
Vragen van de SGP fractie, gemeente Neerijnen 

 

1.  Er lijkt een keuze te zijn tussen een traditionele dijkversterking en twee alternatieven. Deze 
 alternatieven zijn ‘traditionele dijkverzwaring met compensatie in de uiterwaarden’ en 
 ‘traditionele dijkverzwaring met een hoogwatergeul’. In beide varianten wordt ook gesproken 
 over een dijkteruglegging. Vraag: is onze conclusie juist?  
 

 Antwoord 

 Ja. Er dient een keuze te worden gemaakt uit de twee meest reële voorkeursalternatieven. Met 

 dien verstande dat de twee meest reële voorkeursalternatieven zijn: 

1. Traditionele dijkversterking met buitendijkse maatregelen voor rivierkundige- en 
natuurcompensatie. 

2. Traditionele dijkversterking en binnendijkse rivierverruiming door hoogwatergeul met natuur. 
 

 De dijkteruglegging is niet opgenomen in voorkeursalternatief 2 de traditionele dijkversterking met 

 hoogwatergeul. De dijkteruglegging is nog een optie voor voorkeursalternatief 1, die in de 

 volgende fase dient te worden onderzocht.  

 

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?  

 

 Antwoord 

 Het is niet duidelijk naar welke variant in het Milieueffectrapport wordt verwezen. 

 Het definitieve ontwerp in de volgende fase is bepalend voor de natuurwaarden die verloren gaan 

 in de mate van kwaliteit en omvang (oppervlak). Aan de hand hiervan wordt bepaald wat de 

 compensatieopgave is, uitgewerkt in typen natuurwaarden, omvang en kwaliteit. Waar de 

 rivierverruimende (compensatie) maatregelen in de uiterwaarden worden voorzien en in welke 

 omvang is bepalend voor de compensatieopgave van de natuurwaarden. De exacte 

 compensatieopgave voor natuur is op grond van het huidige Globaal MER bij alle alternatieven 

 niet bekend, maar is onderscheidend genoeg voor de alternatievenbeoordeling in het Globaal 

 MER t.a.v. dit aspect.  

 De wijze waarop het verlies aan beschermde natuurwaarden (elders) wordt gecompenseerd is 

 afhankelijk van diverse voorwaarden. Welk type natuur gaat verloren, wat is de omvang en  van 

 welke kwaliteit is deze natuur. Uitgangspunt is dat dezelfde natuur die verloren gaat (type, 

 omvang en kwaliteit) ook weer moet worden teruggebracht passend binnen de natuurlijke 

 samenhang van het systeem van Rijntakken. Het Natura 2000-aanwijzingsbesluit en het 

 beheerplan Rijntakken zijn kaders die daarbij bepalend zijn. Indien niet binnen de Natura 2000-

 begrenzing kan worden gecompenseerd kan het aangrenzend aan of binnen het riviersysteem 

 passend binnen de natuurlijke samenhang. De compensatie dient voorafgaand aan de 

 projectingreep te zijn gerealiseerd. Niet elk type is geschikt om op elke willekeurige locatie te 

 compenseren, daarnaast is vaak een surplus nodig om te borgen dat aan de standaard van de 

 verloren gegane natuurwaarden kan worden voldaan. Naast ecologische vereisten voor 

 compensatie zijn er juridische en praktische zaken: de gronden moeten beschikbaar zijn en de 

 RO-bestemming moet passend zijn/worden.  

 

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? 

 Antwoord 



 Natuurnetwerk Nederland en Natura 2000 zijn twee verschillende beschermingsregimes met hun 

 eigen juridische kaders. Natura 2000 is op basis van Europese richtlijnen geïmplementeerd in de 

 Wet natuurbescherming. Natuurnetwerk Nederland (NNN) is via het ruimtelijk ordeningsspoor 

 ingebed in provinciale Omgevingsverordeningen met bijbehorende regelgeving. Overheden 

 toetsen aan deze wet- en regelgeving. Als in het advies van het Q-team ‘minder rigide’ zou 

 betekenen dat het ene initiatief met een andere maatstaf moet worden getoetst dan het andere 

 initiatief, dan zal een overheid hier op grond van de vigerende wet- en regelgeving niet aan 

 kunnen meewerken. Dergelijke voorbeelden zijn dus niet voorhanden. Bij de detailuitwerking van 

 het voorkeursalternatief zal met de verantwoordelijke overheden worden overlegd welk maatwerk 

 mogelijk is t.a.v. NNN en Natura 2000 in samenhang met andere kaders of belangen. Er is in het 

 programma Ruimte voor de Rivierervaring opgedaan met de omgang met natuurwaarden. 

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?  
 
