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Toelichting op de wijzigingen
Opgave De hoogwaters op de Rijn en Maas in
1993 en 1995 leverden veel overlast en
schade op. Na deze hoogwaters presenteerde
het kabinet in februari 1995 het Deltaplan
Grote Rivieren. Het Grensmaasproject, dat al
in 1992 was gestart onder het motto ‘Groen
voor Grind, een mooie ruil’, kreeg hiermee de
doelstelling hoogwaterbescherming erbij. Het
Deltaplan Grote Rivieren is de basis voor de
planvorming van de Grensmaas.
Oplossing Reductie van de wateroverlast in
de gebieden achter de kaden tot een
beschermingsniveau van 1:250, via verlaging
van de hoogwaterstanden in de Maas. Dit
wordt bewerkstelligd door rivierverruimende
maatregelen, waardoor tegelijkertijd
natuurontwikkeling, ecologisch herstel en
grindwinning plaatsvinden.
Planning
Projectbesluit: 2003
Start realisatie: 2005
Oplevering:
2017 	hoogwaterbescherming (met
uitzondering van de sluitstukkaden:
2020)
2018 natuur
2022 grindwinning en oplevering

Politiek/bestuurlijk Convenanten: eindplan
Grensmaas is december 2001 geaccordeerd
door de betrokken partijen (voormalig
Verkeer en Waterstaat, LNV en provincie
Limburg). Het eindplan is met een bijbehorende concept uitvoeringsovereenkomst
aangeboden aan het uitvoerende Consortium
Grensmaas dat op basis daarvan een concept
uitvoeringsplan heeft opgesteld. Met het
consortium is daarvoor een intentieovereenkomst getekend. Op 1 juli 2005 is de
uitvoeringsovereenkomst tussen overheden
en consortium getekend en heeft de provincie
Limburg het Provinciaal Omgevingsplan (POL)
Grensmaas vastgesteld. In februari 2007
heeft de Raad van State alle tegen het POL
Grensmaas ingestelde beroepen ongegrond
verklaard. Daarmee is dit POL onherroepelijk
geworden. De hoofdvergunningen zijn in
december 2007 onherroepelijk geworden. In
2008 is het consortium op de eerste locaties
gestart met uitvoerende werken.

2008: POL Grensmaas is in februari 2007
onherroepelijk geworden.
2009: de hoofdvergunningen zijn in
december 2007 onherroepelijk geworden.
In 2008 is het consortium op de eerste
locaties gestart met uitvoerende werken.
2011: binnen het Maaswerkenbudget is
€ 5,3 mln overgeheveld van Zandmaas
naar Grensmaas, in verband met
scopeuitbreiding Grensmaas. Daarnaast is
de bijdrage van de provincie Limburg
ontvangen. De gevoerde discussie rondom
de sluitstukkaden zorgt ervoor dat de
hoogwaterbescherming uiterlijk in 2020
gerealiseerd kan zijn.
2012: de projectkosten zijn aangepast
door de nieuwe bekostigingssystematiek
van RWS. Hierdoor is het taakstellend
budget gecorrigeerd voor de generieke
BLD-bijdrage (€ 84 mln).

Uitvoering Maaswerken is onderdeel van het
Deltaprogramma met behoud van eigen
sturing, organisatie en financiering.

Financiën Taakstellend budget: € 72 mln.
Bijdragen van derden nog bij te dragen: € 7
mln (convenantpartner EL&I). Project maakt
deel uit van het programma Maaswerken.
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