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Ministerie van Infrastructuur en Milieu 

> Retouradres Postbus 20904 2500 EX Den Haag 

Gedeputeerde Staten van Gelderland 
t.a.v. de heer H. Keereweer 
Postbus 9090 
6800 GX ARNHEM 

Datum 24 november 2010 
Onderwerp inlaat van de hoogwatergeul Veessen-Wapenveld 

Geachte hee, Kee,ewee', tLo~ :; 
Ik dank u voor het nieuwe voorstel voor een andere inlaat bij de maatregel 
hoogwatergeul Veessen-Wapenveld, ter vervanging van de hybride inlaat bij het 
SNIP2a-advies. 

Uw nieuwe voorkeursvariant - een inlaat met 'klepjes over de volle breedte' - is 
door de Programmadirectie Ruimte voor de Rivier getoetst. Op basis van deze 
toets kan ik u melden dat ik kan instemmen met deze variantkeuze. De inlaat is 
goedkoper, betrouwbaarder en beter beheerbaar dan de 'SNIP2a-inlaat'. 

Daarnaast constateert de Programmadirectie dat het technisch ontwerp van de 
inlaat op onderdelen nog kan worden verbeterd. Dit betreft met name de 
drempelhoogte en de waterdichtheid van de inlaat en het moment van 
openzetten. De PDR zal de technische verbeteringen met u doornemen, zodat 
deze in het ontwerp voor het SNIP3-advies kunnen worden doorgevoerd. 

In uw brief geeft u tevens aan dat u intensief op zoek bent naar versnellingen in 
de planning en naar kostenbesparingen op het ontwerp. Ik ben benieuwd naar uw 
vorderingen en zie met veel belangstelling uw SNIP3-advies in het voorjaar van 
2011 tegemoet. Hierbij ga ik er vanuit dat u ook de andere aandachtspunten uit 
de SNIP2a-brief van de minister d.d. 26 mei 2010 hierin zult meenemen. 

Ik wens u veel succes met de afronding van het definitieve ontwerp en zie uit 
naar uw SNIP3-advies. 

Met vriendelijke groet, 

:'1JH~Ç0~CA"R 

\ \ ) 
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Algemeen  
In onderstaande tabel zijn de reacties uit de voortoets van de PDR voorzien van opmerkingen en de wijze waarop ze zijn verwerkt. 
 
Basis: hydraulische rapporten, MER, Natuur, beheervisie.SNIP2A notitie 
 
Nr Aanpassing  Wie Opmerking  Status Datum 

verwer
king 

 

1 Nadeel beschrijven vaste inlaat HKV  Verwerkt  24-12  
2 Dwarsstroming nagaan en beschrijven Provincie Dwarsstroming blijkt niet 

onderscheidend te zijn voor de 
verschillende varianten en wordt 
verder uitgewerkt in SNIP 3 

Verwerkt   

3 Morfologisch effect bij C op b.v. 
vuistregels en effectbeschrijving 

HKV  Verwerkt 24-12  

4 Opnemen morfologisch effect in MER GM  Verwerkt 26-1 In MER 
5 Misvatting van snel baggeren 

aanzanding in geul uit tekst halen 
HKV  Verwerkt 24-12  

6 Toetsing terpen aan beleidslijn Grote 
Rivieren 

HKV In SNIP 3 wordt de mogelijkheid 
bekeken om de terpen binnendijks te 
brengen.  

Verwerkt 24-12  

7 Faalkansanalyse van inlaat  GM Is in MER kwalitatief uitgewerkt. In 
SNIP 3 vindt verdere uitwerking 
plaats 

Verwerkt 26-1 In MER 

8 Risico onbekendheid bodemgegevens 
voldoende in planning en kostenraming 
opnemen 

GM Risico’s zijn verwerkt in 
wegingsfactoren van de PRI-raming. 
Onderzoek wordt bij start SNIP 3 
uitgevoerd. 

