
Vragen van PvdA gemeenteraad Neerrijnen 
 
1. De raad wordt geacht een advies uit te brengen over de twee meest reële varianten: 

1. Dijkteruglegging en aanleg buitendijkse geulen 
2. Hoogwatergeul.(HWG)  

Is dat juist? 
 
Antwoord:  
Ja. Met dienverstande dat de twee meest reële voorkeursalternatieven zijn: 

a. variant 1a Traditionele dijkversterking met aanvullend hydraulische compensatie en 
natuurontwikkeling in uiterwaard; 

b. variant 2b Hoogwatergeul met natuurinrichting en een traditionele dijkversterking volgens 
variant 1a. 

 
 
2. Beide varianten geven een zelfde hoogwaterveiligheid. Is dat juist? 
 
Antwoord:  
Ja. Als een hoogwatergeul Varik-Heesselt wordt aangelegd ontstaat een nieuw ringvormig dijktraject. 
De inwoners van de nieuwe dorpspolder krijgen dezelfde basisveiligheid als de inwoners van de 
Betuwe. Voor dit ‘nieuwe’ dijktraject is een nieuwe norm conform de systematiek van het 
Deltaprogramma Veiligheid (DPV) afgeleid. De veiligheidsnorm voor de nieuwe dijkring is 1/30.000 per 
jaar. De veiligheidsnorm voor de dijk Tiel – Waardenburg is 1/10.000 per jaar. Dit betekent dat de dijk 
rond de dorpspolder een klasse sterker is dan de dijk Tiel-Waardenburg. 
 
 
3. HWG 
Is het juist dat de HWG ca € 160.000.000,- duurder is dan variant 1. 
 
Antwoord:  
Ja. De geraamde investeringskosten voor de combinatie van de hoogwatergeul met natuurlijke 
inrichting en de traditionele dijkversterking is € 167 miljoen  duurder dan de oplossing met alleen de 
traditionele dijkversterking. 
 
 
4. Is het juist dat er bij een HWG aanzienlijk meer veiligheidsmaatregelen genomen moeten worden 
voor de polderbewoners, dan bij variant 1? 
Dit tevens dat deze veiligheidsmaatregelen een structureel hoge onderhoudspost zullen zijn? Te 
denken bijv. aan onderhoud pompinstallaties etc. ten behoeve van de waterhuishouding. 
 
Antwoord:  
Neen. Bij de aanleg van de hoogwatergeul wordt gebruik gemaakt van de dezelfde 
veiligheidsmaatregelen zoals verwoord in het antwoord bij vraag 1.  
 
Door de aanleg van de hoogwatergeul dient de afwatering uit het gebied te worden aangepast. Er 
komt een extra pompinstallatie. Deze kosten zijn extra ten opzichte van de huidige beheerskosten 
voor de waterhuishouding. 
 
 
5. Is het onlogisch om te veronderstellen dat met het totaal aan zichtbare maatregelen (vluchtroutes, 
pompinstallaties,) die duiden op een hoger risico voor bewoners, het gebied minder aantrekkelijk 
wordt voor (potentiële) bewoners, met als gevolg een daling van huizenprijzen van bestaande 
woningen dan wel tegen lagere prijzen dan vergelijkbaar in niet risico volle gebieden? 
 
Antwoord:  
De gehele Betuwe is een risicogebied voor wat betreft overstromingen. Het risicoprofiel van de nieuwe 
dorpspolder verandert doordat het wordt omgeven door hoogwater. Om het basisrisico voor de 
bewoners in de dorpspolder gelijk te houden aan het risico voor bewoners van de Betuwe krijgt de 
dorpspolder een hogere veiligheidsnorm. Ten aanzien van evacuaties heeft de dorpspolder een 



vergelijkbaar niveau als de Betuwe. Dat komt omdat de dorpspolder bij ontruiming altijd via de Betuwe 
moet. Dus als de Betuwe wordt ontruimd zal ook de dorpspolder worden ontruimt. 
Indien de plannen van de gebiedsvisie worden uitgevoerd ontstaat naar verwachting een 
aantrekkelijker woongebied. 
In Nederland bestaan meerdere vergelijkbare gebieden, bijvoorbeeld Itteren, Borgharen, 
Heerewaarden, Keent, Tuindorp bij Tolkamer. 
 
