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Hoogwaterveiligheid Varik en Heesselt

Beste bewoner(s),

De MIRT-verkenn¡ng naar hoogwaterveiligheid rondom Varik en Heesselt gaat van start.
De dagelijkse besturen van de betrokken overheden hebben op 5 april 2016 hiervoor het
startdocument vastgesteld. Om in de toekomst grotere hoeveelheden rivierwater tegen te houden en
veilig af te voeren, zijn maatregelen nodig. We willen weten of hiervoor in het gebied naast
dijkverbetering ook een hoogwatergeul moet worden aangelegd. Met het starten van een MIRT-
verkenning komt hierover binnen twee jaar duidelijkheid.

Eerder informeerden wij u al over het startbesluit dat de minister van lnfrastructuur en Milieu en
regionale bestuurders op 5 november 2015 namen. De MIRT-verkenning kon toen nog niet worden
gestart. De Tweede Kamer vroeg de minister eerst in overleg te gaan met gemeenten en provincie en
ruimte te laten voor alternatieven. Het overleg heeft plaatsgevonden en we weten nu ook hoe we de
verkenning gaan aanpakken.

Voorkeursoplossing
Duidelijk is dat de dijk in ieder geval moet worden versterkt en verhoogd. ln de MIRT-verkenning staat
de vraag centraal of en zo ja hoe rivierverruiming (mogelijk in de vorm van een hoogwatergeul)
aanvullend een bijdrage kan leveren. Kortom, wat is de optimale mix van maatregelen? De komende
twee jaar worden (tijdens de MIRT-verkenning) allerlei oplossingen uitgewerkt en met elkaar
vergeleken. Trekker van de verkenning is de provincie Gelderland, maar zij doet dit in nauwe
samenwerking met Waterschap Rivierenland, de gemeente Neerijnen, de gemeente Tiel, het
ministerie van lnfrastructuur & Milieu en Rijkswaterstaat. Waterschap Rivierenland is trekker van de
dijkverbeteringsopgave. ln het voorjaar van 2018 stellen Rijk en regio één van de oplossingen als
'voorkeursoplossing' vast. Op dat moment wordt ook duidelijk of de hoogwatergeul er komt en, zo ia,
in welke vorm.

Gebiedsvisie
Hogere dijken of een hoogwatergeul hebben gevolgen voor de woonomgeving en de economische
ontwikkelkansen in het gebied. We hebben daarom afgesproken om hier samen met u naar te kijken.
We brengen met u in beeld welke ontwikkelingen we in het gebied (of: in de dorpen Varik en Heesselt)
willen stimuleren of mogelijk maken. Hiervoor stellen we een gebiedsvisie op. ln deze gebiedsvisie
gaat het ondermeer over de leefbaarheid in de dorpen en de toekomst van de landbouw. Met behulp
van een belevingswaardeonderzoek willen we duidelijk krijgen wat u erg belangrijk vindt in het gebied.

inricht¡nsen bü dhr. J.H.G. Janssen
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Omdat de gebiedsvisie van de bewoners en ondernemers in het gebied is, stelt de gemeenteraad van
Neerijnen de gebiedsvisie vast.

Denkt u mee?
Wij stellen het zeer op prijs als u met ons mee wilt denken over de oplossingen voor de
waterveiligheid en de inhoud van de gebiedsvisie. En natuurlijk bent u van harte uitgenodigd om deel
te nemen aan het belevingswaardeonderzoek. Binnenkort ontvangt u van ons een uitgebreidere
brochure waarin meer informatie staat hierover.

Wilt u nu al meer informatie dan kunt u deze op www.waalweelde.nl (onder Varik-Heesselt)
terugvinden. Meer informatie over de dijkverbetering vindt u op
www.diikverbeterinq.waterschaprivierenland.nl (projecten>> Tiel-Waardenburg).

Voor informatie kunt u ook bellen met de omgevingsmanager van de MIRT-verkenning, John Janssen
Zijn telefoonnummer is: 06 - 23 71 72 7O of u stuurt hem een mail op j.janssen3@gelderland.nl.

Met vriendelijke groeten,
Namens Gedeputeerde Staten van Gelderland,
Mede na inisterie van lnfrastructuur en Milieu, Waterschap Rivierenland, gemeente Neerijnen,
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