 Antwoord 
 De aanleg van de hoogwatergeul heeft een beperkte invloed op de omvang van de 
 dijkversterking. De sterkteregels voor stabiliteit en piping zijn sinds de laatste dijkversterking in de 
 jaren negentig strenger geworden. Deze aanpassingen moeten sowieso worden uitgevoerd. Een 
 iets lagere waterstand heeft op deze stabiliteits- en pipingaspecten nauwelijks invloed. 
 Door het waterstandsdalend effect van de hoogwatergeul kan de dijk wel iets lager worden 
 aangelegd. Als de dijk bijvoorbeeld 0,2 m lager kan worden aangelegd, wordt de breedte van de 
 dijk aan de voet 1 tot 1,5 m kleiner.  
 

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?  
 
 Antwoord 

 Zonder hoogwatergeul moet de dijk stroomopwaarts van Varik iets meer verhoogd worden (In 

 het voorbeeld van vraag 4 (0,2 m hogere dijk) zal de dijkbreedte ca. 1 tot 1,5 m breder worden.  

 Bij een buitendijkse dijkversterking dient de natuur en opstuwing van de rivier te worden 

 gecompenseerd. Door de aanleg van de hoogwatergeul hoeft de opstuwing als gevolg van de 

 buitendijkse versterking niet meer apart te worden gecompenseerd. Daarnaast kan de nieuwe 

 natuur in de geul onder bepaalde voorwaarden dienen als compensatie voor de aantasting van 

 de natuur in de uiterwaard als gevolg van het buitendijks versterken. Dit betreft maatwerk dat met 

 de verantwoordelijke overheden dient te worden besproken. 

 

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? 

 Antwoord 

 In de Nederlandse rivieren liggen diverse opgaven, zoals hoogwaterveiligheid en Europese 

 verplichtingen rond waterkwaliteit en natuur (KRW, N2000). Er wordt altijd een zorgvuldige 

 afweging gemaakt hoe dergelijke opgaven, met welke maatregelen en op welke locatie, het 

 beste kunnen worden gerealiseerd. En dat is ook gebeurd in het geval van de beoordeling van 

 de noodzakelijke rivierverruiming over de gehele Waal (o.a. in de VKS).  

 

 In de verkenning en het Milieueffectrapport is de zuidoever ook nader bekeken. Onderzocht is 

 hoeveel waterstandsdaling behaald kan worden met rivierverruiming in de uiterwaarden op de 

 zuidoever. Rekening houdend met vigerende wet- en regelgeving, en andere belangen is uit 

 onderzoek naar voren gekomen dat een maximale waterstandsdaling van 5 tot 8 cm te behalen 

 is. 



 Op de zuidoever zijn al maatregelen voorzien in het kader van de Kaderrichtlijn Water, Natura-
 2000, GNN en NURG. Hierover is de provincie Gelderland (vanuit N2000 en GNN) samen met 
 Rijkswaterstaat (vanuit KRW-opgave) en Staatsbosbeheer (vanuit de NURG-opgave) een 
 verkenning gestart voor de inrichting van circa 250 ha natuurontwikkeling; het project 
 Uiterwaarden Wamel Dreumel Heerewaarden (UWDH). Hiervoor is reeds een Notitie 
 Reikwijdte en Detailniveau voor vastgesteld in juli 2017. Er is gebleken dat de beleidsdoelen 
 zich niet verenigen met de doelstoelstelling voor waterstandsdaling. Dit betekent dat er geen 
 waterstandsdaling gerealiseerd kan worden in de uiterwaarden Wamel, Dreumel en 
 Heerewaarden binnen de gestelde beleidsdoelstellingen. 
 
 Daarmee kan worden geconcludeerd dat in de integrale afweging die heeft plaatsgevonden 
 over de zuidzijde de voorkeur is uitgesproken om dit gebied in te zetten voor de KRW 
 doelstellingen en niet voor rivierverruiming. 
 

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?  
 
 Antwoord 
 Er zijn twee varianten voor de hoogwatergeul opgenomen in het onderzoek, namelijk een 
 variant met een landbouwkundige inrichting en een variant met een natuurinrichting. Er is dus 
 niet voorzien in een ‘blauwe’ variant.  
 De natuurgeul stroomt gemiddeld eenmaal per 15 jaar mee en functioneert dan als een 
 nevengeul van de Waal. De landbouwgeul stroomt gemiddeld eenmaal per 50 jaar mee. De 
 natuurgeul loopt wel vaker onderwater vanaf de benedenstroomse zijde. Dit gebeurt net zo  vaak 
 als de uiterwaarden nu onderwater lopen. 
 
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)?  
 

 Antwoord 
 In beperkte mate. De nieuwe natuur in de geul kan onder bepaalde voorwaarden dienen als 
 compensatie voor de aantasting van de natuur in de uiterwaard als gevolg van het buitendijks 
 versterken van de huidige waterkeringen. Dit betreft maatwerk dat met de verantwoordelijke 
 overheden bij de verdere uitwerking dient te worden besproken. 
 

