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Persbericht 
 
Stichting Groene Taille Comité laakt de handelswijze van gedeputeerde Patrick van der 
Broeck bij het Middelsgraafproject in Susteren. 
 
Het Groene Taille Comité heeft vernomen dat door een besluit van de gedeputeeerde van der 
Broeck het Middelsgraafproject niet volledig wordt uitgevoerd. De ontwikkeling van een 7 ha 
kalkmoeras blijkt niet te worden uitgevoerd, terwijl juist dit deel van het project zou moeten zorgen 
voor een goede waterberging en daarmee de vermindering van de kans op wateroverlast voor de 
directe omgeving en daarnaast moet bijdragen aan het vernatten van het IJzerenbosch. Op basis 
van gesprekken over de gang van zaken kunnen wij zijn handelswijze alleen maar kwalificeren als 
ondemocratisch, machtsmisbruik, partijdigheid en onbetrouwbaar. 
 
Donderdag 1 december wordt het herinrichtingsproject Middelsgraaf te Susteren feestelijk 
opgeleverd door de gemeente Echt-Susteren en Waterschap Roer en Overmaas. Het Groene 
Taille Comité stelt echter dat er van oplevering geen sprake kan zijn omdat de parel van het 
project, de ontwikkeling van het kalkmoeras, niet is uitgevoerd. 
 
Het blijkt dat van der Broeck in zijn rol als gedeputeerde met voorheen in zijn portefeuille 
landschap en natuur op eigen gezag heeft bepaald dat dit project niet wordt uitgevoerd. Hij 
motiveert zijn besluit door te stellen dat hij partij kiest voor een aangrenzende boer die meent 
nadeel te hebben in de bedrijfsvoering door het moerasproject. Echter zijn besluit is gebaseerd op 
onjuiste argumenten. De boer stelt dat hij door dit deel van het project een vergrote kans op 
wateroverlast zou hebben. Echter aangetoond is dat het tegendeel waar is, het moeras draagt bij 
aan waterberging en vermindert de kans op wateroverlast op de percelen van de betreffende boer. 
 
Laakbaar is verder dat met dit besluit gedeputeerde van der Broeck geheel voorbij gaat aan de 
overeengekomen planuitvoering tussen Provincie, Waterschap en Natuurmonumenten en de 
adviezen van de eigen ambtenaren.  
Het Waterschap was eigenaar van de 7 ha grond en heeft deze overgedragen aan de Provincie in 
het kader van ‘Goudgroene natuurzone’. (Binnen de goudgroene natuurzone streeft de provincie 
naar behoud en beheer van de reeds aanwezige natuur en de ontwikkeling van nieuwe natuur). 
In de overdrachtsakte is specifiek opgenomen dat het moerasproject onderdeel is van deze 
overdracht en de overdacht ten behoeve is van het ontwikkelen van het gebied. Met zijn besluit 
waarin zowel het Waterschap als Natuurmonumenten niet zijn gekend negeert de gedeputeerde 
deze afspraak volledig. Daarnaast hebben eigen ambtenaren het belang aangetoond van het 
aanleggen van het kalkmoeras en het advies gegeven om dit uit te voeren. Dus met zijn besluit 
passeert de gedeputeerde niet alleen deze organisaties en ambtenaren maar zet ze eigenlijk 
volledig voor schut. Zijn gedrag is verder des te opmerkelijk omdat blijkt dat hij vanaf volgend jaar 
de nieuwe dijkgraaf is bij het Waterschap Limburg. Dit nieuwe waterschap ontstaat per 1 januari 
2017 uit de fusie van Waterschap Roer en Overmaas en Waterschap Peel en Maasvallei. 
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Het Groene Taille Comité is bij de planvorming van het natuurontwikkelingsproject Middelsgraaf 
betrokken geweest en heeft bijgedragen aan het maatschappelijk draagvlak voor het project. 
Nu het moerasproject niet is uitgevoerd zoals afgesproken kan er geen sprake zijn van oplevering. 
 
Het Comité heeft het provinciaal bestuur opgeroepen het project alsnog uit te voeren. 
Gedeputeerde Eric Geurts die de portefeuille landbouw en natuur heeft overgenomen van van der 
Broeck heeft daarop toegezegd zich te zullen verdiepen in het gelopen proces. Echter hij heeft 
aangegeven dat op zo'n korte termijn hij helaas geen uitsluitsel kan geven. 
 
 
Susteren 30 november 2016 
Peter Versloot,   voorzitter 
Har Pluijmakers, secretaris 
 
Dit bericht is verstuurd aan: 
De Limburger 
L1 radio en TV 
Programma avondgasten L1 
Landelijke dagbladen 
Provinciebestuur,Gemeente Echt-Susteren, Waterschap en Natuurmonumenten 
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