
Structuurvisie WaalWeelde West 

Raadadviescommissie Ruimte  11 april 2013

 Hein van Middelaar – gemeente 

 Irma de Bijker – Ligny  – provincie Gelderland



Doel

12 mei 2012: bezoek Deltacommisaris Willem Kuijken aan 
WaalWeelde West

 

“de structuurvisie is belangrijke input voor het Nationale 
Deltaprogramma. Het is een goed voorbeeld van locale 
samenwerking” 

Doel van presentatie

- Stand van zaken structuurvisie
- Vervolgproces richting besluiten
- Relatie met Deltaprogramma

Meer informatie

www.waalweelde.nl 

http://www.waalweelde.nl/


Waarom een Structuurvisie? 

Samen werken aan een overall visie en 
verankering van drie samenhangende opgaven:

•Rood: Functieverandering naar wonen, economie, 
recreatie en toerisme (prv., gem.).

•Blauw: Rivierverruiming (rijk), compensatie voor 
groen (prv.) en rood (gem.);

•Groen: Natuurontwikkeling N2000/EHS (prv.);



Wat bereiken we daarmee? 

• Bepalen we lokaal, zelf onze ruimtelijke agenda; houden bal aan eigen voet
• Maken we een eigen samenhangende ruimtelijke afweging/keuze;
• Leggen we onze ambities vast in een planologisch figuur;

• Sturen we op een akkoord van het bevoegd gezag (rijkswaterstaat);

• Verbinden we de lange en korte termijn in integrale gebiedsopgave;

• Kunnen we eea verankeren in MIRT en DPRivieren – met zicht op financiering



 
 

 
 

 

Ondertussen zitten we niet stil

Functie veranderingslocaties;
•Parallel proces, uitkomst wordt opgenomen in structuurvisie;
•Bandbreedtes ontwikkeling meegenomen in MER

Autonome projecten: gaan door met de uitvoering (RvdR, 30 mio Rijksgeld)

Verkenning kansrijke projecten (o.m project Ruyterwaard) (30 mio provincie bijdrage)



Wat is er al gebeurd ?

Rekenen en Tekenen 1: eerste kwartaal 2012:  presentatie vier alternatieven

Rekenen en Tekenen 2: tweede kwartaal 2012: beoordelen alternatieven
• Milieueffecten  MER
• Kosten/baten   Planeconomisch rapport
• Effect op waterstand  blokkendoos
• Inbreng van burgers, bedrijven, belanghebbenden  notitie

Basis Groen Rood Blauw



Wat is er al gebeurd?

Communicatie en informele inspraak: tweede kwartaal 2012:  
April 2012: Bijeenkomst raads- en statenleden bezoek Deltacommisaris 

Kuijken
Juni 2012: Inloopavonden (Neerijnen, Gameren, Vuren)
Sept 2012: Publieksdag Beleef de Waal / Dag van de Dijk  
Inspraak: juni t/m sept  reactienotitie met 79 reacties 

Rekenen en Tekenen 3: 2e helft 2012: van alternatieven naar VKA
Keuzeproces in drie workshops:
• Groen: SBB, LTO, VANL, gemeenten, provincie;
• Rood: bedrijfsleven, gemeenten, provincie
• Blauw: RWS, WS Rivierenland, gemeenten, provincie

Aanvullend rekenen en tekenen 



Conclusies uit het VKA

• Buitendijkse maatregelen: effecten beperkt: 2 – 10 cm (geulen, verlagingen)

• Grote binnendijkse  maatregelen nodig voor opgave rivierveiligheid;

• Maatregelen WW West werken bovenstrooms door tot aan Nijmegen;

• Voor WW West maatregelen nodig in de Merwede – DP Rijnmond Drechtsteden;

• Compensatie rode en groene ontwikkelingen haalbaar in WW West;

• Groene natuuropgave wordt gehaald. 



Grote maatregelen – gemeente Neerijnen

Bypass Haaften Rijswaard Bypass Varik - Heesselt



Stuurgroep: besluit VKA

Stuurgroep 17 januari 2013:

• Instemming met VKA en verdere uitwerking naar voorontwerp structuurvisie

• Toevoeging: dijkteruglegging tussen Hurwenen en Zaltbommel

• Gebiedsuitwerkingen: Bypass Varik – Heesselt; Bypass Haaften; Dijkverlegging Brakel;

Doel: verkenning meekoppelkansen, verbinding met mogelijke (investerings) partners; 
inspirerende verbeelding van de mogelijkheden;

• Nader onderzoek: Bedrijventerrein Poederoijen; Dijkteruglegging Zaltbommel/Hurwenen;

Doel: haalbaarheid en op niveau brengen van Structuurvisie

• VKA inbrengen in het regioproces Deltaprogamma Rivieren;



Structuurvisie  - globale planning

• feb – juni  2013: Van VKA naar voorontwerp Structuurvisie

• aug – sept  2013: Vaststellen voorontwerp stuurgroep, B&W’s, GS

Informeren gemeenteraad en PS
• sept – okt 2013: Inspraak voorontwerp Structuurvisie
• nov  2013: Verwerken inspraakreacties
• dec  2013: Vaststellen ontwerp en MER stuurgroep, B&W’s, GS

• jan – feb  2014: Informeren gemeenteraad en PS

• feb – mrt  2014: Ter inzage ontwerp Structuurvisie + MER

• apr - mei 2014: Verwerken zienswijzen

• mei – juni 2014: Vaststellen Structuurvisie stuurgroep, B&W’s, GS 
gemeenteraden en provinciale staten





Regioproces voorkeursstrategie Waal



Conclusies regioproces

• VKA WaalWeeldeWest wordt meegenomen in ruimtelijke strategie voor 
de Waal;

• Voorkeur regio: kies eerst voor de grote maatregelen (ruggengraat Waal 
op orde) en doe finetuning buitendijks of met dijkverhoging; 

• Inzet van retentiegebieden bovenstrooms en maatregelen 
benedenstrooms (Merwede) noodzakelijk om de opgave voor de Waal 
ruimtelijk op te lossen;

• Dijkenstrategie kent ook een ruimtelijke opgave (verhogen betekent ook 
verbreden);

• Huidige dijken nog niet op orde; dus er moet zo wie zo wat gebeuren

 



Structuurvisie WaalWeelde West 

Samen werken aan een veilig, 
natuurlijk en economisch sterk 
westelijk Waalgebied
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