk toegankelijk laten zijn. Tevens is er tijdens natte periodes sprake van een weinig 
uitnodigende situatie.

Het Waterschap geeft aan dat dijken en waterkeringen gebruikt mogen worden voor andere 
doeleinden mits… (de functie van waterkering niet in het gedrang komt)

Lob van Gennep
De dijken zijn aangelegd om het risico te verkleinen van overstromingen. Dit is een risico op 
basis  van een berekening van 1 x per 250 jaar. Indien het water in dat geval over de dijken 
stroomt lopen ook Ottersum, Milsbeek en Ven-Zelderheide onder. Een eventuele inzet van de 
Lob van Gennep als waterberging om overstromingen verderop te voorkomen is geen taak 



van het Waterschap. Er zijn allerlei plannen en tekeningen geweest, ook met dijken rondom 
Ottersum en Ven-Zelderheide, maar zover het Waterschap weet is dat enkel gebleven bij 
ontwerp. Een  besluit hieromtrent is aan het Rijk.

Vergroten recreatiewaarde Niers
De mogelijkheid om een wandelpad van Duitsland tot de Maas te realiseren langs de oever((s) 
van de Niers zal niet op bezwaren vanuit het Waterschap stuitten. Er is geen belendende grond 
in eigendom van het Waterschap. 

Meermalen wordt gewezen op het unieke en oorspronkelijke van het Niersdal in het 
Nederlandse. Het gaat om een riviertje waarvan de oorspronkelijke loop onaangetast is. Het 
Waterschap zal daarom mede waken dat dit gegeven, deze kwaliteit niet aangetast wordt.

Gesproken over de langlevende ideeën om een jachthaven (voor passanten) stuitten dan al 
snel op de overwegingen rondom behoud van deze kernkwaliteit van de Niers. Het realiseren 
van een diepe vaargeul voor pleziervaart (zeiljachten, motorboten) vanuit Maas naar Gennep 
(deels) via de Niers zou namelijk fors ingrijpen in de natuurlijke Niersloop betekenen. Daarbij 
komt dan ook nog de waarschijnlijk noodzakelijke verplaatsing van de Kruidvanger (aan de 
Bloemenstraat te Milsbeek).

Wat betreft het kanogebruik heeft het Waterschap geen enkel bezwaar tegen recreatief gebruik 
van de Niers. Volgens huidig inzicht (maar een nota wordt nog toegestuurd) is dit zonder 
vergunning mogelijk (na het overleg is helder dat er sprake is van een meldingsplicht bij het 
Waterschap via een formulier dat ingevuld moet worden).
Als het wenselijk is om kanovaart door te laten gaan tot aan een camping in Milsbeek, is dat 
bespreekbaar. De Kruidvanger is dan een barrière waar omgelopen moet worden. Daar zouden 
dan voorzieningen (kluunplekken) voor moeten komen om te verhinderen dat mensen daar in 
de problemen komen. Voor alle duidelijkheid, het gaat hier om het particulier kanovaren, niet 
vanuit een evenementen of – kanoverhuur organisatie.

Maaien
Enkele jaren geleden heeft het Waterschap het voornemen uitgesproken om minder of niet 
meer te maaien in de Niers. Er werd voorheen diverse keren per jaar gemaaid om dichtgroeien 
van de Niers te voorkomen. Gevolg van het niet meer maaien was dat de waterstand dusdanig 
hoog werd, dat agrariërs overlast van vernatting kregen. Daarom is er toen de keuze gemaakt 
om enkele malen per jaar te blijven maaien. Dit gaat met een maaiboot. De grassen worden 
opgevangen bij de Kruidvanger in Milsbeek. Het gaat om aanzienlijke hoeveelheden waarbij 
het onwenselijk is dat deze in de Maas terecht komen.

Waterkwaliteit
Over het algemeen kan gesteld worden dat de waterkwaliteit de laatste jaren licht verbeterd is 
m.b.t. vervuiling. Maar wel moet geconstateerd worden dat er diverse (Duitse) 
waterzuiveringsinstallaties hun water lozen op de Niers en derhalve geen optimale 



waterkwaliteit te verwachten kan zijn. Dit geld evenzo voor andere rivieren als Maas en Rijn. 
Er is nog altijd sprake van vervuiling door nitraten/fosfaten en bestrijdingsmiddelen.
Waar het Waterschap zorgen over heeft zijn de toenemende hoeveelheden stoffen uit 
geneesmiddelengebruik (mens en dier) die in het water terecht komen. Recente onderzoeken 
laten zien dat het microfauna hierdoor aangetast wordt en er afwijkingen geconstateerd 
worden bij organismen in deze microfauna. Een actueel onderwerp, ook bij andere 
waterschappen en waterbedrijven.

