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Informerende gemeenteraad Neerijnen, 15 oktober 2015 

Erwin Klerkx 



1. MIRT-onderzoek 
2. Ontwerpend onderzoek naar meekoppelkansen 
3. Regionaal voorstel 
4. Spelregels van het MIRT en MIRT-verkenning (optioneel) 

 

Vier presentaties 



Deltaprogramma 2015 en Nationaal Waterplan: samenspel 
dijkverbetering en rivierverruiming in krachtig samenspel 
(Voorkeursstrategie Rivieren) 
Minister: vraagt regio om onderbouwd regionaal voorstel voor selectie 
rivierverruimende maatregelen <2030 
Opgave: stabiliteit dijken, hogere afvoeren, nieuwe normering 
Besluit: 5 november 2015 door minister over te verkennen projecten in 
BO-MIRT Oost 

 

Regionaal voorstel 



Verzoek Minister Schultz aan het Bestuurlijk Platform Rijn: 
• Onderbouwd voorstel met kansrijke rivier verruimende maatregelen tot 

2030 
• Op basis van de volgende criteria:  

- Bijdrage aan waterveiligheid en relatie met dijkversterking 
(HWBP) 

- Meekoppelkansen en draagvlak 
- Cofinanciering regio en zicht op totale financiering 

• Uitvoeren van MIRT-onderzoeken voor hoogwatergeul Varik-Heesselt en 
Rivierklimaatpark IJsselpoort 

 

 

Regionaal Voorstel 



Voorkeursstrategie als uitgangspunt: samenspel dijkversterking en 
rivierverruiming 
Samenloop met urgente dijkversterkingstrajecten (HWBP) 
Urgentie waterveiligheid: trajecten met groot overstromingsrisico en 
afstand tot de norm 
(Kosten)effectiviteit van een rivierverruimende maatregel 
Bijdragen aan robuust riviersysteem 
 
 
Waal: verkenning hoogwatergeul, zelfrealisatie buitendijkse 
maatregelen traject A50-Tiel, dijkteruglegging Brakel verder onderzoek 

Regionaal voorstel - selectie 



Bestuurlijke overleggen in kader Deltaprogramma 

1/10 Spiegelgroep WaalWeelde 

1/10 Klankbordgroep hoogwatergeul 

5/10 Bestuurlijk Platform Waal Merwedes 

12/10 Bestuurlijk Platform Deltaprogramma Rijn 

 

15/10 Informerende gemeenteraad Neerijnen 

 

BO Mirt 

5/11 Besluit over start MIRT-verkenning Varik-Heesselt 

6/11 Informatiebrief aan inwoners Varik-Heesselt-Ophemert 

  Informerende brochure (aangeboden door gemeente WsRl, provincie, 

 ministerie IenM) 

 
 

 

Agenda najaar 2015 



Spelregels van het MIRT 



Kern advies Commissie Elverding 

Sneller en beter in gebiedsontwikkeling 

• Kern van de nieuwe benadering is vergelijkbaar met trechter: in het 

begin breed kijken (divergeren) en vervolgens trechteren (convergeren) 

naar één oplossing die vervolgens verder uitgewerkt en uitgevoerd kan 

worden.  

• Gebiedsgerichte benadering  

• Energieverschuiving van planuitwerking naar verkenning; 

alternatievenafweging in verkenning  

• Met voorkeursbeslissing één alternatief naar planuitwerking  

• Eerdere en meer passende participatie en betrokkenheid van 

stakeholders: besluiten gedragen en daardoor sneller uitgevoerd 

• Eerdere betrokkenheid marktpartijen  

• Zinvolle effectbepaling: zo globaal mogelijk, afgestemd op te maken 

keuze  

• Introductie opleveringstoets 

 



MIRT-systematiek 

Initiatief Verkenning Planstudie Realisatie Beheer 

   Startbeslissing             Voorkeursbeslissing           projectbeslissing             Opleveringsbeslissing 

MIRT1 Onderzoek t.b.v. startbeslissing 

MIRT2 Verkenning t.b.v. voorkeursbeslissing 

MIRT3 Planstudie t.b.v. projectbeslissing 

MIRT4 Realisatie t.b.v. opleveringsbeslissing 



Verkenning 

• Doel: beslissing (positief of negatief) over de noodzaak een opgave te 

ontwikkelen volgens één voorkeursalternatief  

• Doorlooptijd: uitgangspunt is max. 2 jaar, vastgelegd in startbeslissing  

• Kern: trechteren van brede (gebieds)opgave naar veel alternatieven naar één 

voorkeursalternatief  

 

 

Initiatief Verkenning Planuitwerking Realisatie Beheer 



Verkenning: opgebouwd uit vier fasen 

Startfase: Opstellen plan van aanpak en 

aanscherpen probleemanalyse 

 

Analyse: ontwikkelen alternatieven en selectie 

‘top 3’, opstellen startnotitie MER (zeef 1) 

 

Beoordeling: Beoordeling ‘top 3’ kansrijke 

alternatieven en keuze voorkeursalternatief 

MER (zeef 2), vastgelegd in structuurvisie   

 

Besluitvorming over voorkeursalternatief  

 

Geen standaardrecept, maatwerk! 

Startfase 

Analyse 

Beoordeling 

Besluitvorming 

Initiatief Verkenning Planstudie Realisatie Beheer 





Verdere onderbouwing Varik-Heesselt 

 

Starten met MIRT-verkenning, besluit door minister 5/11 BO MIRT 

• Waterveiligheid: 45 cm waterstandsverlaging, robuust riviersysteem 

(flessenhals), hogere opgaven met nieuwe normering, relatie met HWBP 

• Meekoppelen: natuur en landbouw i.c.m. ruimtelijk-economische 

ontwikkeling 

• Draagvlak: snel duidelijkheid, minder en gefaseerd ophogen van dijken 

• Zicht op financiering: raming tussen 120-160 mln. Financiering door rijk, 

provincie, HWBP 

Samenwerking met HWBP/Waterschap 

Hoogwatergeul i.c.m. gebiedsontwikkeling. 

 

 


