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KENNISNEMEN VAN:

Naar aanleiding van de ingediende maar niet aangenomen motie van Gemeentebelangen 
Neerijnen over opname van de Hoogwatergeul Varik-Heesselt in de Barro, wil het college u in 
deze informatienota nog wat achtergrond informatie aanbieden.

INLEIDING 

Ontvankelijkheid
In de motie wordt verondersteld dat de minister besluit om de Barro aan te passen en daarin de 
hoogwatergeul Varik-Heeselt op te nemen. Daaruit volgt dat dit een besluit van de minister is. 
Het staat het college en de raad van Neerijnen vrij om een zienswijze tegen dit besluit in te 
dienen. De vraag is echter of dit effect heeft op de besluitvorming, omdat de bestaande rechten 
in het huidige bestemmingsplan worden gerespecteerd. Bij een eventueel op te stellen nieuw 
bestemmingsplan, zal het college/raad wel rekening moeten houden met de Barro en zullen 
bestemmingswijzigingen plaatsvinden onder voorbehoud van goedkeuring door de minister. 

Reactieve aanwijzing
Indien de minister de Barro wijzigt, dient de gemeente deze in acht te nemen bij vaststelling van
nieuwe bestemmingsplannen. Mocht Neerijnen géén nieuw bestemmingsplan ter plaatse van de
hoogwatergeul vaststellen, dan blijft het huidige bestemmingsplan gelden. Indien Neerijnen 
besluit om ter plaatse een nieuw bestemmingsplan vast te stellen, maar daarin niet de nieuwe 
Barro opneemt, dan bestaat de kans dat de gemeente een zienswijze ontvangt van de provincie
en/of het Rijk. Leidt deze zienswijze niet tot een aanpassing van het bestemmingsplan, dan kan 
een reactieve aanwijzing volgen. Zodoende kan de gemeente verplicht worden om de 
hoogwatergeul alsnog op te nemen.

Structuurvisie WaalweeldeWest
In de provinciale structuurvisie WaalweeldeWest, is de hoogwatergeul nu ook al opgenomen. 
De gemeentelijke versie van de structuurvisie is door de raad wel vastgesteld, maar met 
uitzondering van de hoogwatergeul. Dit besluit wordt nu verwerkt via een oplegnotitie, conform 
het raadsbesluit van 26 november 2015. Daaruit volgt dat er een verschil zit tussen de 
provinciale en gemeentelijke structuurvisie, waarbij de structuurvisie van het hogere 
overheidsorgaan (de provincie) leidend is.