Verwerkt 13-1  

9 Check de autonome ontwikkeling in de 
uiterwaard Olst met RWS 

HKV / Provincie Wordt verder uitgewerkt bij SNIP 3 SNIP 3   

10 Aanvullende berekeningen bij lagere 
waterstanden dan 10.000 m3/s 

GM 10.000 m3/s is vaste  
standaardwaarde uit 
beoordelingskader 

   

11 Opnemen 2 bossen in huidige situatie 
geul 

HKV  Verwerkt 24-12  
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12 Redactionele aanpassingen opnemen in 
rapport 

HKV  Verwerkt 24-12  

13 Beheersruimtediscussie,  
interventiewaatdenkaart en 
gevoeligheidanalyse 

HKV / GM Nu is uitgegaan van grasland met 
een hoge ruwheid, bij SNIP 3 zal dit 
verder worden uitgewerkt.  
Ontwikkelingen bij de Hoenwaard 
zullen eveneens bij SNIP 3 worden 
verwerkt. 

Verwerkt 26-1  

14 Opmerkingen RWS op beheervisie 
 

GM  Verwerkt   

15 Oude versie van milieuhygienisch 
vooronderzoek in omloop 

GM Nieuwe versie is toegevoegd Verwerkt  24-12  

16 RWS ON WSE is bevoegd gezag voor 
Bbk in geul  aanpassen in 
vergunningen en beheervisie 

GM  Verwerkt  26-1  

17 Effect op N2000 gebieden.  Prov Voortoets uitgevoerd met aandacht 
voor N2000 gebieden, met als 
conclusie dat passende beoordeling 
en berekeningen ammoniak depositie 
noodzakelijk zijn  

Verwerkt 
ontvangen 

24-12 In MER en 
aanvullend
e 
rapportage 
Ecogroen 

14 Redactionele aanpassingen in MER HKV - GM  verwerkt 26-1 In MER 
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2.  Technisch ontwerp 
Basis: rapport dijkontwerp en technisch ontwerp, Adviesnota, PvE, B&O 
 
Nr Aanpassing  Wie Opmerking  Status Datum 

voorzien 
Prov: 

1 Opp terpen in baseline te klein 
Onduidelijk omdat kaart gewoon in 
baseline is gezet 

HKV Terpen zijn kleiner zijn dan in 
tekening weergegeven. Het effect is 
echter nihil, waardoor geen nieuwe 
berekening nodig zijn. 

Verwerkt  24-12  

2 Type begroeiing geul te te eentonig  
 

HKV Afspraak is productiegrasland in 
gehele geul met een hoge ruwheid 
(geen andere begroeiing voorzien) . 
Bij SNIP 3 zal dit verder worden 
uitgewerkt, evenals de invulling van 
de beheersruimte. 

Verwerkt  
 

24-12 Ook in MER  

3 Bospercelen zijn weg in geul. HKV tekstueel Verwerkt 24-12  
4 Kolkgat bij uitlaat opnemen in baseline 

 
HKV Is aangepast in eerste aanpassing 

o.b.v. pdr 
Verwerkt 24-12  

5 Kade bij uitstroom naar reële hoogte HKV  Verwerkt   
6 Consistentie grens GO met PKB Provincie In de startnotie van het MER is de 

grens van de planstudie 
aangegeven. Deze is gelijk aan de 
grens van de gebiedsontwikkeling. 

   

7 Onderbouwen keuze voor terpen  Provincie Er is sprake van een groot aantal te 
verplaatsen bedrijven uit de geul. 
Resteert een grote oppervlakte en 
een grote breedte van de geul met 
name in het noordelijk deel ivm 
weidevogel-gebied en 
vergunbaarheid. Gekozen is om 
gronden in de geul een landbouw-
kundige functie te geven/laten 
behouden. Om relatie tussen 
bedrijven en in gebruik zijnde 
gronden in stand te houden, is 

Verwerkt 24-12  
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gekozen voor terpen. Ook naar de 
toekomst toe borgt dit agrarisch 
gebruik. 

8 hybride uitlaat effecten beschrijven GM tekstueel ondervangen verwerkt 24-12  
9 Check rapport Adviesnota (item 4.9) of 

conclusie inlaat vertande overlaat 
correct is 

GM – 
(JS) 

Wordt verder uitgewerkt in SNIP 3  24-12 Geen 
conclusies 
over 
vertande 
inlaat  
opnemen bij 
SNIP 2a        

10 Aanpassing kader ‘conclusie vertande 
overlaat 

GM – 
(JS) 

Wordt verder uitgewerkt in SNIP 3  24-12 Geen 
conclusies 
over 
vertande 
inlaat 
opnemen!      

