Kennisgeving

Openbare Kennisgeving m.e.r. procedure herinrichting uiterwaarden Wamel,
Dreumel en Heerewaarden
Gedeputeerde Staten van Gelderland maken bekend dat vanaf 1 maart 2017 tot en met 11 april 2017 de notitie reikwijdte en detailniveau

MER (NRD) voor de herinrichting van de uiterwaarden Wamel, Dreumel en Heerewaarden ter inzage ligt. Door deze bekendmaking gaat
de procedure van de milieueffectrapportage (m.e.r.) van start. Een ieder kan gedurende deze periode adviezen over de inhoud van het op
te stellen milieueffectrapport (MER) aandragen.
Wat is het voornemen?

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
waardevol natuurgebied van bijna 300 hectare ontstaan. We verkennen de mogelijkheid 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. De maatregelen dragen bij aan een natuurnetwerk voor de bescherming van planten en

dieren, 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.
Wat is daarvoor nodig?

Om de bovenstaande maatregelen planologisch en juridisch mogelijk te maken moeten Rijk, provincie Gelderland, Waterschap

Rivierenland en de gemeenten West Maas en Waal en Maasdriel formele besluiten nemen. Eén van de op te stellen besluiten is een
planologisch inpassingsplan dit kan zowel door de gemeente als door de provincie opgesteld worden.
Wat gaan we nu onderzoeken?

Omdat de voorgenomen ontwikkelingen ook consequenties kunnen hebben voor het milieu is het wettelijk verplicht om voor boven
genoemde besluiten een milieueffectrapportage(m.e.r.) uit te voeren. 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

ontwikkelingen 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 een ruimtelijk plan. De eerste stap in de m.e.r. -procedure is de terinzagelegging van de notitie reikwijdte en detail
niveau(NRD).

In deze notitie staat 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.
Raadpleging

De wettelijke adviseurs en bestuursorganen die bij de besluitvorming over een inpassingsplan (of bestemmingsplannen) betrokken zijn,
worden in de gelegenheid gesteld om advies uit te brengen over de reikwijdte en het detailniveau van het MER. Ook de onafhankelijke

Commissie m.e.r. wordt om advies gevraagd. Daarnaast kunnen belanghebbenden en geïnteresseerden een reactie geven over reikwijdte
en detailniveau.

Wij houden hiertoe twee inloopbijeenkomsten.

Op 22 maart 2017 vanaf 19.00 uur in VTC Wamel, Clarissenstraat 2, 6659 BN Wamel

Op 23 maart 2017 vanaf 19.00 uur Bezoekerscentrum De Grote Rivieren, Langestraat 38, 6624 AB Heerewaarden.
Indien u een of meerdere suggesties en/of verbeteringen heeft die nu nog niet staan aangegeven in de notitie en die naar uw mening in
het milieuonderzoek meegenomen zouden moeten worden kunt u ons dat laten weten. U kunt uw reactie sturen naar de provincie
Gelderland. Dat kan van 1 maart 2017 tot en met 11 april 2017.

De Notitie Reikwijdte en Detailniveau ligt ter inzage bij en is te bekijken op de websites van de hierondergenoemde instanties:
•

Provincie Gelderland, Eusebiusplein 1a te Arnhem

•

Gemeente Maasdriel Kerkstraat 45, 5331 CB te Kerkdriel

•

Gemeente West Maas en Waal Dijkstraat 11, 6658 AG te Beneden-Leeuwen

Verder is de informatie beschikbaar op www.wameldreumelheerewaarden.nl
U kunt uw reactie per brief richten aan Gedeputeerde Staten van Gelderland t.a.v. Programmering/ mevr. A. van Vugt,

Postbus 9090, 6800 GX Arnhem of per email aan post@gelderland.nl, beiden onder vermelding van “Notitie reikwijdte en
detailniveau (NRD)uiterwaarden Wamel Dreumel Heerewaarden; zaaknummer 2017-001539”
Voor nader informatie kunt u bellen met het provincieloket, telefoon ( 026) 359 99 99.
Vervolgstappen

Binnengekomen reacties worden gebruikt bij het bepalen van de verdere aanpak van de verkenning en de opstelling van de milieu

effectrapportage. De reacties en de adviezen van de wettelijke adviseurs en de onafhankelijke Commissie m.e.r. worden verwerkt in
de definitieve Notitie Reikwijdte en detailniveau. De Notitie reikwijdte en detailniveau wordt naar verwachting medio juli 2017
vastgesteld door GS. Deze notitie zal dan de basis vormen voor de opstelling van het MER.

De uitkomsten van het MER worden gebruikt bij het opstellen van het concept ruimtelijk besluit. Het MER wordt te zijner tijd samen
met het ontwerpbesluit openbaar gemaakt.
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