Kennisgeving vaststelling Notitie
Reikwijdte en Detailniveau m.e.r.
procedure Herinrichting Uiterwaarden
Wamel, Dreumel en Heerewaarden
Gedeputeerde Staten van Gelderland maken bekend dat de notitie
Reikwijdte en Detailniveau (NRD) voor de Herinrichting uiterwaarden
Wamel, Dreumel en Heerewaarden op 11 juli 2017 is vastgesteld.
De definitieve NRD vormt de basis voor het op te stellen milieueffectrapport
(MER) voor de herinrichting van de uiterwaarden bij Wamel,
Dreumel en Heerewaarden.
Aanleiding
Rijkswaterstaat, provincie Gelderland en Staatsbosbeheer werken
gezamenlijk aan de herinrichting van de uiterwaarden bij Wamel,
Dreumel en Heerewaarden. Met de voorgenomen herinrichting kan er
in de uiterwaarden Wamel, Dreumel en Heerewaarden een natuurgebied
van bijna 300 hectare ontstaan. Zo wordt de mogelijkheid verkend voor de
aanleg van een meestromende nevengeul en strangen om de visstand te
verbeteren. Daarnaast worden de mogelijkheden verkend voor natuurlijke
graslanden, ooibos en andere riviergebonden natuur. Deze maatregelen
dragen bij aan een natuurnetwerk voor de bescherming van planten en
dieren, de verbetering van de waterkwaliteit en daarmee aan een
gezonde en schone leefomgeving voor de inwoners. Verder worden de
kansen voor recreatief medegebruik van het gebied verkend. In 2014
is een eerste inrichtingsschets gemaakt voor het gebied die, in nauw
overleg met de betrokken gemeenten en omgeving, verder wordt
onderzocht en uitgewerkt.
Notitie Reikwijdte en Detailniveau
Bij voorgenomen activiteiten die nadelige gevolgen kunnen hebben voor
het milieu is het wettelijk verplicht om, gekoppeld aan formele besluiten
die nodig zijn om de activiteiten mogelijk te maken, zoals bijvoorbeeld
het opstellen van een nieuw ruimtelijk plan, een procedure voor de
milieueffectrapportage (m.e.r.-procedure) te doorlopen. Dit houdt in,
dat ten behoeve van de te nemen besluiten een milieueffectrapport (MER)
wordt opgesteld, waarin aan de hand van een aantal alternatieven de
milieueffecten van de voorgenomen activiteiten worden beschreven.
In het MER worden ook nut en noodzaak beschreven en de mate waarin
de doelstellingen worden gehaald. Het MER draagt daardoor bij aan het
maken van het definitieve plan voor de herinrichting. Het definitieve
plan zal worden vastgelegd in het ruimtelijke plan.
De notitie reikwijdte en detailniveau (NRD) markeert de start van de
m.e.r.-procedure. De NRD bevat een omschrijving van de achtergrond,
het doel en de aanpak van het proces dat uiteindelijk moet leiden tot de
uitvoering van de natuurontwikkeling, een voorlopige beschrijving van
de varianten die zullen worden onderzocht en een opsomming van
milieuaspecten waarvan vast staat dat die verder onderzocht
moeten worden.
Naar verwachting zal in de loop van 2018 het ontwerp van het
ruimtelijke plan tezamen met het MER ter inzage worden gelegd.
Vaststelling Notitie Reikwijdte en Detailniveau
Het concept van de NRD lag van 1 maart tot en met 11 april 2017 ter inzage.
Iedereen kon een zienswijze indienen. De provincie heeft bovendien een
aantal wettelijke adviseurs, medeoverheden en andere partijen om advies
gevraagd. In totaal zijn er 25 zienswijzen en adviezen ontvangen.
Daarnaast heeft ook de Commissie voor de milieueffectrapportage over
het concept geadviseerd. De reacties zijn samengevat en beantwoord
in de Reactienota zienswijzen en adviezen: Notitie Reikwijdte en
Detailniveau Uiterwaarden Wamel, Dreumel en Heerewaarden.
De zienswijzen en adviezen hebben geleid tot enkele wijzigingen
in de NRD. In de reactienota worden de wijzigingen beschreven.
Tegen de vaststelling van de NRD is geen bezwaar of beroep mogelijk.
De NRD en de bijbehorende reactienota zijn te vinden op de website
www.wameldreumelheerewaarden.nl
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