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Hoogwatergeul Varik-Heesselt

Beste bewone(s),

Waarschijnlijk heeft u de afgelopen periode berichtgeving gelezen over de motie die de Tweede
Kamer heeft aangenomen over de hoogwatergeul Varik-Heesselt. We willen voorkomen dat er
hierdoor onduidelijkhe¡d over het vervolg ontstaat. Daarom sturen we u deze brief met een uitleg.
Besl u it tot M I RT-verke n n i ng
Op 5 november 2015 is door het Rijk en de regio het besluit genomen om een MlRT-verkenning* te
starten naar een hoogwatergeul bij Varik en Heesselt. Dit besluit is genomen op basis van een
voorstel vanuit de regio. Doel van deze verkenning is om binnen twee jaar duidelijk te hebben op
welke manier de waterveiligheidsopgave gecombineerd met bijhorende gebiedsontwikkeling het best
gehaald kan worden. Hierover neemt de minister samen met de regio na de verkenning een
voorkeursbeslissing. Op dat moment wordt duidelijk of wordt gekozen voor de aanleg van een
hoogwatergeul.

Motie Smaling
Een besluit tot het starten van een MIRT-verkenning wordt voorgelegd aan de Tweede Kamer.
Kamerleden hebben de mogelijkheid om een motie in te dienen en zo invloed uit te oèfenen op de
uitvoering eryan. Tijdens het Wetgevingsoverleg Water op maandag 30 november 2015 is een motie
ingediend over de hoogwatergeul. Een motie van de SP (Smaling) werd ondersteund door PvdA
(Jacobi) en CDA (Geurts). Op donderdag 3 december 2015 was er een vergadering van de Tweede
Kamer waarin kon worden gestemd. Tijdens de stemronde bleek er een meerderheid voor de motie te
zijn en is deze aangenomen. De motie verzoekt de regering, niet eerder over te gaan tot de MIRTverkenning naar de hoogwatergeul Varik-Heesselt dan nadat in ovérleg is getreden met betrokken
gemeenten en de provincie, en daarbij ruimte te laten voor alternatieven voor de hoogwatergeul.

Staftdocument en start verkenning: Voorjaar 2016
Met het aannemen van de motie heeft de regering de minister opgeroepen om voor de start van de
MIRT-verkenning in overleg te gaan met gemeente(n) en provincie en verzoekt daarbij ruimte te laten
voor alternatieven. Aan deze oproep wordt voldaan door begin 2016 een startdocument op te stellen
en hierover als overheden gezamenlijk het overleg te voeren. ln het startdocument worden afspraken
over het proces vastgelegd: welke stappen worden genomen en hoe wordt de omgeving bij de
verkenning betrokken. Ook de mogelijkheid voor alternatieven komt in het startdocument aan de orde.
Deze alternatieven worden getoetst aan het bereiken van het (project)doel van de verkenning. Het
inlichtingen
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startdocument maakt het projectdoel duidelijk en maakt daarmee ook duidelijk waar alternatieven aan
moeten voldoen. De MIRT-verkenning gaat van start met het vaststellen van het startdocument door
de minister en de regionale overheden. Dit verwachten we voorjaar 2016.
We weten nu nog niet of er een hoogwatergeul komt. Een M|RT-verkenning is juist bedoeld om
hierover een besluit te kunnen nemen. Dit betekent daarmee ook dat er eind 2017 duidelijkheid is of er
wordt gekozen voor de aanleg van een hoogwatergeuf . Want dan neemt de minister samen met de
regio een voorkeursbeslissing.

lnformatiebrochure
Door de motie is er onduidelijkheid ontstaan over de formele start van de MIRT-verkenning. Helaas
lukt het daardoor niet om de brochure die we u beloofden nog voor de Kerst uit te brengen. Maar deze
houdt u van ons te goed. Wij verwachten deze in het eerste kwartaal van 2016 aan u toe te sturen.
Heeft u voor die tijd vragen? Dan kunt u contact opnemen met John Janssen, omgevingsmanager

T. 06

- 237172 70, E. j.janssen3@gelderland.nl.

Met vriendelijke groeten,
Namens
rde Staten van Gelderland,
Mede

P. van de
Programm

van lnfastructuur en Milieu,

WaalWeelde

*Wat is MIRT?
Het Meerjarenprogramma lnfrastructuur, Ruimte en Transport (MIRT) geeft aan hoe het ministerie van
lnfrastructuur en Milieu plannen maakt, besluiten neemt en projecten financiert. Dat gebeurt in vier
fasen: een MIRT-onderzoek dat leidt tot de start van een verkenning (MlRT1), een verkenning die leidt
tot een voorkeur (MlRT2), een uitwerking van de voorkeur die leidt tot een beslissing om het project uit
te voeren (MlRT3) en de uitvoering/aanleg die eindigt met de oplevering van het project (MlRT4). Aan
het einde van iedere fase bepaalt de minister in overleg met de regio of het verstandig is om door te
gaan. Zo niet, dan vindt er geen vervolgfase meer plaats en eindigt het project.
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