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Volop bezig: procedure en gesprekken
Met de input die we hebben opgehaald in
de ateliersessies, hebben we een rapport
opgesteld met drie kansrijke alternatieven,
zowel voor de dijkversterkingsopgave
als voor de mogelijke dijkteruglegging
bij Oosterhout. Ook hebben we de
Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD)
uitgewerkt. Dit is de eerste stap van de
procedure voor de milieueﬀectrapportage
(m.e.r.), die nodig is voor de dijkversterking
Wolferen – Sprok. In de notitie staat

wat we in het milieueﬀectrapport (MER)
onderzoeken en hoe dit gebeurt.
De klankbordgroep heeft hierover advies
en commentaar gegeven.
Het NRD wordt ter inzage gelegd van 22
februari 2018 tot en met 21 maart 2018:
u kunt tijdens deze periode een zienswijze
indienen.
Het gebied in
Maar niet alleen de procedure gaat verder,

In gesprek met u

ook gaan we in het voorjaar het gebied
weer in om samen met u stappen te
maken. We willen graag gedetailleerder
in gesprek met kleine groepen directbetrokkenen op heel speciﬁeke locaties:
de veldateliers. Daarnaast gaan we
opnieuw werksessies plannen om samen
met de omgeving de stap te maken van
drie kansrijke alternatieven naar één
voorkeursalternatief.

Uitnodiging
informatiebijeenkomst
27 februari
Dinsdag 27 februari organiseren wij een
informatiebijeenkomst: op deze avond
krijgt u meer informatie over de Notitie
Reikwijdte en Detailniveau.

De afgelopen maanden hebben onze
teamleden Cécile, Floor en Leo met
sommigen van u gesproken. Vaak aan de
keukentafel, soms op de dijk. Dat was in
de meeste gevallen op verzoek van een
dijkbewoner, ondernemer of bewonersgroep. De komende maanden treft u het
team vaker aan op de dijk tijdens
zogenaamde 'veldateliers': inhoudelijke
experts en omgevings-managers gaan

‘in het veld’ met u praten over wensen,
kansen, mogelijkheden en risico’s. Na
aﬂoop leggen we samen de belangrijkste
uitkomsten vast, buiten of ergens in een
café/dorpshuis.
Elk veldatelier gaat over een speciﬁek
onderwerp. Bijvoorbeeld de dijkentree van
Slijk-Ewijk of de Loenense buitenpolder.
De belanghebbenden die dit aangaan
ontvangen van ons een uitnodiging.
1
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Wat is een Notitie Reikwijdte en
Detailniveau (NRD)?
Tot in 2018 wordt een integrale verkenning
uitgevoerd naar dijkversterking en dijkteruglegging in het gebied tussen Wolferen
en Sprok. Een stap in die verkenning is het
opstellen van een Notitie Reikwijdte en
Detailniveau. In de notitie staat wat we in
het milieueﬀectrapport (MER) onderzoeken
en hoe dit gebeurt. De NRD kunt u zien
als een soort spoorboekje voor het op te
stellen MER.

Lange Termijn Ambitie Rivieren
Binnen de verkenning dijkversterking
WOS wordt onderzocht of een eventuele
dijkteruglegging bij oosterhout meegenomen kan worden in in dit project. Tevens
maakt de mogelijke dijkteruglegging, een
rivierverruimende maatregel, onderdeel
uit van de Lange-Termijn Ambitie Rivieren
(LTAR), hiervoor hebben we dat aangeduid
als Voorkeursstrategie Rivieren. Op basis
van verschillende scenario’s wordt dit

2016

jaar een milieueﬀectrapportage (m.e.r.)
opgesteld. De uitgangspunten voor dit
m.e.r. worden beschreven in een ‘Notitie
Reikwijdte en Detailniveau’. Om het
ingewikkeld te maken: dit is een andere
NRD dan de NRD die bij de dijkversterking
Wolferen-Sprok hoort!
In het voorjaar (planning april-juni) wordt
deze NRD van de Lange-Termijn Ambitie

Rivieren ter inzage gelegd. Rondom
deze terinzagelegging worden besturen
en burgers in het gebied ook verder
geïnformeerd. Iedereen heeft dan de
mogelijkheid om een zienswijze in te
dienen.
Wanneer de data rondom dit traject
bekend zijn, vindt u dit op de projectsite
van de dijkversterking Wolferen-Sprok.

