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Joop, doe het niet op 11-11-2011
De gebiedsontwikkeling Ooijen-Wanssum 
vergde jarenlange planning. Veel bewoners
waren sceptisch: eerst zien, dan geloven. Tot 
vreugde van deputé Patrick van der Broeck 
gaat in 2017 de schop echt de grond in.
VENRAY

„J
VENRAY
DOOR PETER HEESEN

„J e hebt Limburgers van
geboorte en Limbur-
gers van begeerte”, ver-
telt gedeputeerde Pa-
trick van der Broeck

(Infrastructuur, Natuurbeleid). 
Joop Atsma valt in de tweede ca-
tegorie. Elke zomer sleurt hij zijn
caravan naar Sibbe om er vakan-
tie te vieren. 
In 2011 omcirkelde de toenmalige
staatssecretaris van Infrastruc-
tuur in zijn agenda bewust de elf-
de van de elfde met rode stift. 
Dan zou de financiering van de 
gebiedsontwikkeling Ooijen-
Wanssum bekrachtigd worden.
CDA’er Van der Broeck wist zijn
partijgenoot te overtuigen dat de
ondertekening zou verzuipen in 
het carnavalsgeweld. Gekozen 
werd voor de tiende van de elfde.
Het zetten van de krabbel mag
niet onderschat worden, aldus
Van der Broeck. Zes jaar voor de
eerste schop de grond in zou 
gaan, was het geld geregeld. Een
investering van 210 miljoen euro.

Ooijen-Wanssum mag met recht 
een megaproject worden genoemd.
Na de overstromingen van de Maas
in 1993 en 1995 moest het gebied be-
ter beschermd worden tegen hoog-
water. Het ‘Deltaplan’ voorzag in 
het graven van geulen in de bochten
van de rivier ter hoogte van Ooijen 
en Wanssum. Een drooggevallen
zij-arm van de Maas moet weer in
gebruik worden genomen om over-

tollig water af te voeren. Er dienen
dijken aangelegd, opgehoogd en 
verwijderd te worden.  De maatre-
gelen moeten leiden tot een daling 
van de waterstand bij hoogwater 
met 35 centimeter. 

ScepsisScepsis
Als zo’n groot gebied op de schop
gaat, is het misschien mogelijk an-
dere wensen te realiseren, werd ge-
opperd. Zoals een rondweg om het 
dorp Wanssum heen en de uitbrei-
ding van de haven. Dat mocht. Zo
mooi als het plan er op de tekentafel
uit kwam te zien, zo groot was de
scepsis bij de bewoners. Van ‘eerst 
zien, dan geloven’, ging het naar ‘zie
je wel, het gaat toch niet door’, 

merkte verantwoordelijk gedepu-
teerde Van der Broeck, zelf woon-
achtig in Venray.  Ongemerkt voor
het grote publiek werd op 13 mei een
grote stap gezet: ‘zijn’ plan werd 
goedgekeurd door de provincie 
Limburg. Uiterlijk in oktober wordt
het werk gegund aan één van de drie
aannemers die in de race zijn, waar-
na het project volgend jaar werke-
lijk van start kan. In vijf jaar tijd 
wordt 4 miljoen kuub grond verzet.
Er wordt 360 hectare natuur ont-
wikkeld. Mens en dier kunnen 
straks struinen door het terrein, dat
onderhouden wordt door boeren.
Zolang het gebied niet onder water 
staat, natuurlijk. Dat risico wordt 
veel kleiner:  eens in de 250 jaar. 

De omgeving ondergaat een
ware metamorfose. Een ambte-
naar van Venray vertrouwde
oud-wethouder Van der Broeck
van die gemeente toe: „Zoiets is
de afgelopen driehonderd jaar 
niet gebeurd en zal ook de ko-
mende driehonderd jaar niet
meer gebeuren.” 

Bezwaren
Ofschoon Provinciale Staten 
Bezwaren
Ofschoon Provinciale Staten 
hun zegen hebben gegeven aan
het plan, betekent dat niet dat er
geen losse eindjes meer zijn. Zo
werden 156 bezwaren ingediend .
Een aantal zienswijzen hebben 
geleid tot aanpassingen, maar 
een groot deel is terzijde gescho-
ven. „Dat zal waarschijnlijk lei-
den tot procedures tot aan de
Raad van State toe”, verwacht 
Van der Broeck. 
Verder is veel grond verworven
om de gebiedsontwikkeling mo-
gelijk te maken, maar nog lang
niet alle. „Veel grondeigenaren 
dachten dat het niet door zou 
gaan en wilden niet verkopen.” 
En sommigen hopen op een ho-
gere prijs, weet  Van der Broeck
ook. Toch kan het hele project ge-
gund én gestart worden. In welke
volgorde de werkzaamheden 
worden uitgevoerd, bepaalt de
aannemer deels. 
Maar één ding is zeker, het gaat 
door. Of om met de Fries Atsma
te spreken: it giet aon.
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