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Ontwikkelingen in Land van Thorn 
Plan van Aanpak 

 
1. Inleiding 

In Thorn en omgeving ("Land van Thorn") komen in de komende jaren enkele ontwikkelingen samen die 
een grote ruimtelijke, economische en sociale impact zullen hebben. 

 
Vanuit ruimtelijk oogpunt gaat vooral het gebied westen van Thorn ingrijpend veranderen door de bouw 
van het vakantiepark Maasresidence (woningen, appartementen en voorzieningen) en de door bouw van 
een beeldbepalend hotel plus recreatieve voorzieningen aan de Grootheggerplas. Daarnaast gaat een 
dijkversterking in het gebied plaatsvinden en wordt de Thornerbeek omgelegd naar een nieuwe tracé. 
Dat gaat in het Meersveld tussen Thorn en Wessem gepaard met natuurontwikkeling. Tot slot wordt 
gewerkt aan plannen om te komen tot een herbestemming van de fabrieksgebouwen aan de Meers. 

 
Vanuit economisch oogpunt gaan de ontwikkelingen in het Land van Thorn leiden tot private en publieke 
investeringen die oplopen tot ruim 150 miljoen euro. Daarnaast is sprake van een forse toename van 
werkgelegenheid (tijdelijk en structureel) en van bestedingen door toeristen in een brede straal rondom 
Thorn (supermarkten, horeca, detailhandel). Ook is er sprake van een substantiële toename van de 
inkomsten toeristenbelasting van de gemeente. 

 
Vanuit sociaal oogpunt wordt het vanaf 2022 langzaam maar zeker merkbaar dat er steeds meer mensen 
in Thorn en omgeving aanwezig zullen zijn. Dat zijn vooral de toeristen die voor een meerdaags verblijf 
gebruik gaan maken van de circa 2000 bedden in het vakantiepark Maasresidence plus hotel. Deze gasten 
zullen een deel van hun tijd op het vakantiepark of in het hotel verblijven, maar gaan ook gebruik maken 
van de wegen en fietspaden in het gebied en gaan een bezoek brengen aan dorpscentra, Maasplassen of 
natuurgebieden. Daarnaast zullen de opgewaardeerde voorzieningen ook extra toeristen gaan trekken die 
niet op het park of in het hotel verblijven. 

 
2. Analyse van ontwikkelingen en onderlinge samenhang 

In het bijgevoegde analyserapport worden 10 ontwikkelingen in beeld gebracht die in het Land van Thorn 
lopen of gaan lopen en die een ruimtelijke, economische of sociale impact zullen hebben: 

 
1 Bouw vakantiepark Maasresidence 
2 Bouw hotel Maasresidence (Grote Hegge) 
3 Bouw toeristische voorzieningen aan Grootheggerplas 
4 Toename van verkeersbewegingen en parkeerbehoefte 
5 Toename van aantal toeristen en recreanten 
6 Versterking van de dijk Thorn-Wessem 
7 Omlegging van de Thornerbeek 
8 Kwaliteitsimpuls Thorn-Wessem (i.v.m. systeemwerking Maas) 
9 Ontwikkeling van natuur en recreatie in Meersveld 
10 Transformatie van fabrieksgebouwen aan de Meers 

 
De bovengenoemde ontwikkelingen worden in het bijgevoegde analyserapport beknopt beschreven. 
Daarin wordt onder meer aangegeven wie de investeerder/initiatiefnemer van iedere ontwikkeling is. 
Ook wordt in het rapport vermeld wat de onderlinge samenhang tussen de ontwikkelingen in het Land 
van Thorn is. Deze wederzijdse beïnvloeding is onder meer op de volgende punten aanwezig: 
 Het tracé van de dijk die versterkt gaat worden doorkruist het gebied "Grote Hegge" waar het 

hotel plus voorzieningen gebouwd gaat worden en grenst ook voor een deel aan het vakantiepark 
Maasresidence Thorn. 