 
6. In aanvulling hierop. Bij een inundatie van het bestaande rivieren gebied zal het niet komen tot een 
totale verwoesting van alle stedelijke bebouwing. Bij een inundatie van een aan te leggen polder zal er 
van de bestaande bebouwing niets overblijven.  
Deelt u deze gedachte? 
 
Antwoord:  
Bij overstroming van de Betuwe en Tielerwaard zullen in grote delen van het gebied hoge 
waterniveaus kunnen komen. Dat varieert van enkele cm’s tot enkele meters (met name in het westen 
van de Betuwe). Dus ook daar zullen stedelijke gebieden geconfronteerd worden met hoge 
waterstanden. Alle hoog gelegen gebieden zullen minder overlast hebben.  
Het verschil met de dorpspolder is dat de snelheid van inundatiewater dat in de dorpspolder loopt in 
die polder groter is dan in de Betuwe. Daarom is de gekozen veiligheidsnorm voor de dorpspolder 
hoger.  
 
 
7. In de planpresentatie wordt geen rekening gehouden met waterstandverlagende maatregelen die 
genomen zouden kunnen worden aan de zuidzijde van de Waal (Rossum, Heerewaarden). 
Deelt u onze mening dat het “politiek” moeilijk aan onze bewoners is uit te leggen dat er door 
beslissers een hogere waarde wordt toegekend aan natuurwaarden (ooibossen) dan aan de belangen 
van onze bewoners en hun bezittingen? Dit zelfs zonder enige analyse of aan de overzijde 
vergelijkbare natuurwaarden wel ontwikkeld kunnen worden die mee werken aan een 
waterstandsverlaging.  
 
Antwoord: 
De aanleg van de hoogwatergeul heeft effect op de hoogwaterstanden in de Waal van Varik (circa 0,4 
m) tot Lobith (enkele centimeters waterstandsdaling). De hoogwatergeul is onderdeel van een veel 
groter pakket aan maatregelen die beogen om meer ruimte voor de rivier te creëren. Deze 
maatregelen worden langs de gehele rivier genomen. De hoogwatergeul moet daardoor afgewogen 
worden op een groter schaalniveau, namelijk de gehele riviertak Waal. Het beleid van de regio ten 
aanzien van rivierverruimingsmaatregelen is vastgelegd in de Voorkeursstrategie Waal-Merwedes. De 
regio werkt nu aan een voorstel voor de lange termijn ambitie voor rivierverruimingsmaatregelen. 
 
 
8. Meekoppelkansen. 
In de variantvergelijkingen wordt met kleuren gewerkt.  
Klopt het dat de kleuren rood en oranje heldere besliscriteria bevatten, terwijl de kleuren “groen” 
uitgaan van mogelijkheden en eventualiteiten waarvoor ondermeer derden uitgenodigd kunnen 
worden om hieraan een levensvatbare invulling te geven en dat realisatie hiervan op voorhand 
onzeker is? 
 
Antwoord:  
Nee. De scores rood, oranje en groen zijn gebaseerd op bepaalde criteria die in het 
milieueffectrapport genoemd staan. De scores staan los van de meekoppelkansen. 
 
  
 
 
 
 
 
 
 



 
9. De variant 2 met een HWG lijkt aantrekkelijk voorgesteld te worden vanwege de vele “groen” 
geduide mogelijke meekoppelkansen. Is dat juist? 
 
Antwoord:  
De score groen is niet gekoppeld aan de meekoppelkansen, maar een beoordeling gebaseerd op 
criteria. 
 
De hoogwatergeul met natuurinrichting heeft de volgende positieve effecten: 

- een waterstandsdaling in de Waal bij hoge afvoeren van 0,4 m bij Varik en afnemend tot 
enkele centimeters bij Lobith; 

- een nieuw natuurgebied van circa 220 ha; 
- nieuwe mogelijkheden voor recreatie zoals wandelen en fietsen. 