11 Aanvulling op Basisregistratie 
Maatregelen 

Prov   Verwerkt 24-12 In 
aanbiedings
brief 

12 Onderbouwing 3 terpen, EVZ en 
weidevogelgebied 

Prov Terpen  noodzakelijk ivm met grote 
aantal te verplaatsen bedrijven, de 
resterende grote oppervlakte in de 
geul, de keus om gronden in de geul 
agrarisch een agrarischefunctie te 
geven/laten behouden, bijdrage aan 
instandhouden van relatie tussen 
grond en bedrijf.  
EVZ is noodzakelijk ivm een 
functionele invulling van de ruimte 
tussen Grote Wetering en de west 
dijk, aanwezigheid van 
hoogspanningsmasten, ruimte voor 
compensatie van natuur en bos die 
verloren gaat in de geul, sluit aan 
bij provinciaal beleid om EVZ te 
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realiseren 
Het weidevogelgebied is 
provinciaal beleid en is inderdeel 
van de EHS , de provincie voert een 
streng NEE tenzij beleid, 
compensatie van weidevogelgebied 
is elders niet mogelijk in de geul. 

14 Faalkansen analyse van de inlaat GM Is in tabelvorm opgenomen in 
rapportage 

Verwerkt   
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3.  Natuurwet en regelgeving 
Basis: adviesnota SNIP2A, startnotitie vergunningen, ecologisch vooronderzoek (ecogroen), aanvullend onderzoek Ecogroen, natuurwet en 
regelgeving ecologie (provincie), MER, verslag overleg 
 
Nr Aanpassing  Wie Opmerking  Status Datum  
1 Opnemen instandhoudingsdoelen voor 

gebied in MER 
Prov Aanvullende studie uitgevoerd door 

Ecogroen 
verwerkt  In MER 

2 Effecten van varianten op N2000 in MER Prov Aanvullende studie uitgevoerd door 
Ecogroen 

verwerkt 26-1 In MER 

3 Aanvullen toetsing ontwerp op F&F  GM Huidige varianten zijn op basis van 
beschikbare kennis niet 
onderscheidend, wordt verder 
uitgewerkt in SNIP 3 

 24-12  

4 Aanvulling toetsing ontwerp op Nbw Prov In rapportage Ecogroen, geen effect 
op  

 24-12 In MER 

5 Check risico consistentie in rapport en 
risicotabel 

Prov  verwerkt 30-1  

6 Ecotopenkaart GM Deze bestaat nog niet voor het 
plangebied, volgt in SNIP 3 zodra 
ontwerp gereed is 

   

7 Opnemen ingreep-effectrelaties voor FF GM – 
(PL) 

Huidige varianten zijn op basis van 
beschikbare kennis niet 
onderscheiden, wordt verder 
uitgewerkt in SNIP 3 

 24-12  

8 Beschrijven effect grondwaterstromen (op 
Veluwe) in MER/rap geohydr 

GM  verwerkt 15-1 In MER en 
rapportag
e 
geohydrol
ogie 

9 Beschrijving effect op Hoenwaard in MER GM Geul stroomt slechts eens in een 
mensenleven mee met slecht een 
geringe wijziging van stroombanen. 
Hierdoor zijn de te verwachten 
effecten marginaal. 

Verwerkt 26-1 In MER 

10 Boscompensatie nodig voor EHS? GM  verwerkt 24-12 In MER 
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Vergunning i.h.k.v. boswet niet nodig 
11 Ruimte voor FF onderzoek in planning 

opnemen 
prov In SNIP 3    

12 Opnemen redactionele aanpassingen GM  verwerkt 26-1 MER 
 
 

4.  Kabels en Leidingen 
Basis: rapport K&L 
 
Nr aanpassing Wie Opmerkingen  Status Datum 

voorzien 
 

1 Opnemen scope/onderbouwing 
kostenraming van verlegging K&L 

GM Onderbouwing van kosten voor te 
verleggen k&l is opgenomen. In 
SNIP 3 vindt een verdere 
optimalisatie plaats. 
Combineren van meerdere leidingen 
tpv dijkkruisingen levert geen 
eenduidig positief (financieel) risico 
op en wordt verder uitgewerkt in 
SNIP 3. 

