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INLEIDING
In de informatienota van 16 februari 2016 hebben wij u geïnformeerd over het Startdocument
waarmee invulling wordt gegeven aan de motie Smaling en uw amendement ten tijden van
vaststelling van de Structuurvisie Waalweelde-West. Nadien is de mogelijkheid geboden om per
fractie een schriftelijke reactie kenbaar te maken. Daarnaast is het Startdocument besproken
met de klankbordgroep Varik-Heesselt en de Vereniging Waalzinnig.
De ontvangen reacties hebben aanleiding gegeven voor aanvullingen op en wijzigingen in het
Startdocument (zie bijlagen)
Op 21 maart 2016 heeft de Stuurgroep (Dijkverbetering TiWa en MIRTverkenning VarikHeesselt) het aangepaste Startdocument goedgekeurd en dagelijkse besturen verzocht het
document vast te stellen.
Op 5 april 2016 hebben wij het aangepaste Startdocument in onze vergadering aan de orde
gesteld en hebben wij deze gelet op de wijzigingen en aanvullingen vastgesteld. Met deze
informatienota brengen wij u hiervan op de hoogte.

KERNBOODSCHAP
–

De Verkenning is erop gericht om gezamenlijk binnen twee jaar duidelijkheid te geven over
het samenspel aan maatregelen (dijkverbetering en rivierverruiming) dat voor de
hoogwaterveiligheidsopgave in het gebied Varik-Heesselt de beste oplossing is. Daarbij is
er ruimte voor alternatieven.

–

Zowel de dijkverbeteringsopgave als ook een eventuele aanleg van een hoogwatergeul
hebben impact in het gebied, maar geven kansen voor (nieuwe) gebiedsontwikkeling. Een
(beeldende) gebiedsvisie geeft hier richting aan en gaat daarbij in op sociaaleconomische
aspecten (zoals leefbaarheid en landbouw) en ruimtelijke aspecten.

CONSEQUENTIES
–

Met het vaststellen van het Startdocument door betrokken overheden start de MIRTverkenning Varik-Heesselt. Dit betekent dat over twee jaar, voorjaar 2018, een definitief
besluit wordt genomen over de aanleg van een hoogwatergeul.

Informatienota
Neerijnen

–

De MIRT-verkenning geeft voor betrokkenen definitief duidelijk of een hoogwatergeul er wel
of niet komt. Hiermee wordt langdurige onzekerheid voorkomen. Indien de hoogwatergeul
over twee jaar geen deel uitmaakt van de voorkeursbeslissing, kan de ruimtelijke
reservering komen te vervallen. Indien dit wel het geval is, komt de hoogwatergeul als
onderdeel van de voorkeursoplossing in de planuitwerkingsfase.

–

Een gebiedsvisie geeft het ruimtelijk kader voor (nieuwe) gebiedsontwikkeling, maar heeft in
de uitvoerende zin geen juridische status. Vanwege het lokale karakter van de gebiedsvisie
wordt de gemeenteraad van Neerijnen gevraagd deze vast te stellen.

COMMUNICATIE
–

Door betrokken overheden is gezamenlijk een persbericht opgesteld (als bijgevoegd).

–

Op advies van de klankbordgroep worden de bewoners in het gebied met een huis-aan-huis
brief over de start van de MIRT-verkenning geïnformeerd (als bijgevoegd).

–

Eind april/begin mei volgt er een aanvullende informatieronde voor het gebied. Op dat
moment zullen wij u als raad ook nader informeren. Op dat moment zal ook meer
duidelijkheid worden gegeven over de wijze waarop de omgeving in het project kan
participeren. Daarnaast kan dan ook meer informatie worden gegeven over de
projectlocatie (informatiecentrum/werkatelier) in het gebied.

–

Wij vinden het belangrijk om u als raad gedurende het gehele MIRT-traject goed op de
hoogte te houden. Aanvullend hierop vinden wij het belangrijk om daarbij ook in de
meedenkende zin mogelijkheden voor inbreng te geven. Daarbij kan bijvoorbeeld gedacht
worden aan extra werksessies voor fracties in het werkatelier in wording. Indien daar binnen
de gemeenteraad eigen ideeën over zijn vernemen wij deze graag.

VERVOLG
In het Startdocument wordt uitleg geven over het proces waarmee binnen de MIRT-verkenning
wordt toegewerkt naar een besluit over het voorkeursalternatief (Hoofdstuk 3.5 Planning en
proces).
Eerste belangrijke stap binnen de MER is het toewerken naar een Notitie Reikwijdte en
Detailniveau. Dit gebeurt mede op basis van participatie vanuit de omgeving. Parallel hieraan
wordt ook het zgn. gebiedsproces gestart welke in het teken staat van de ontwerpgave en de
gebiedsvisie. Naast de gemeenteraad worden bewoners en bedrijven in het gebied betrokken
bij het opstellen van de gebiedsvisie. De gemeenteraad wordt uiteindelijk gevraagd de
gebiedsvisie vast te stellen.
Voor de uitvoering van de MIRT-verkenning staat normaal gesproken twee jaar doorlooptijd. Het
definitieve besluit wordt daarmee naar verwachting voorjaar 2018 genomen. De planning wordt
nader uitgewerkt in het plan van aanpak.