FEBRUARI 2016: NIEUWSBRIEF 1
29 MAART: INFORMATIEBIJEENKOMST CITADEL LENT
31 MAART: INFORMATIEBIJEENKOMST IN SLIJK-EWIJK.

conditionerende onderzoeken
belevingswaarde onderzoek
ruimtelijk kwaliteitskader

BESLISSING OM TRAJECTEN SAMEN TE VOEGEN

2017

aanvullende conditionerende
onderzoeken tbv DTO
ruimtelijk kwaliteitskader aanvullen DTO

6 JULI 2016: KENNISBIJEENKOMST LOKALE BELANGENGROEP
ZOMER 2016: INLOOP IN SLIJK-EWIJK.
ZOMER 2016: GESPREKKEN OP DE DIJK MET LOKALE BELANGHEBBENDEN.
OKTOBER 2016: NIEUWSBRIEF 2
6 OKTOBER 2016: INFORMATIEAVOND RECREATIEPARK TERGOUW.
18 OKTOBER 2016: INFORMATIEAVOND IN SLIJK-EWIJK.
29 OKTOBER 2016: OVERLEG KLANKBORDGROEP
23 FEBRUARI: OVERLEG KLANKBORDGROEP
9 MAART: INFORMATIEBIJEENKOMSTEN IN OOSTERHOUT
23 MAART: INFORMATIEBIJEENKOMSTEN IN OOSTERHOUT
MET NADRUK OP VERKENNING DIJKTERUGLEGGING

VERKENNINGSFASE

Startdocument

11 JULI: OVERLEG KLANKBORDGROEP
JULI 2017: NIEUWSBRIEF 3
29 AUGUSTUS: KENNISMARKT EN VEILIGHEIDSCOLLEGE
30 AUGUSTUS: START E-PARTICIPATIE
EIND AUGUSTUS/BEGIN SEPTEMBER: INLOOPUREN OP AFSPRAAK

besluitvorming
NRD (Beoordelingskader)

BESLUIT DOOR:
GEDEPUTEERDE STATEN
BESLUIT DOOR: OPDRACHTGEVER
(WATERSCHAP EN PROV. GELDERLAND)

Rapportage kansrijke alternatieven

2018

5 SEPTEMBER: ONTWERP ATELIER SLIJK-EWIJK
6 SEPTEMBER: ONTWERPATELIER NIJMEGEN
7 SEPTEMBER: ONTWERP ATELIER OOSTERHOUT
OKTOBER 2017: NIEUWSBRIEF 4
NOVEMBER 2017: OVERLEG KLANKBORDGROEP
DECEMBER 2017: OVERLEG KLANKBORDGROEP
FEBRUARI 2018: NIEUWSBRIEF 5
FEBRUARI 2018: TER INZAGE LEGGING VAN HET NRD

uitwerken en beoordelen kansrijke
alternatieven (effectenstudie MER)

Afweging integraal VKA

MAART 2018: EINDE TER INZAGE LEGGING NRD
VOORJAAR 2018: OVERLEG KLANKBORDGROEP
VOORJAAR 2018: VELD- EN ONTWERPATELIERS IN DE OMGEVING

VOORJAAR 2018: NIEUWSBRIEF 6

EN

BESLUIT DOOR:
GEDEPUTEERDE EN PROVINCIALE STATEN
COLLEGE VAN DIJKGRAAF EN HEEMRADEN
BESLUIT DOOR:

GEDEPUTEERDE EN COLLEGE VAN
DIJKGRAAF EN HEEMRADEN

NAJAAR 2018: NIEUWSBRIEF 7

beslisnotitie DTO
beslisdocument
integraal VKA
PLANUITWERKING

2019

REALISTATIE

INPUT VAN
BEWONERS GEWENST

ADVIES VAN GEMEENTE
EN PROVINCIE GEWENST

ADVIES VAN DIRECTIE

WATERSCHAP GEWENST

Deze nieuwsbrief over de dijkversterking Wolferen – Sprok is een uitgave
van Waterschap Rivierenland. We ontvangen graag uw e-mailadres, zodat we
u in de toekomst een digitale nieuwsbrief kunnen toesturen. U kunt zich aanmelden voor deze nieuwsbrief door een
e-mail te sturen met uw adresgegevens
naar M.secretariaatWoS@wsrl.nl

Meer informatie

opstellen rapporten tbv VKA
besluitvorming

Meld u nu aan
voor de digitale
nieuwsbrief

Voor vragen kunt u contact opnemen
met omgevingsmanager Cécile
Bouwman, telefoon 06 5146 5138,
e-mail c.bouwman@wsrl.nl of
communicatieadviseur Jeannette Bos,
telefoon 06 2041 6279, e-mail
j.bos@wsrl.nl. Dit project is te vinden
op www.waterschaprivierenland.nl/
wos.
Waterschap Rivierenland
Postbus 599, 4000 AN Tiel
(0344) 64 90 90

ADVIES VAN (BELANGEN)
ORGANISATIES (LTO, CULTUURHISTORIE)

ADVIES VAN EXTERNE
KLANKBORDGROEP GEWENST

2
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bepalen kansrijke alternatieven

