
Rijksoverheid

Bekendmaking gewijzigd Rijksinpassingsplan Hoogwatergeul Veessen-Wapenveld, 
MER en diverse andere besluiten; kennisgeving meldingen; terinzagelegging 
ontwerpmaatwerkvoorschrift Activiteitenbesluit milieubeheer

Het Rijksinpassingsplan Hoogwatergeul Veessen – Wapenveld, het bijbehorende MER en de overige 
besluiten die nodig zijn om de aanleg van de Hoogwatergeul Veessen – Wapenveld mogelijk 
te maken, zijn vastgesteld. De tijdig ingediende zienswijzen zijn beantwoord in de Nota van 
antwoord, die onderdeel uitmaakt van de besluiten. De besluiten liggen van 6 februari tot en met 
20 maart 2013 ter inzage. Een aantal van deze besluiten is gewijzigd ten opzichte van de ontwerp-
besluiten. 

Verder deelt de minister van Infrastructuur en Milieu mee dat zij drie meldingen op grond van 
het Activiteitenbesluit milieubeheer heeft ontvangen voor het aanleggen van drie laad- en 
loswallen langs de IJssel nabij Veessen, Vorchten en Wapenveld. 

Tenslotte ligt van 6 februari tot en met 20 maart 2013 ter inzage het ontwerp maatwerkvoor-
schrift op grond van het Activiteitenbesluit milieubeheer voor de laad- en loswal ‘De Baai’ 
(nabij Wapenveld).

Achtergrond
Tussen Veessen en Wapenveld komt een acht kilometer lange hoogwatergeul. De geul komt
te liggen tussen twee nieuw aan te leggen dijken. Bij extreem hoogwater zorgt deze geul voor 
een waterstandsdaling van 71 centimeter op de IJssel bij Veessen. Alleen als het IJsselwater een 
vastgestelde hoogte van 5,65 m +NAP heeft bereikt, wordt het inlaatwerk bij Veessen geopend 
en stroomt het water de geul in. Bij Wapenveld voegt het water zich weer bij de IJssel. De geul zal 
naar verwachting gemiddeld eens in een mensenleven worden ingezet. De hoogwatergeul is een 
van de ruim 30 maatregelen uit het rijksprogramma Ruimte voor de Rivier. Het Rijksinpassings-
plan en de overige besluiten maken de aanleg van de hoogwatergeul mogelijk. Het (ontwerp)
maatwerkvoorschrift Activiteitenbesluit milieubeheer strekt ertoe een aanvaardbaar woon- en 
leefklimaat te garanderen nabij de laad- en loswal De Baai.

Wat ligt er ter inzage? 
Van 6 februari tot en met 20 maart 2013 liggen de volgende besluiten ter inzage:
- het Rijksinpassingsplan (RIP) ‘Hoogwatergeul Veessen – Wapenveld’;
- het Milieueffectrapport (MER) ‘Veessen – Wapenveld Hoogwatergeul’;
- een vergunning op grond van de Ontgrondingenwet;
- twee vergunningen op grond van de Natuurbeschermingswet 1998;
- vijf vergunningen op grond van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht;
- een ontheffing op grond van de Flora- en faunawet;
-  een ontwerp maatwerkvoorschrift op grond van het Activiteitenbesluit milieubeheer voor  

de laad- en loswal ‘De Baai’ (nabij Wapenveld).
De besluiten zijn voorzien van diverse bijlagen, waaronder de Nota van antwoord. 

Daarnaast liggen ter inzage drie meldingen die op grond van het Activiteitenbesluit Milieubeheer 
zijn gedaan voor het aanleggen van drie laad- en loswallen.

Wijzigingen ten opzichte van de ontwerpbesluiten
Mede naar aanleiding van de ingediende zienswijzen zijn de besluiten op een aantal punten 
gewijzigd ten opzichte van de ontwerpbesluiten. De belangrijkste wijzigingen zijn:
 
Rijksinpassingsplan:
- fietsverkeer is ook toegestaan op de brug over de inlaat;
-  wanneer de hoogwatergeul in werking is kan het zuidelijke deel van de oostkade als ontsluitings-

weg voor het Oever gebruikt worden.

Flora- en faunawetontheffing:
-  in het broedseizoen vinden op de tijdelijke bouwweg bij de Breeweg in het weidevogelgebied 

geen transporten plaats;
- in het broedseizoen worden in het weidevogelgebied geen watergangen aangelegd.
 
Een volledig overzicht van alle wijzigingen kunt u vinden in de bijlage bij de Nota van antwoord.

Waar kunt u de besluiten inzien?
U kunt het Rijksinpassingsplan Hoogwatergeul Veessen-Wapenveld, het MER en de overige 
besluiten inzien via de website www.centrumpp.nl onder ‘actuele beroepsprocedures’. Hier treft 
u ook het ontwerpmaatwerkvoorschrift Activiteitenbesluit milieubeheer. 
 