Verwerkt 24-12  

 



  10

5.  Beheer en Onderhoud 
 
Basis: beheervisie, nota Ruimtelijke kwaliteit, kaarten, notitie advies VKV, reactie Q-team, PvE 
 
Nr Aanpassing  Wie Opmerking  Status Datum 

voorzien 
 

1 Nog 14 openstaande beheerpunten 
invullen 

Prov  Verwerkt 26-1  

2 Hoge kentallen  overleg met PDR over 
andere aannames 

GM Via PRI-kostenraming overleg Verwerkt ( 15-1  

3 Kosten van B&O (ook inspecties) 
opnemen/aanpassen 

GM Aanleveren naar PRI-kostenraming Verwerkt 26-1  

4 Oplossen/besluit over juridische status 
van gebied/objecten 

Prov Discussie over 
verantwoordelijkheden wordt 
definitief afgerond bij SNIP 3. 

Verwerkt  26-1  

 

6.  Archeologie 
 
Basis: bureaustudie, MER, notitie huidige situatie, notitie PvA, concept PvE, veslag RCE, oplegnotitie 
 
Nr Aanpassing  Wie Opmerking  Status  Datum 

voorzien 
 

1 Opnemen risico toevalsvondsten in 
risico’s 

GM  Verwerkt 24-12  

2 Controle VKV tegen Arch 
verwachtingskaart, PvA 

GM  Verwerkt 24-12  

3 Opnemen kosten archeologie in 
kostenraming 

GM  Verwerkt 24-12  

4 Opnemen onderzoek in planning Prov   Verwerkt   
 

7. Ruimtelijke Kwaliteit 
 
Basis: adviesnota SNIP2A, Notitie advise VKV, MER, Beheervisie, Nota Ruimtelijke kwaliteit, dijkontwerp en technisch ontwerp, natuurwet en 
regelgeving 
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Nr Aanpassing  Wie Opmerking  Status  Datum 

voorzien 
 

1 Reactie 3e Q team advies  Prov  Verwerkt 24-12  
2 Effect bij uitlaat Hoenwaard 

 
HKV-
GM 

Geul stroomt slechts eens in een 
mensenleven mee met slecht een 
geringe wijziging van stroombanen. 
Hierdoor zijn de te verwachten 
effecten marginaal. 

Verwerkt 26-1 In MER 

3 Ontwerp recreatieve kansen  VBB Verdere uitwerking in SNIP3. Verwerkt 24-12  
4 Detaillering cruciale details (snip3)  VBB  Verwerkt 24-12  
5 Redactionele aanpassingen en overige 

criteria opnemen in MER en overige 
stukken 

VBB  Verwerkt 
en in MER 

26-1 MER 

 

 
8. Juridische aspecten 
 
Basis: Startnotitie MER,zienswijzen,  MER, startdoc vergunningen, afspraken bewoner, planning 
 
Nr Aanpassing  Wie Opmerking  Status  Datum 

voorzien 
 

1 Aanpassing MER aan: datum PKB 
vasststelling, verwoording vereiste 
waterstand, beschrijving plan-mer 
plichtigheid (project-mer + N2000 
gebied) 

GM   verwerkt 26-1 MER 

2 Check noodzaak passende beoordeling provincie Voortoets is uitgevoerd door 
Ecogroen. Passende beoordeling 
blijkt noodzakelijk, evenals 
berekeningen van ammoniak 
depositie  

verwerkt 26-1 In  
rapportage 
Ecogroen 
en MER 

3 Koppeling met planning controleren (zie 
tekst p.3) 

Prov - 
GM 

 verwerkt 30-1 In 
planning 

4 Risico voor N2000 effecten opnemen in Prov . verwerkt 26-1 In  
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tekst rapportage 
Ecogroen 
en MER 

 