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)?  
 
 Antwoord 
 De stuurgroep stelt eind januari 2018 een advies vast. Dit advies wordt ter inzage gelegd, zodat 
 eenieder zijn reactie hierop kan geven. De gemeenteraad kan in deze periode ook haar 
 zienswijze kenbaar maken. 
 De stuurgroep stelt daarna haar definitieve advies aan de minister vast. De minister van 
 Infrastructuur en Waterstaat beslist vervolgens over het voorkeursalternatief. In dit besluit zal 
 ook een keuze worden gemaakt voor een landbouw- of natuurinrichting. 
 Na deze beslissing volgen nog de planuitwerkingsfase, inspraak, vergunningverlening en de 
 uitvoering. De gemeente heeft samen met de regio invloed op de concrete planvorming voor 
 de inrichting van de hoogwatergeul in de volgende fase, maar wel gebaseerd op de vastgestelde 
 hoofdrichting natuur of landbouw. 

   

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 dijkversterkingsmethode of wijze van uitvoering, waarbij de 
 gemeente zich in kan zetten om de impact van dijkversterking te minimaliseren?  

 
 Antwoord 
 Ja. De gemeente wordt door het waterschap betrokken bij het maken van de plannen voor de 
 dijkversterking. De gemeente zal naar verwachting een aangepast bestemmingsplan moeten 
 vaststellen en vergunningen verlenen om de dijkversterking mogelijk te maken. 

 Het waterschap heeft als beleid dat zij de impact van de dijkversterking zoveel mogelijk wil 
 beperken. Het waterschap is wel gehouden aan een werkwijze die sober en doelmatig is, omdat 
 zij werkt met maatschappelijke gelden. 

 

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?  
 
 Antwoord 
 Kwel is grondwater dat bij hoge rivierwaterstanden vanuit de rivier via de ondergrond naar de 

 lager gelegen gronden en sloten binnendijks stroomt. Dit fenomeen doet zich overal langs de 

 rivier voor en is herkenbaar aan de plassen op de velden bij hoogwater op de rivier. 

 Dijkversterking heeft geen invloed op het optreden van kwel. 

 De dijkversterking zorgt er wel voor dat er geen gevaarlijke kwel vlak achter de dijk kan optreden; 

 de zogenaamde piping. Bij piping neemt de kwel zand uit de ondergrond weg, wat tot een 

 instabiele dijk kan leiden. Dit verschijnsel is een van de mechanismen die bij het ontwerpen van 

 de dijkversterkingsmaatregelen nadrukkelijk beschouwd worden. 

 In het rivierengebied bevindt zich vaak een kleilaag op een zandondergrond. Zo’n kleilaag 

 vermindert de kwel. Als de kleilaag dun is, kan deze door de hogere grondwaterdruk (bij hoge 

 rivierwaterstanden) opbarsten of scheuren, waardoor meer kwel kan optreden. Dit zal zich 

 bijvoorbeeld voordoen in watergangen, waar de deklaag dunner en lichter is. Het kwelwater uit de 

 ondergrond kiest hierlangs een weg naar de watergang. Het grootschalig opbarsten van de 

 kleilaag heeft zich in Nederland nog niet voorgedaan. 

 Aangezien Varik en Heesselt momenteel al direct langs de Waal liggen, hebben de reeds 

 eerder opgetreden hoge waterstanden in de Waal al grotendeels gezorgd voor het 

 opbarsten/scheuren van dunnere kleilagen. De effecten van die hoge waterstanden in de 

 watervoerende zandlagen zijn namelijk over enkele honderden meters vanaf de Waal 

 meetbaar. De aanleg van de hoogwatergeul zal, met name aan de noordzijde van de 

 dorpspolder kunnen leiden tot een beperkte toename van kwel. 

 Bij de verdere uitwerking van het ontwerp zullen maatregelen genomen worden om de extra kwel 

 zoveel mogelijk te beperken door doorgravingen in de hoogwatergeul van de kleilagen zoveel 

 mogelijk te voorkomen. Bovendien zal, omdat de dorpspolder wordt losgekoppeld van het huidige 

 systeem, daar een nieuw waterhuishoudkundig systeem worden aangelegd. In het  watergangen-

 stelsel in de dorpspolder zal extra bergruimte worden aangebracht voor de opvang  van het 

 kwelwater en zal voldoende bemalingscapaciteit worden aangebracht om het totaal van kwel- 

 en regenwater af te kunnen voeren. Het afvoergemaal zal dubbel worden uitgevoerd. 

 Een inschatting op basis van een globale analytische benadering is dat de gemiddelde kwel in 

 de dorpspolder kleiner dan 100 mm/dag zal blijven bij een maatgevende rivierstand en een 

 situatie met het opbarsten van de kleilaag. Dit betekent dat de mogelijk optredende kwel geen 

 gevaarlijke situatie oplevert. 


