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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. Dit plan is de basis voor de
planvorming van de Zandmaas.
Oplossing Het Zandmaastraject is 150 km
lang en loopt van Linne tot Hedel. De
maatregelen die plaatsvinden vinden, zijn
vervat in het Tracébesluit Zandmaas/
Maasroute en in het streekplan POL
Zandmaas. Met de uitvoering van de
maatregelen die onderdeel uitmaken van het
project Zandmaas wordt in 2015 aan de
bevolking achter de kaden van de Zandmaas
een hoogwaterbescherming geboden van
1:250 en wordt beperkt natuur ontwikkeld.
Maatregelen gericht op hoogwaterbescherming zijn verbreding, verdieping, retentie,
hoogwatergeulen en kadeverhoging.
Bij de Zandmaas, waarvoor door de convenantpartners middelen zijn gereserveerd, ligt
het accent op het zo snel mogelijk realiseren
van de hoogwaterbescherming (opdrachtgever IenM).

Financiën Taakstellend budget: € 397 mln.
Bijdragen van derden: € 8 mln (convenantpartners EL&I en provincie Limburg).
Project maakt deel uit van het programma
Maaswerken.
Politiek/bestuurlijk Toezegging: de politieke
toezegging is om voor 1 januari 2008 aan
70% van de bevolking achter de kades in de
Zandmaas een hoogwaterbescherming te
bieden van 1:250 per jaar.
Uitvoering Maaswerken is onderdeel van het
Deltaprogramma met behoud van eigen
sturing, organisatie en financiering.

2009: het budget is aangepast door extra
ontvangsten van derden.
2011: binnen het Maaswerkenbudget is
€ 5,3 mln overgeheveld van Zandmaas
naar Grensmaas in verband met scopeuitbreiding Grensmaas. De bijdrage van
derden is aangepast in verband met
grondaankopen LNV. 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 bijdragen (€ 132 mln).

Planning
Tracébesluit: 2002
Start realisatie: 2002
Oplevering: 2017 (met uitzondering van de
sluitstukkaden: 2020)
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