 De bouw van vakantiepark Maasresidence, hotel en voorzieningen gaat bepalen waar (en in welke 
mate) het aantal toeristen, de verkeersbewegingen en de parkeerbehoefte in het gebied gaan 
toenemen. Die informatie vormt het vertrekpunt voor het verkeers- en parkeerplan. 

 De omlegging van de Thornerbeek biedt meekoppelkansen voor de ontwikkeling van natuur en 
recreatie in het Meersveld tussen Thorn en Wessem. 

 Het opstellen van plannen voor verkeer en parkeren, voor de omlegging van de Thornerbeek en 
voor de ontwikkeling van natuur en recreatie is nodig om scenario's in beeld te brengen voor 
de transformatie van de fabrieksgebouwen aan de Meers in Thorn. 
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3. Noodzaak van afstemming en coördinatie 

De wederzijdse beïnvloeding van de ontwikkelingen in het Land van Thorn maakt afstemming en 
coördinatie noodzakelijk. Dat is nodig om de volgende redenen: 
 om voor bepaalde ontwikkelingen (bijvoorbeeld verkeer en parkeren) tot planvorming te 

kunnen komen is het nodig dat de plannen voor andere ontwikkelingen bekend zijn; 
 voorkomen moet worden dat ontwikkelingen ongunstige effecten hebben voor andere 

ontwikkelingen in het gebied; 
 door ontwikkelingen te combineren kan de slagingskans worden vergroot en door koppel- 

kansen te benutten kunnen ontwikkelingen elkaar wederzijds versterken. 
 
Of met andere woorden: afstemming en coördinatie is nodig om de ontwikkelingen in het Land van Thorn 
"in goede banen te kunnen leiden": om tot planvorming te komen, om bedreigingen weg te nemen en om 
kansen te benutten. 

 
De gemeente is de enige partij die bij alle ontwikkelingen in het Land van Thorn betrokken is. Als "spin in 
het web" is de gemeente ook de enige partij die het overzicht kan bewaken en de ontwikkelingen in het 
Land van Thorn kan coördineren. De gemeente is het niet alleen het centrale aanspreekpunt voor alle 
private en publieke partijen die direct bij de ontwikkelingen betrokken zijn, maar ook voor inwoners 
en ondernemers die willen meedenken en meepraten over de ontwikkelingen. 

 
Om invulling te kunnen geven aan de coördinerende rol van de gemeente is in de zomer van 2021 in 
overleg met wethouder Johan Lalieu (bestuurlijk opdrachtgever) en adjunct-directeur Huub Hannen 
(ambtelijk opdrachtgever) een en ambtelijk coördinatieteam Land van Thorn ingesteld dat bestaat 
uit Roger Huntjens, Paul Amory en Marcel Geurts. In dat team worden de voortgang en afstemming 
van de (project)ontwikkelingen in het gebied besproken en worden voorbereidingen getroffen om te 
komen tot een gecoördineerde aanpak. 

 
Om gestalte te kunnen geven aan een gecoördineerde aanpak van de ontwikkelingen in het Land van 
Thorn moeten de volgende trajecten worden ingezet: 
 traject van gecoördineerde planvorming; 
 traject van financiële strategievorming; 
 traject van overleg met inwoners en ondernemers. 

 
In de volgende hoofdstukken worden deze trajecten nader toegelicht. 

 
4. Traject van gecoördineerde planvorming 

Op dit moment hebben alleen de inrichtingsplannen voor het vakantiepark Maasresidence een definitieve 
status op basis van het in 2015 vastgestelde bestemmingsplan. Om tot -een op elkaar afgestemde- 
(gecoördineerde) planvorming te kunnen komen moeten in de komende maanden de volgende stappen 
worden genomen: 

 
 Planvorming Hotel en Oeverzone Grote Hegge (project 2 en 3) 

Extern overleg met Arcus/Zuid / ResortNet over concretisering plannen. 
 