Daarnaast liggen de stukken in papieren versie op de volgende locaties ter inzage: 
- het projectkantoor Hoogwatergeul Veessen – Wapenveld, Veesser Enkweg 39-1 te Veessen;
- het gemeentehuis van de gemeente Heerde, Marktstraat 1 te Heerde;
- het ministerie van Infrastructuur en Milieu, Plesmanweg 1-6 te Den Haag;
- het provinciehuis van de provincie Gelderland, Markt 11 te Arnhem.

Het (digitale) Rijksinpassingsplan kan langs elektronische weg geraadpleegd worden 
via www.ruimtelijkeplannen.nl, door te zoeken op identificatienummer 
NL.IMRO.0000.IMip12hoogwgeulvw-3000 of op de zoekterm ‘Hoogwatergeul Veessen-
Wapenveld’. 
De inzagetermijn is van 6 februari tot en met 20 maart 2013.

Beroep
Belanghebbenden die hun zienswijze op het ontwerp Rijksinpassingsplan en/of de andere 
ontwerpbesluiten tijdig naar voren hebben gebracht, kunnen van 7 februari tot en met 20 maart 
2013 per brief beroep instellen bij:

Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State
Postbus 20019
2500 EA  Den Haag

Deze beroepsmogelijkheid geldt ook voor belanghebbenden aan wie redelijkerwijs niet kan 
worden verweten dat zij geen zienswijze over het ontwerp-Rijksinpassingsplan of de andere 
ontwerpbesluiten naar voren hebben gebracht. Dat kan bijvoorbeeld het geval zijn als er bij 
de definitieve vaststelling van de besluiten wijzigingen zijn aangebracht ten opzichte van 
de ontwerpbesluiten.
 
De vereisten voor het beroepschrift en informatie over griffierechten vindt u op 
www.raadvanstate.nl onder ‘onze werkwijze’. 
Daarnaast is op deze besluiten afdeling 2 van hoofdstuk 1 van de Crisis- en herstelwet van toe-
passing. Dit betekent dat alle beroepsgronden in het beroepschrift moeten worden opgenomen 
en dat deze na de beroepstermijn niet meer kunnen worden aangevuld.
 
Het is niet mogelijk beroep in te stellen tegen het MER, de meldingen op grond van het Activiteiten-
besluit Milieubeheer en het ontwerpmaatwerkvoorschrift Activiteitenbesluit milieubeheer. 
Over het ontwerpmaatwerkvoorschrift kunnen zienswijzen worden ingediend.

Voorlopige voorziening
Het Rijksinpassingsplan, de omgevingsvergunningen en de ontgrondingenvergunning treden in 
werking op de dag na het einde van de beroepstermijn. De overige vastgestelde besluiten treden 
in werking op de dag van de bekendmaking. Het indienen van een beroepschrift verandert dit niet. 
Om de werking van de besluiten op te schorten kunnen degenen die beroep hebben ingesteld 
een voorlopige voorziening aanvragen. Een verzoek hiertoe kunt u indienen bij de Voorzitter van 
de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA  Den  Haag. 
Bij het verzoek moet een afschrift van het beroepschrift worden bijgevoegd.

Zienswijzen indienen op het ontwerp-maatwerkvoorschrift Activiteitenbesluit milieubeheer
U kunt van 7 februari tot en met 20 maart 2013 uw zienswijze indienen op het ontwerpmaatwerk-
voorschrift Activiteitenbesluit milieubeheer. Uw zienswijze wordt betrokken bij de vaststelling 
van het definitieve besluit. Wij ontvangen uw zienswijze bij voorkeur digitaal via 
ruimtevoorderivier@rws.nl.

U kunt uw zienswijze per post toezenden aan:
Rijkswaterstaat Programmadirectie Ruimte voor de Rivier, Hoogwatergeul Veessen-Wapenveld, 
Postbus 24103, 3502 MC Utrecht
 
U kunt ook uw zienswijze mondeling indienen. Hiervoor kunt u contact opnemen met de heer 
J. Ponsioen, telefoon 088-7972900.

Alleen belanghebbenden die een zienswijze hebben ingediend, kunnen later beroep instellen 
tegen het definitieve maatwerkvoorschrift. Hier kan een uitzondering op worden gemaakt als 
er wijzigingen worden aangebracht ten opzichte van het ontwerpbesluit.

Waar vindt u meer informatie?
Nadere informatie over het Rijksinpassingsplan en overige besluiten vindt u op www.centrumpp.nl 
onder ‘actuele beroepsprocedures’. Voor meer informatie over de hoogwatergeul kunt u bellen 
met het projectkantoor Hoogwatergeul Veessen – Wapenveld, telefoon 0578 - 63 11 13 of 
kijken op www.veessen-wapenveld.nl. Voor vragen over de beroepsprocedure kunt u terecht 
bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, telefoon 070 - 426 44 26 of kijken 
op www.raadvanstate.nl.
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