
 

Geacht college, 

 

Na nog enkele gesprekken deze week met diverse belanghebbenden en intern overleg en 

gedachtenvorming zijn nog enkele vragen over de voorkeursalternatieven en bijbehorende aspecten 

welke zijn gepresenteerd tijdens de beeldvormende vergadering van jongsleden. Graag zie ik de 

beantwoording tegemoet, te meer ook omdat ons gevraagd word te adviseren. De volgorde van de 

vragen zijn willekeurig en niet gerangschikt op onderwerp of belangrijkheid. 

 

1. Er lijkt een keuze te zijn tussen een traditionele dijkversterking en twee alternatieven. Deze 

alternatieven zijn ‘traditionele dijkvezwaring met compensatie in de uiterwaarden’ en 

‘traditionele dijkvezwaring met een hoogwatergeul’. In beide varianten wordt ook gesproken 

over een dijkteruglegging. Vraag: is onze conclusie juist? 

2. Bij werkzaamheden in uiterwaarden kunnen natuurdoelen als omschreven in de 

voorwaarden Natura 2000 in het gedrang komen. In de MER is hierover opgenomen dat ‘dit 

nog verder uitgewerkt moet worden’. Vraag: Is dit bij de variant ‘dijkversterking met 

compensatie in de uiterwaarden’ aan de orde en in welke mate? Op welke wijze worden deze 

natuurwaarden (elders) gecompenseerd? 

3. In de onderliggende documenten wordt het ‘Q-team’ genoemd, met adviezen. Eén van deze 

adviezen is om ‘minder rigide om te gaan met Natuur Netwerk Nederland (Natura-2000). 

Vraag: Zijn er voorbeelden of praktijksituaties waar dit advies al vorm heeft gekregen? 

4. Het is bekend dat de genomen maatregelen (hoogwatergeul, geulen en watercompensatie in 

uiterwaarden) vooral effect hebben bovenstrooms. Vraag: Kunt u aangeven of er verschil is 

tussen beide varianten op de werkzaamheden aan de dijk en gevolgen voor de bewoners van 

de dijk bovenstrooms? 

5. Dijkversterking kan op meerdere manieren plaatsvinden. Vraag: Heeft de keuze voor een 

variant zonder hoogwatergeul (HWG) gevolgen voor de wijze van dijkverzwaring en heeft dit 

invloed op de voor de wijze van versterking, waarbij vooral de keuze voor binnen- of 

buitendijks verzwaren een belangrijk aspect is? 

6. Het lijkt dat maatregelen aan de zuidzijde van de Waal niet of moeilijk te bespreken zijn. 

Vraag: kunt u kort een weergave geven waarom maatregelen aan de zuidzijde niet – of 

nauwelijks bespreekbaar zijn en daarbij de onderbouwing waarop dat is gebaseerd? 

7. Indien voor een variant gekozen wordt waarbij een hoogwatergeul (HWG) gerealiseerd zou 

worden zijn er een drietal geulvarianten:  (1) droog/agrarisch, (2) met een natuurinrichting 

en een (3) ‘blauwe’ variant, waarbij er sprake is van meestromen. Vraag: Kan er aangegeven 

worden bij de verschillende varianten (op de ‘blauwe’ na) wat de verwachte frequentie is van 

het meestromen? 



 

8. Een eventuele nevengeul kan op verschillende manieren worden ingevuld, zoals reeds 

genoemd: agrarisch, met natuur inrichting of ‘blauw’. Vraag: Heeft de inrichting van de 

hoogwatergeul invloed op de keuze van binnen- of buitendijks versterken (bijv: natuurdoelen 

die buitendijks worden ‘aangetast’ kunnen in de hoogwatergeul worden gecompenseerd)? 

9. Door de stuurgroep wordt een advies gegeven over de voorkeursvariant, maar het bevoegd 

gezag beslist. Vraag: Indien er uiteindelijk gekozen wordt voor een variant met 

hoogwatergeul (HWG), heeft de raad van Neerijnen of haar opvolger nog inspraak en 

besluitvorming over de variant van een Hoogwatergeul (HWG)? 

10. De discussie heeft zich in de afgelopen jaren vooral toegespitst op wel of geen 

hoogwatergeul (HWG) en de positie van Varik en Heesselt. Gezien de grote impact voor deze 

kernen ook zeer legitiem. Echter heeft de wijze van dijkversterking (binnen of buitendijks, 

met keerwanden, etc.) grote gevolgen voor bewoners van de dorpen langs de dijk en 

dijkbewoners. Dit betreft ook een groot aantal belanghebbenden. Vraag: heeft de gemeente 

Neerijnen inspraak en instrumenten op de keuze van dijkversteringsmethode of wijze van 

uitvoering, waarbij de gemeente zich in kan zetten om de impact van dijkversterking te 

minimaliseren?  

11. De veiligheid van een eventuele dorpspolder is een belangrijk vraagstuk. Onze fractie heeft 

met name zorgen over de ‘kweldruk’ in de polder, wanneer de polder omringd zal zijn door 

een grote hoeveelheid water. Vraag: zijn er voorbeelden van praktijksituaties of vergelijkbare 

situaties in binnen en/of buitenland waar ervaring is opgedaan? 

 

 

 

SGP fractie Neerijnen, 

 

Jos van Maanen 

 