9. Geo-informatie 
 
Nr Aanpassing  Wie Opmerking  Status Datum 

voorzien 
 

1 Baseline schematisatie (opmerkingen 
RWS-ON) aanpassen aan opmerkingen . 

HKV  Tekstueel 
verwerkt 

24-12  

2 Vegetatiekaarten aanleveren? iig voor in- 
en uitlaatzones. Bestaan deze ??  

GM tekstueel verwoord Geen actie  24-12  

3 Vegetatiekaart in schematisatie baseline 
opnemen 

HKV Geen ecotopenkaart beschikbaar 
wordt bij SNIP 3 uitgewekt 

Geen actie 24-12  

 
 

10. Geohydrologie 
 
Basis: Geohydrologische studie Arcadis, literatuurstudie, toelichting calibratie NEMO, geohydrologische studie HWG Veesen (Arcadis), 
geohydrologie HWG VW (Grontmij) 
 
Nr Aanpassing  Wie Opmerking  Status  Datum 

voorzien 
Provincie 
 

1 Toetsen aan risicolijst Deltares en 
inrichtingsschets 

GM  verwerkt 15-1 In 
geohydrol
ogie 

2 Doorrekenen van voorkeursalternatief met 
nieuw te ontwerpen ontwateringssysteem 

Arcadis-GM 
– (FvdC) 

In geohydrologie verwerkt. 15-1 In 
rapportag
e Arcadis 

 

11. Kosten 
Zie kostennotitie, 6.4.1. 
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12. Planning 
Zie aanbiedingsnotitie Planning, 6.7.2. 

 
13. Risicomanagement 
Zie aanbiedingsnotitie Risicomanagement, 6.8.1. 
 

14. Grondstromen- en uitvoeringsplan 
Het grondstromen en uitvoeringsplan is compleet herzien. Gebaseerd op verschillende werksessies met alle relevante betrokkenen 
zijn uitgangspunten vastgesteld en consistent uitgewerkt. Zie verder het plan zelf 5.4 “Grondstromen, grondbalans en 
uitvoeringsplan Hoogwatergeul Veessen-Wapenveld”. In het “globaal uitvoeringsplan” is de paragraaf uit het plan t.a.v. de 
uitvoering uitgewerkt. 
 

15. Overige 
NGE 
Geen actie 
 
Morfologie 
Geen actie 
 
Waterstandsdaling 
Geen actie 



Verzameling van de adviezen op adviesnota SNIP 2A en Agenda Gebiedsontwikkeling 
 
 
In vet is geprobeerd de (samengevatte) reacties te markeren die in ieder geval relevant lijken voor een gemeenschappelijke advisering op 
hoofdlijnen vanuit de stuurgroep in de richting van de staatssecretaris van Verkeer en Waterstaat.  
Alle reacties komen bij de verdere uitwerking van SNIP 3 aan bod.  
Voor een volgende vergadering zal geprobeerd worden een relatie te leggen tussen de uit de adviezen voortvloeiende vragen en aandachtspunten 
en de planning van het project. Doel is de stuurgroep mee te laten denken en beslissen over prioriteiten bij de uitwerking van de plannen en 
daarbij de ontvangen adviezen te betrekken. 
 
 
 
Adviesnota SNIP 2a  
Algemeen         
 Samenvatting reactie Richting voor beantwoording / verwerking reactie 
Heerde Veel zorgen over proces en inhoudelijk invulling 

plannen hoogwatergeul en gebiedsontwikkeling 
Voor kennisgeving aangenomen. Zorgen worden serieus genomen. 

Hattem Positief over doorlopen proces en keuze voor de 
voorkeursvariant 

Voor kennisgeving aangenomen. 

Olst-Wijhe Stemmen in hoofdlijnen in met de voorkeursvariant Voor kennisgeving aangenomen. 
Overijssel Nemen met waardering kennis van de adviesnota 

SNIP2A en agenda GO. Hoogwatergeul levert gewenste 
veiligheid tegen overstromingen. 

Voor kennisgeving aangenomen. 

 Willen geïnformeerd worden over het vervolgproces en zijn 
bereid bijdragen te leveren. 