 Planvorming "Verkeer en Parkeren" (project 4) 

Intern overleg met beleidsmedewerker verkeer en teammanager FD om te komen tot een 
projectopdracht voor het opstellen van een verkeers- en parkeerplan voor Thorn. 

 
 Planvorming "Spreiding toerisme" (project 5) 

Intern overleg met beleidsmedewerkers Toerisme en teammanager FD om te komen tot een 
projectopdracht voor het opstellen van een plan voor spreiding van toerisme. Dit is ook een 
aanbeveling uit de TR-kansenkaart die in november 2021 wordt opgeleverd. 

 
 Planvorming "Dijkversterking" (project 6) 

Extern overleg met Waterschap over de uitwerking van de plannen van de dijkversterking in 
afstemming met de andere ontwikkelingen die in het Land van Thorn lopen. 
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 Planvorming "Thornerbeek" (project 7) 

Extern overleg met Waterschap over de uitwerking van de plannen voor de omlegging van de 
Thornerbeek zodat meer zicht ontstaat op de meekoppelkansen voor natuurontwikkeling. 

 
 Planvorming "Natuurontwikkeling Meersveld" (project 9) 

Intern overleg met beleidsmedewerker Natuur en projectleider "Groen Maasgouw" over de 
mogelijkheden van natuurontwikkeling aansluitend bij de omlegging van de Thornerbeek 

 
 Planvorming "Transformatie fabrieksgebouwen" (project 10) 

Intern overleg over de ontwikkeling van scenario's voor de transformatie van de dakpannen- 
fabriek en Starlifthallen aan de Meers in Thorn. 

 
 Opstellen van integraal kaartbeeld (vlekkenplan) 

Extern overleg met landschapsbureau) over het laten opstellen van een kaartbeeld c.q. 
vlekkenplan dat alle ontwikkelingen in het Land van Thorn in beeld brengt. 

 
De uitvoering van deze stappen worden georganiseerd door het coördinatieteam Land van Thorn in overleg 
met de betreffende vakambtenaren. Voor de planvorming "Verkeer en parkeren" en "integraal kaartbeeld' is 
naar verwachting de inschakeling van gespecialiseerde bureaus nodig. De kosten daarvan kunnen in principe 
gedekt worden uit budgetten die nog beschikbaar zijn binnen de gemeente. Indien die ontoereikend zijn 
volgen aparte voorstellen. 

 
5. Traject van financiële strategievorming 

De ontwikkelingen in het Land van Thorn vormen samen één van de grootste gebiedsontwikkelingen die in 
de komende jaren in de regio gaan lopen. Het investeringsvolume dat oploopt tot ruim 150 miljoen euro 
geeft een indicatie van de forse financieel-economische impact van deze ontwikkeling, maar ook vanuit 
ruimtelijk en sociaal perspectief is de impact aanzienlijk. 

 
Voor de gemeente ligt er een verantwoordelijkheid om de ontwikkelingen in goede banen te leiden. Dat 
is vanuit juridisch oogpunt een verantwoordelijkheid om bij alle ontwikkelingen de vereiste procedures 
(o.b.v. Omgevingswet e.d.) te doorlopen. Daarnaast ligt er een specifieke verantwoordelijkheid voor de 
gemeente bij het opstellen en uitvoeren van plannen voor verkeer en parkeren, spreiding toerisme, 
natuurontwikkeling en de fabrieksgebouwen aan de Meers. De investeringen die gepaard gaan met de 
uitvoering van deze plannen zijn naar verwachting substantieel. Uit de verdere planvorming moet gaan 
blijken welke omvang de gevraagde investeringen hebben. 

 
Om de de benodigde investeringen te kunnen bekostigen is een financieringsstrategie nodig. Dat zal een 
strategie moeten zijn die de inzet van gemeentelijke middelen combineert met een cofinanciering uit 
publieke middelen (Rijk, provincie) en/of private middelen (door private partijen die een belang hebben 
bij de betreffende ontwikkelingen). 