De aantrekkelijkheid van variant 2b Hoogwatergeul met natuurinrichting komt in de eerste plaats door 
de effecten voor hoogwaterveiligheid en in tweede instantie door de nieuwe inrichting van het gebied.   
 
 
10. De natuur laat zich niet dwingen, dus ook niet de meeloop van een HWG. Uit de informatie blijkt 
dat de verwachting is dat een HWG statistisch eens in de 15 jaar gaat meelopen. 
Dit zou kunnen betekenen dat er na het ontwikkelen van de veronderstelde recreatieve activiteiten, er 
de eerste 15 jaar geen water in de geul zal zijn. 
Voorts dat er na een vollopen op enig moment, er in 15 jaar daarna geen enkele verversing 
plaatsvindt, dan wel dat deze door natuurlijke lekkages, vanzelf leegloopt. 
Deelt u deze gedachten? 
 
Antwoord:  
Bovenstrooms wordt een drempel aangelegd, zodat de hoogwatergeul gemiddeld eens per 15 jaar 
mee stroomt. Voor de inrichting van de hoogwatergeul is een rietmoeras met plas-draszones op basis 
van een gedempt laag dynamisch systeem voorzien. Het ontwerp zal zo worden uitgevoerd dat bij 
gemiddelde rivierwaterstanden het moeras onder water staat en er sprake zal zijn van noodzakelijke 
verversing. De plassen worden gevoed met kwel, regenwater en mogelijk een benedenstroomse 
inlaat. Bij lage rivierwaterstanden valt het moeras gedeeltelijk droog. 
In de planuitwerking wordt ook veel aandacht besteed aan mogelijkheden om te wandelen en fietsen 
in de hoogwatergeul om de omgeving beleefbaar te maken voor inwoners en bezoekers. 
De concrete plannen voor de inrichting van de hoogwatergeul dienen in de volgende fase nog te 
worden uitgewerkt. 
 
 
11. In hoeverre is het reëel om op voorhand ervan uit te gaan dat er marktpartijen zullen zijn die in een 
gebied, dat nu door slechts een beperkt aantal toeristen bezocht wordt, reële kansen gaan zien om 
zonder (structurele) financiële subsidiering grootschalige(r) initiatieven levensvatbaar te gaan 
opzetten? 
 
Antwoord:  
In de ontwikkelperspectieven voor het gebied die zijn opgesteld bij de 6 varianten wordt uitgegaan van 
ontwikkelingen die passen bij de kwaliteiten van het gebied. De kwaliteiten zijn kleinschaligheid, rust 
en ruimte. Dit betekent dat gedacht wordt aan kleinschalige initiatieven op het gebied van toeristische 
dienstverlening. De totstandkoming van  kleinschalige toeristische dienstverlening is inderdaad 
afhankelijk van de initiatieven en financiering door derden. De betrokken overheden zullen dergelijke 
initiatieven ondersteunen indien deze passen binnen de gebiedsvisie. 
De toeristische infrastructuur richt zich vooral op wandel- en fietspaden. Deze paden en andere 
toeristische infrastructuur zullen onderdeel worden van het Uitvoeringsprogramma bij de Gebiedsvisie. 
 
 
 
 
 
 
 



12. Bent u het er mee eens dat de bestaande fijnmazige wegenstructuur van het agrarisch gebied 
onvoldoende mogelijkheid biedt om een toestroom van recreanten naar de voorgestelde grootschalige 
recreatie projecten te kunnen afhandelen?  
 
Antwoord:  
De ontwikkelperspectieven voor het gebied bij de 6 varianten gaan niet uit van grootschalige 
recreatieprojecten.  
Parallel aan de plannen voor dijkversterking en een hoogwatergeul wordt ook een gebiedsvisie 
ontwikkeld. De gemeenteraad is verantwoordelijk voor het vaststellen van de Gebiedsvisie en 
Uitvoeringsprogramma en kan daardoor de door haar gewenste ruimtelijke inrichting vorm geven in 
samenwerking met de andere overheden. 
  