Zullen over vervolgproces geïnformeerd worden. Afstemming over mogelijke 
bijdrage(n) zal in gezamenlijk overleg plaatsvinden 

Waterschap 
Veluwe 

Brengen positief advies uit om plannen voor 
hoogwatergeul aan staatssecretaris voor te leggen. 
Reactie moet nog formeel door AB Waterschap worden 
bekrachtigd. Kleine meerderheid in 
commissievergadering steunde voorkeursvariant. 

Voor kennisgeving aangenomen. Formele reactie wordt voor eind november 
verwacht. 

Inrichting en gebruik 
Heerde Overstromingsfrequentie gegarandeerd. Niet meer dan 

gemiddeld eens in 100 jaar  
Bredere oproep (meer partijen) aan staatssecretaris om integrale aanpak en 
broos compromis niet ter discussie te stellen 

 Voorkeur regelbaar in- en uitlaatwerk, eventueel een vast 
(hybride) vorm, mits garantie 1:100 

 

 Behoud sterke landbouw in geul   
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 De ligging van de oostelijke dijk liefst zodanig dat zoveel 
mogelijk grond en bedrijven buiten geul blijven, huidige VKV 
alleen te bezien in relatie tot 1:100 

 

 Ruimte voor maatwerk voor bedrijven waarvan huiskavel 
wordt doorsneden 

 

 Situatie bij Vorchten in overleg met bewoners en 
agrariërs uitwerken, voorkeur voor behoud Grote 
Wetering en woonkern + technisch veilige en 
landschappelijk verantwoorde inpassing 

In komende periode – met prioriteit starten met uitwerking, in overleg met direct 
betrokken bewoners en agrariërs 

 Situatie bij Werven ook meenemen als 
uitwerkingsgebied, om in overleg met bewoners tot 
goede inpassing te komen 

Inhoudelijk akkoord, met prioriteit verder uit gaan werken. Desgewenst op kaart 
aangeven als uitwerkingsgebied.  

 Dijkprofiel oostdijk (zeker noordelijke deel) geschikt maken 
voor agrarisch gebruik (1:6 tot 1:10) en landschappelijk goed 
vorm geven + kijken naar recreatieve mogelijkheden 

 

 Inpassing Westdijk noord in nauw overleg met betrokken 
bewoners en ondernemers (manege en recreatieve 
potenties) 

 

 Handhaving Schaatgravenweg als doorgaande route  
   
Olst- Wijhe Ontwikkelingspotenties bestaande bedrijven kunnen worden 

geschaad. Vraagtekens worden geplaatst bij locatie 
hoogwatervrije boerderijterpen ivm ammoniakdepositie, 
ontwikkelingsruimte voor bestaande bedrijven en 
kavelstructuur die overblijft voor de bestaande bedrijven in 
Marle.  

 

Overijssel  
 

Afstemming van uitwerking inlaatpunt hoogwatergeul met 
herinrichting uiterwaarden Olst Fortmond 

 

Waterschap 
Veluwe 

Realiseren en beter onderbouwen 1:100 (vooral in relatie 
tot hoogte in- en uitlaat) 

Bredere oproep (meer partijen) aan staatssecretaris om integrale aanpak en 
broos compromis niet ter discussie te stellen 

 De geplande terpen binnendijks situeren en wellicht lager 
dan dijkhoogte 

 

 Handhaven huidige peilen in de geul  
 Veilige dijken: 

• Onderzoek en verfijning nodig 
• Ondergrond dijken in eigendom bij waterschap 

 

 In- en uitlaat: Komt ook in voortoets (waarschijnlijk) terug. 
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• Nadere uitwerking nodig, met bijzondere 
aandacht voor betrouwbaarheid, 
beheer(s)baarheid en onderhoud(skosten)

 Ontwerp lokaal watersysteem 
• Waterinlaat (wateraanvoer) naar gebied 

hoogwatergeul en oeverwal mogelijk maken 
• Lokaal watersysteem dat voldoet aan de eisen, 

waarbij voor het gehele oeverwalgebied het 
beschermingsniveau voor bebouwing moet worden 
aangehouden 

• Nieuwe A-watergangen in hoogwatergeul met 
natuurvriendelijke oever e.d. 