Er zullen nog cijfers nagestuurd worden over de waterkwaliteit. Vanuit D66 zal gekeken 
worden naar de cijfers van de visverenigingen die jaarlijks diverse onderzoeken doen naar 
visstand en waterkwaliteit. De visrechten van de Niers zijn gepacht door de Visfederatie 
Limburg.

Energiewinning
Er is bij het Waterschap niets bekend over onderzoek naar mogelijkheden om energie te 
winnen in de Niers. Dit zou dan bij het toekomstige Waterrad moeten gebeuren. Verwezen 
wordt naar de eerder genoemde ecologische kernkwaliteit van de Niers. Een eventuele 
opstuwing zou zeer grote gevolgen hebben voor een deel van het bovenstroomse gebied. 
Tevens zal sprake zijn van een extra barrière voor vismigratie. 
Als de gemeente een functionerend waterrad wil aanleggen, zal met bovenstaande factoren 
goed rekening gehouden moeten worden. Kortom het Waterschap zal niet snel meewerken aan 
een onnatuurlijke opstuwing van de Niers. Daar waar thans opstuwing ontstaan kost het juist 
geld en energie om ze te verwijderen (zie verderop Bevers).

Waterschapsbelasting
Kort over gesproken. 

WOZ-belastinginning (versus gemeenschappelijke regeling: zie www.bsgw.nl)
D66 deelt haar teleurstelling over de uitblijvende resultaten in Gennep. Gennep heeft gekozen 
voor een openbare aanbesteding en niet voor deelname aan de  BSGW.  Tot nu toe was er ca. 
25% van de geïnde WOZ-belasting nodig om dit proces uit te voeren en te organiseren. (4 
ton). Indien Gennep had gekozen om deel te nemen aan de samenwerking in Noord en 
Midden Limburg had ze dit jaar al een besparing kunnen bewerkstelligen van ca. 2 ton. Thans 
zijn door de BSGW gesprekken gaande om ook Zuid-Limburgse gemeenten aan te laten 
sluiten bij de gemeenschappelijke regeling. 

Afgelopen week moest het Gennepse college melden dat er diverse problemen waren bij de 
belastinginning omdat het bedrijf waar ze mee in zee zijn gegaan nog geen enkele ervaring 
had en nu al werkenderweg zich dingen eigen moest maken. Later dit jaar zal pas echt inzicht 
ontstaan in de resultaten van de aanbesteding.



Niersdalbrug
Waterschap ziet met vertrouwen een en ander tegemoet. Alle procedures zijn nagenoeg 
afgerond  Enkel v.w.b. de aansluiting van de brug op de wandel- en fietspaden wordt 
momenteel nog aan gewerkt door de gemeente. Er is geen enkel principieel bezwaar bij het 
Waterschap inzake de realisering van het bruggetje.

Bevers (otters)
Diverse keren zijn de aanwezige bevers besproken. Ze zijn in de Niers aanwezig. Ze worden 
wettelijk goed beschermd. Het Waterschap heeft ervaring bij het verplaatsen van een 
beverburcht op een plek die ongewenst was. Op dit moment kost het veel geld (€ 60.000,- in 
2013) om alle schade die de bevers opleveren in haar werkgebied te herstellen. Vandaar dat er 
een overleg met de provincie Limburg is opgestart om deze kosten vergoed te krijgen. 
(Provincie heeft een deel van de bevers uitgezet). Beaamd wordt dat de bevers veel bomen 
omknagen. Hoe dat op de langere termijn eruit gaat zien is niet duidelijk. De tijd zal het leren. 

Er zijn op dit moment voornemens om ook de Otter actief uit te zetten. Ook dat zou weer van 
invloed kunnen zijn op het werk van het Waterschap.

januari 2013 nabij de Kruidvanger aan de Bloemenstraat

Fusie Waterschappen Limburg
Op dit moment is er een onderzoeksrapport naar de betekenis van een fusie van de beide 
Limburgse Waterschappen. In de komende maanden gaan de besturen zich hierover 
uitspreken. Daarna is het woord aan de provincie. De provincie heeft in 1e coalitieakkoord 



afgesproken om te komen tot de fusie. Bij het 2e coalitieakkoord is afgesproken een 
haalbaarheidsonderzoek te doen en dan te kijken naar de wenselijkheid van fusie. 
Een fusie zou kunnen ingaan per 2015. (dan zijn de volgende verkiezingen voor het Algemeen 
Bestuur van de Waterschappen)

Tot slot een zeer hartelijk dankwoord voor de heren van het Waterschap voor het overleg. Er 
is inzicht gegeven in diverse vragen die leefden bij D66. 
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