 
13. In hoeverre is het reëel om nu een grootschalige recreatie aan te prijzen terwijl nog redelijk recent 
de raad van Neerijnen de aanleg van een grootschalig bungalowpark in het gebied, afgewezen heeft 
en als beleid uitgesproken heeft; kleinschalige recreatieve activiteiten.? 
 
Antwoord:  
De ontwikkelperspectieven voor het gebied bij de 6 varianten gaan niet uit van grootschalige 
recreatieprojecten. De gemeenteraad is verantwoordelijk voor het vaststellen van de Gebiedsvisie en 
Uitvoeringsprogramma en kan daardoor de door haar gewenste ruimtelijke inrichting vorm geven in 
samenwerking met de andere overheden. 
 
 
14. Is het reëel om op basis van bovengemelde HWG vragen, de onzekere mee-koppelkansen 
volledig buiten beschouwing te laten bij het maken van een keuze tussen variant 1 en 2 ? 
 
Antwoord:  
Ja. Meekoppelkansen zijn mogelijkheden die ontstaan voor derden. Bijvoorbeeld de ontwikkeling van 
kleinschalige toeristische dienstverlening. Deze activiteiten zijn geheel afhankelijk van het initiatief van 
derden en de financiering door derden. De betrokken overheden zullen dergelijke initiatieven 
ondersteunen indien deze passen binnen de gebiedsvisie. 
Deze meekoppelkansen spelen een ondergeschikte rol in de besluitvorming over de hoogwatergeul 
en kunnen buiten beschouwing worden gelaten bij de keuze tussen variant 1 en 2. 
 
Daarnaast zijn er maatregelen die worden uitgevoerd als onderdeel van het project. Bijvoorbeeld het 
nieuwe natuurgebied in de hoogwatergeul is een mogelijkheid die ontstaat door de aanleg van de 
geul. Deze maatregelen zijn onderdeel van het project en worden dus zeker uitgevoerd en worden niet 
beschouwd als meekoppelkansen. 

 
 

15. Onttrekken landbouwgrond. 
Neerijnen is een groene en agrarische gemeente. De aanleg van een HWG in combinatie met het 
vervallen van agrarische mogelijkheid in de polder, leidt tot een extreem verlies aan hectaren grond 
voor fruitteelt bestemming. Bent u het eens dat dit ernstig te betreuren is? 
Op welke wijze zou dit verlies aan hectaren elders gecompenseerd kunnen worden?  
 
Antwoord: 
In de varianten 2a en 2b komt circa 380 hectare landbouwgrond te vervallen. Bij de varianten 1a en 1b 
komt circa 100 hectare landbouwgrond te vervallen. Variant 3a is geeft een verlies van circa 185 
hectare en variant 3b een verlies van circa 270 hectare landbouwgrond. 
Er zal desgewenst worden gezocht naar ruilgrond in de omgeving voor bedrijven die hun grond 
verliezen door de dijkversterking en de aanleg van de hoogwatergeul. 
 
 
 
 
 
 
 



16. Sweco rapport.  
In de Sweco rapportage worden op bladzijde 139 aantallen genoemd van het aantal te amoveren 
huizen. De genoemde aantallen lijken ons niet duidelijk. 
 
Antwoord: 
In het MER worden de volgende getallen genoemd. Het getal betekent dat dit aantal woningen wordt 
geraakt door de dijkversterking. Het kan zijn dat de woning moet worden afgebroken of herbouwd, of 
dat de dijk enigszins aangepast moet worden. Deze getallen zijn een globale raming om een heldere, 
globale vergelijking in de Plan-mer mogelijk te maken. Bij de nadere detaillering van het 
dijkversterkingsplan in de volgende fase kunnen deze getallen lager uitvallen.  
Variant 3a en 3b 170 woningen  
Variant 2a en 2b 110 woningen   
Variant 1a en 1b 80 woningen 