 

 Gemalen en constructies: 
• Moeten aantoonbaar voldoen aan eisen waterschap, 

waterschap is bereid expertise in te brengen 

 

Veiligheid en bereikbaarheid 
Heerde Dijken zodanig aanleggen dat veiligheid en 

bereikbaarheid bewoners gegarandeerd wordt 
Zwaar punt bij alle bewoners, uitwerking met prioriteit starten. 

 Twee hoogwatervrije ontsluitingen absolute minimum + 
bekijk mogelijkheid derde  

Zie voorgaande punt. 

 Aandacht voor beperken overlast tijdens realisatie voor 
bewoners(p4) 

 

Overijssel De ontsluiting van het gebied Marle e.o. (bereikbaarheid 
bij gebruik hoogwatergeul) 

Zwaar punt bij alle bewoners, uitwerking met prioriteit starten. 

 Aandacht voor vermindering van overlast (geluid, trillingen 
etc.) en het garanderen van de verkeersveiligheid bij de 
uitvoering - grondstransporten van IJsseloever naar 
hoogwatergeul 

 

 Bij verdere uitwerking rekening houden met 
ontwikkelingsperspectief Marle en Omgevingsvisie 
Overijssel met bijz. aandacht voor versterking ruimtelijke 
kwaliteit. 

 

Olst-Wijhe Zorg over late inzet hoogwatergeul (5,65) in relatie tot 
drempelhoogten bestaande buitendijkse woningen in 
Fortmond 

 

 Zorg over veiligheid en bereikbaarheid bewoners Marle. 
Aantal verbindingen bij gebruik geul daalt van 6 naar 2. 

Zwaar punt bij alle bewoners, uitwerking met prioriteit starten. 

Waterschap Veiligheid hoogwatergeul  
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Veluwe • Veiligheid binnen geul garanderen (binnen 
randvoorwaarde gebruik “eens in een 
mensenleven”) 

• Regeling waterkwaliteisbeheer geulgebied en 
beheer en onderhoud watersysteem 

 Veiligheid oeverwalgebied 
• Veiligheid en bereikbaarheid dienen voldoende 

verzekerd te zijn 
• Er dient een calamiteitenplan te worden 

opgesteld 
• Toets huidige ontwerp op beperking transport 

over waterkeringen bij extreem hoog water en 
verwerk resultaten daarvan  

Zwaar punt bij alle bewoners, uitwerking met prioriteit starten. 

Financiën en juridische zaken 
Heerde De tegenvallende financiële berekeningen mogen niet 

leiden tot bezuinigingen tav veiligheid en bereikbaarheid 
en aantasting van (de kwaliteit van) het ontwerp  

Zorgen over financiering alle plannen worden breed gevoeld. 

 Hogere inrichtingseisen aan infra en kunstwerken in geul zijn 
niet voor rekening gemeente, gemeente betrekken bij 
verdere planuitwerking 

 

 Willen zsm meer duidelijkheid over de gevolgen van de 
schaderegeling voor agrariërs, willen garanties over 
directe doorverkoop aan agrariërs 

Schaderegeling blijft bron van vragen en wensen om op onderdelen tot een 
versoepeling/betere garanties te komen. 

 Vragen om ruimere vergoeding voor vertrekkende bedrijven.  
Waterschap 
Veluwe 

Vragen aandacht voor de uitwerking van de juridische status 
van dijken, inlaatwerken en overige zaken 

 

 Eigendom en kosten beheer en onderhoud dienen geregeld 
te worden 

 

 Er zal tijdig een realisatieovereenkomst en 
samenwerkingsovereenkomst getekend moeten worden, 
waarin ook de overgang tussen de huidige initiatiefnemer 
(de provincie) en het initiatiefnemer voor de uitvoeringsfase 
geregeld moet worden (van vergunbaar naar vergund 
ontwerp) 

 

 Duidelijkheid over juridische status en eigendom, wettelijk en 
feitelijk beheer en onderhoud in- en uitlaat 

 

 Juridische status terpen regelen  
 Juridische status gronden in hoogwatergeul en bij andere te  
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treffen maatregelen regelen en communiceren, zeker ook 
mbt agrarisch gebruik hoogwatergeul 

 Aandacht voor voldoende afstemming met bevoegde 
gezagen en helderheid over voorwaarden e.d. bij 
vergunbaar en vergund ontwerp 

 

 Zullen over schaderegeling separaat een brief aan de 
Programma Directie Ruimte voor de Rivier zenden met 
het verzoek deze regeling op onderdelen nader te bezien 
en indien nodig aan te passen 

Schaderegeling blijft bron van vragen en wensen om op onderdelen tot een 
versoepeling/betere garanties te komen. 

