
Openbare Kennisgeving m.e.r. procedure

rivierverruiming Varik Heesselt en

dijkversterking Tiel-Waardenburg

Inleiding

Op 5 november 2015 hebben Rijk en regio in het Bestuurlijk Overleg MIRT landsdeel Oost besloten om

een MIRT-verkenning te starten naar rivierverruiming bij Varik-Heesselt (VaHe). In april 2016 is de Ver-

kenning formeel van start gegaan met de vaststelling van het Startdocument door de dagelijkse besturen

van vier overheden: GS provincie Gelderland, DB Waterschap Rivierenland, B&W gemeente Neerijnen

en Minister van IenM. De waterveiligheidsopgave vormt de aanleiding voor de MIRT-verkenning. Het

voldoen aan de normering is de hoofddoelstelling. Hier worden opgaven op het gebied van leefbaarheid

en ruimtelijke kwaliteit aan gekoppeld. Bij Varik-Heesselt maakt de Waal een scherpe bocht en is de rivier

relatief smal. Extra ruimte bieden aan de rivier kan hier leiden tot een betere doorstroming en daarmee

een waterstandsdaling, doorwerkend tot Nijmegen. De verkenning onderzoekt deze rivierverruiming

in samenhang met het (lopende) dijkverbeteringsproject Tiel-Waardenburg (TiWa).

Kern van de verkenningsfase is een trechteringsproces: van veel oplossingsrichtingen trechteren naar

een beperkt aantal alternatieven en vervolgens naar een voorkeursbeslissing met één voorkeursalter-

natief. In de verkenningsfase worden alternatieven ontwikkeld die passen bij de doelstellingen. Daarbij

wordt gebruik gemaakt van het werk dat in de vorige onderzoeken is verricht. Maar er is ook ruimte

om nieuwe oplossingsrichtingen in te brengen.

M.e.r. procedure

Om de rivierverruiming VaHe en dijkverbetering TiWa planologisch en juridisch mogelijk te maken,

moeten het Rijk, waterschap Rivierenland, de gemeente Neerijnen en de provincie Gelderland formele

besluiten nemen. Welke besluiten dat precies zijn, hangt af van het integrale voorkeursalternatief dat

aan het einde van de verkenningsfase wordt vastgesteld.

Bij een integraal voorkeursalternatief met een hoogwatergeul of een andere vorm van rivierverruiming

in combinatie met dijkverbetering wordt tijdens de planuitwerkingsfase een Provinciaal Inpassingsplan

(PIP) opgesteld. Wanneer gekozen wordt voor een voorkeursalternatief met alleen dijkverbetering (dus

zonder hoogwatergeul of een andere vorm van rivierverruiming), wordt dat alternatief juridisch geborgd

in een projectplan Waterwet.

Bij voorgenomen activiteiten die belangrijke nadelige gevolgen voor het milieu kunnen hebben, is het

wettelijk verplicht – gekoppeld aan een formeel besluit (Provinciaal inpassingsplan of projectplan Wa-

terwet) – een milieueffectrapportage (m.e.r.) te doorlopen. Tijdens de verkenning wordt de uitgebreide

m.e.r.-procedure gevolgd en geeft het een passend kader om nut en noodzaak te onderbouwen en op

strategisch niveau de alternatieven te presenteren en af te wegen.

Notitie Reikwijdte en Detailniveau

De notitie markeert de start van de gehele m.e.r.-procedure. Hij beschrijft de achtergrond, het doel en

de aanpak van het proces dat uiteindelijk moet leiden tot een besluit over de rivierverruiming VaHe en

dijkverbetering TiWa. Belangrijke onderwerpen hierbij zijn welke alternatieven worden onderzocht en

hoe de gevolgen van deze alternatieven worden onderzocht.

Raadpleging

De wettelijke adviseurs en bestuursorganen die bij de besluitvorming over het inpassingsplan betrokken

zijn, worden in de gelegenheid gesteld om advies uit te brengen. Daarnaast wordt ook de onafhankelijke

commissie m.e.r. geraadpleegd.
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Inspraak  ontwerp  N otitie Reikwijdte en Detailniveau

Naast de raadpleging van de wettelijke adviseurs en bestuursorganen, wordt een ieder de gelegenheid

geboden in te spreken over de kennisgeving en het ontwerp Notitie Reikwijdte en Detailniveau van het

op te stellen MER.

Wij vragen nadrukkelijk ‘een ieder’ om een reactie over de reikwijdte (het ‘wat’) en het detailniveau (het

‘hoe’) te sturen naar de provincie Gelderland. Dat kan van 21 juli 2016 tot 2 september 2016. De Notitie

en Reikwijdte en Detailniveau ligt ter inzage bij:

• Provincie Gelderland, Eusebiusplein 1a te Arnhem.

• Waterschap Rivierenland, De Blomboogerd 1 te Tiel

• Gemeente Neerijnen, Pallandtweg 11 te Neerijnen

• Atelier Varik, Keizerstraat 4 te Varik

Verder is de notitie beschikbaar op www.varik-heesselt.nl

U kunt uw reactie per brief richten aan Gedeputeerde Staten van Gelderland, t.a.v. Programmering /

mevr. J.J. Wezenberg, Postbus 9090, 6800 GX, Arnhem of per e-mail aan post@gelderland.nl, beiden

onder vermelding van ‘Notitie Reikwijdte en Detailniveau VaHe en TiWa’, zaaknummer 2016-006864.

Voor nadere informatie kunt u bellen met het Provincieloket, telefoon (026) 359 99 99. Tevens kunt u

terecht in het Atelier Varik (zie voor meer informatie: www.varik-heesselt.nl).

Vervolg

Binnengekomen reacties worden gebruikt bij het bepalen van de verdere aanpak van de verkenning.

Eventuele reacties en de adviezen van de wettelijke adviseurs en de commissie m.e.r. worden vervolgens

verwerkt in de definitieve Notitie Reikwijdte en Detailniveau. De Notitie Reikwijdte en Detailniveau

wordt naar verwachting medio oktober vastgesteld door de stuurgroep.

Arnhem, zaaknummer 2016-006864
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