 
Als we kijken naar de beschikbaarheid van gemeentelijke middelen voor de ontwikkelingen in het Land 
van Thorn kan worden geconstateerd dat in de Programmabegroting 2020 een bedrag van 1 miljoen euro 
is geserveerd om te investeringen in de kwaliteit van het gebied Thorn-Wessem. Als er meer duidelijkheid 
ontstaat over de concrete investeringsopgaven die gepaard gaan met de gemeentelijke plannen kan ook 
besluitvorming worden voorbereid over het dekken van deze investeringen uit de algemene middelen van 
de gemeente. Daarbij kan worden opgemerkt dat de ontwikkelingen in het Land van Thorn niet alleen 
uitgaven van de gemeente vragen, maar ook inkomsten genereren in de vorm van toeristenbelasting. 

 
Vertrekpunt voor de publieke cofinanciering is het bedrag dat het Rijk en provincie beschikbaar gaan 
stellen als bijdrage aan de gebiedskwaliteit Thorn-Wessem met het oog op de systeemwerking van de 
Maas. Daarover loopt sinds 2019 overleg met Rijk en provincie (zie project 8). In het verlengde van dit 
overlegtraject is ook vanuit een breder perspectief overleg nodig met de provincie. Zoals al eerder 
geconstateerd zijn er verschillende beleidsdoelen van de provincie (stimulering economie, toerisme 
en recreatie, natuurontwikkeling, duurzame mobiliteit) die aanleiding geven om tot cofinanciering 
van bepaalde ontwikkelingen in Thorn over te gaan. Dat vraagt om het starten van overleggen met 
de ambtenaren en gedeputeerden die kunnen beslissen over cofinanciering. Bij het voorbereiden 
daarvan kan het subsidieadviesbureau Trias de gemeente ondersteunen. 
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Om meer zicht te krijgen om de mogelijkheden van private cofinanciering is het nodig dat de plannen 
voor parkeren, spreiding toerisme en transformatie fabrieksgebouwen verder worden uitgewerkt. Deze 
plannen kunnen gecombineerd worden met plannen van private partijen die in het gebied aan de slag 
zijn gegaan of aan de slag willen gaan. 

 
Het traject van financiële strategievorming wordt gestalte gegeven door het coördinatieteam Land van Thorn 
Het organiseren van de benodigde ambtelijke of bestuurlijk overleggen met publieke en private partijen over 
cofinanciering maakt deel uit van dit traject. Besluiten over de inzet van gemeentelijke middelen worden 
steeds voorgelegd aan college van B&W en gemeenteraad. 

 
6. Traject van informatievoorziening en overleg 

Het is nodig om de inwoners en ondernemers van Thorn en omgeving bij de verdere planvorming 
van de hiervoor genoemde ontwikkelingen te betrekken. Binnen dit traject worden de volgende 
stappen genomen: 

 
 Op de gemeentelijke website komt een pagina met informatie over de ontwikkelingen in het 

Land van Thorn en de namen van de gemeentelijke aanspreekpunten. Daarnaast volgen in 
het Maasgouwnieuws (Weekblad) publicaties over de voortgang; 

 

 Er worden afstemmingsoverleggen georganiseerd met de stichting Thorn 2030; 
 

 Er vinden individuele gesprekken plaats met inwoners en ondernemers die vragen hebben 
over de ontwikkelingen of daarop willen inspelen. 

 
 Op daarvoor geschikte momenten worden algemene bijeenkomsten voor inwoners en/of 

ondernemers georganiseerd om bij te praten over ontwikkelingen en om de opvattingen 
en wensen van inwoners en ondernemers te vernemen. 

 
* Omdat de planvorming voor de meeste ontwikkelingen nog van de grond moet komen is het 

nog niet zinvol om al op korte termijn een algemene bijeenkomst te organiseren. Naar 
verwachting vormt het voorjaar van 2022 daarvoor een geschikt moment omdat dan de 
op bepaalde punten al verder gevorderd zal zijn. 