Draagvlak 
Heerde Zorgen over proces, veranderende inzichten, eisen e.d., 

willen bij verdere aandacht zorgvuldig proces waar 
bewoners en ondernemers bij betrokken worden  

Zorgen over draagvlak worden breed gedeeld. 

Overijssel Participatie bewoners Marle e.o. meer betrekken Zorgen over draagvlak worden breed gedeeld. 
Waterschap 
Veluwe 

Zorgen over draagvlak Zorgen over draagvlak worden breed gedeeld. 

 
 
Gebiedsontwikkeling  
Algemeen  
Heerde Gebiedsontwikkeling zo breed als mogelijk (integrale aanpak) 

oppakken voor alles tussen Apeldoorns kanaal en de IJssel 
om beoogde kwaliteitsslag te maken!  

 

 Maken zich zorgen om een loskoppeling van categorie 3 
projecten van de hoogwatergeul, pleiten ervoor aandacht te 
blijven hebben over de relaties tussen de plannen voor de 
hoogwatergeul en de ruimtelijke ontwikkelingen in de directe 
omgeving (synergievoordelen) 

 

 Willen afsprakenkader over gebiedsontwikkelingsprojecten 
met Rijk en anders met overige partijen. Verzoeken te 
zoeken naar een organisatievorm voor gebiedsontwikkeling 
die en zelfstandig is en goede terugkoppeling mogelijk maakt 
naar het project hoogwatergeul. 

 

 Goede afstemming tussen Rijksinpassingplan voor 
hoogwatergeul en in ontwikkeling zijnde bestemmingsplan 
buitengebied Heerde 

 

Inrichting en gebruik 
Heerde Plaats van zuidelijke deel westdijk nog verder zuidelijk  
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bekijken (gebied voor inlaat) zodat buffercapaciteit water 
toeneemt en meer ruimte ontstaat voor bijz. mogelijkheden 
voor landschappelijke, natuurlijke en recreatieve 
mogelijkheden van dit gebied.  

 Landschappelijke en landbouwkundige vormgeving en 
recreatieve inrichting van de verschillende dijklichamen 

 

 Onderzoeken van mogelijkheden hoogspanningsmasten 
ondergronds te brengen 

 

 Opschuiven van noordelijke deel van de westdijk in westelijke 
richting om de mogelijkheden voor recreatieve 
buitensportactiviteiten te scheppen.  

 

 Landschappelijke versterking en recreatieve inrichting gehele 
gebied van de oeverwal tussen geul en IJssel  

 

 Inrichting dynamische landschap tussen geul en Apeldoorns 
kanaal  

 

Hattem Voor twee fietsverbindingen richting Hoenwaardseweg  
 Zijn er mogelijkheden voor gemotoriseerd vaarverkeer naast 

de kanoroute 
 

 Missen de relatie met de gebiedsontwikkeling Apeldoorns 
kanaal van de prv Gelderland 

 

 Afstemming gebiedsontwikkeling VW met de ecologische 
poort (Hattemerpoort) is onduidelijk 

 

Draagvlak 
Heerde Behoud sterke landbouw in geul   
 Inpassingsgebieden in nauw overleg met bewoners en 

agrariërs opstellen  
 

Overijssel Betrekken bewoners Marle e.o. bij gebiedsproces  
Financiën 
Heerde Willen een financiële koppeling van alle relevante 

maatregelen voor de gebiedsontwikkeling met de 
hoogwatergeul. 

 

 Vinden dat de categorie maatregelen geheel voor rekening 
van het rijk moeten komen 

 

 Indien onverhoopt geen rijksdekking vanuit de PKB mogelijk 
is, zoeken naar andere (brede) financieringsconstructies. 
Hier ook Overijssel en Olst-Wijhe bij betrekken. 
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