 
Het traject van informatievoorziening en overleg wordt georganiseerd door het coördinatieteam 
Land van Thorn in overleg met taakveld Communicatie en betrokken vakambtenaren. 

 
7. Personele en financiële middelen 

 
Personele middelen 
De uitvoering van het Plan van Aanpak vraagt om ambtelijke inzet. Daarbij wordt de meeste inzet in uren 
(capaciteit) gevraagd van de leden van het coördinatieteam Land van Thorn, maar is ook inzet nodig van 
andere medewerkers binnen onze organisatie vanuit hun specifieke expertise. 

 
Binnen het coördinatieteam moet strateeg R. Huntjens tijd vrijmaken voor de werkzaamheden van het 
coördinatieam, de algemene procescoördinatie (uitvoering Plan van Aanpak) en strategisch advies. Door 
projectleider P. Amory moet tijd worden vrijgemaakt voor de werkzaamheden van het coördinatieteam, 
naast de uren die worden gereserveerd voor de projecten Maasresidence. Door procesmanager M. Geurts 
moet tijd worden vrijgemaakt voor de werkzaamheden van het coördinatieteam, naast de uren die al zijn 
gereserveerd voor de processen "systeemwerking Maas", dijkversterking en Thornerbeek. 

 
Bij het opstellen van gemeentelijke plannen voor verkeer en parkeren, toerisme en natuurontwikkeling 
(zoals beschreven in hoofdstuk 4) is ook ambtelijke inzet gevraagd van de beleidsmedewerkers Verkeer, 
Toerisme en Natuur en van de projectleider "Groen Maasgouw". Samen met deze medewerkers en de 
teammanager Fysiek Domein wordt overleg gevoerd over de uren die hiervoor gereserveerd moeten 
worden in de persoonlijke planningen. 
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Financiële middelen 
Voor de uitvoering van het Plan van Aanpak zijn ook financiële middelen nodig. Die procesmiddelen zijn 
nodig voor de inschakeling van gespecialiseerde bureaus bij de planvorming voor het aspect "Verkeer en 
Parkeren" en voor het opstellen van een integraal vlekkenplan c.q. kaartbeeld. Er wordt uitgezocht of 
binnen beschikbare budgetten nog ruimte is om hiervoor bureaus te kunnen inhuren. Indien deze 
budgetten ontoereikend zijn worden daarvoor aparte voorstellen aan college en raad gedaan. 

 
N.B. 
Het gaat hier om procesmiddelen die nodig zijn voor planvorming, maar niet om de middelen die zijn bedoeld 
om investeringen af te dekken die nodig zijn voor de uitvoering van plannen. Het bedrag dat in de Programma- 
begroting 2020 is gereserveerd voor de gebiedskwaliteit Thorn-Wessem wordt gezien als een bedrag dat is 
bedoeld om investeringen af te dekken. 

 
8. Planning en rapportage 

Het traject van planvorming start vanaf november 2021. De stappen die in dit Plan van Aanpak worden 
beschreven nemen naar verwachting circa vier maanden in beslag. In maart 2022 wordt een eerste 
voortgangsrapportage opgeleverd met tevens een doorkijk naar de vervolgstappen. 

 
Binnen het traject dat is gericht op de financiering van de plannen loopt al geruime tijd overleg van de 
gemeente met Rijk en provincie binnen het kader van de systeemwerking Maas. Deze overleggen 
worden in de komende maanden voortgezet. 

 
Het traject van informatievoorziening en overleg met inwoners en ondernemers start in november 2021. 

 

In maart 2022 volgt een bestuurlijke rapportage over de voortgang van dit Plan van Aanpak Land van 
Thorn. Daarmee komt voor de (in)formatiefase van de coalitievorming een actueel beeld beschikbaar 
van de opgaven die aan de orde zijn in het Land van Thorn. Daarna wordt met de rapportages 
aangesloten bij de Proraps die de P&C-cyclus volgen. 

 
 
 
BSC/strategie/R.Huntjens 
21 oktober 2021 
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