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Geacht College,
Wij hebben de Notitie reikwijdte en detailniveau voor de dijkversterking Neder-Betuwe van u
ontvangen. Wij sturen u hierbij ons advies ten aanzien van reikwijdte en detailniveau van de
milieueffectrapportage voor de dijkversterking Neder-Betuwe. Ons advies is gebaseerd op het
advies van de Commissie m.e.r., betrokken bestuursorganen, wettelijke adviseurs en zienswijzen op
de Notitie reikwijdte en detailniveau.

Aanleiding
U heeft er voor gekozen om een milieueffectrapportage op te stellen voor het project
dijkversterking Neder-Betuwe. Voor de voorgenomen activiteit is een projectplan Waterwet nodig
dat goedgekeurd dient te worden door Gedeputeerde Staten van Gelderland. De goedkeuring is
volgens Besluit m.e.r. het m.e.r.-plichtige besluit voor de dijkversterking. Daarom zijn wij het
bevoegde gezag voor de m.e.r.-procedure.
U heeft een Notitie reikwijdte en detailniveau opgesteld voor de dijkversterking Neder-Betuwe met
datum 18 juli 2018. Wij hebben de notitie toegezonden aan de Commissie m.e.r., de wettelijke
adviseurs en de betrokken bestuursorganen met een verzoek om advies. Wij hebben de notitie ter
inzage gelegd vanaf 16 augustus tot en met 26 september 2018 en eenieder gelegenheid gegeven om
een zienswijze in te brengen.
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Advies
Wij hebben op basis van de Notitie reikwijdte en detailniveau een advies opgesteld met
aanwijzingen voor het opstellen van een milieueffectrapport. Ons advies is gebaseerd op het advies
van de Commissie m.e.r., betrokken bestuursorganen, wettelijke adviseurs en ingediende
zienswijzen.
De volgende punten omvatten essentiële informatie voor het Milieueffectrapport. Dat wil zeggen
dat het Milieueffectrapport voor het meewegen van het milieubelang in de besluitvorming in ieder
geval onderstaande informatie moet bevatten:
• Een toelichting op de veiligheidsopgave met een beschrijving van eventuele onzekerheden in de
beoordeling.
• Een navolgbare beschrijving van de trechtering van individuele maatregelen per dijkvak naar het
voorkeursalternatief voor de gehele dijk (de verkenningsfase), waarbij duidelijk is hoe
milieuargumenten daarbij een rol hebben gespeeld.
• De milieugevolgen van de alternatieven in de realisatiefase (aanleg/inrichting) en de eindsituatie
(beheer, onderhoud en gebruik) en mogelijke maatregelen om negatieve gevolgen te beperken.
• De effecten op de natuur waaronder de gebiedsdoelen voor het Natura 2000-gebied Rijntakken.
Ga daarbij in op de uitvoerbaarheid binnen de kaders van de Wet natuurbescherming.
Besluitvormers en insprekers lezen in de eerste plaats de samenvatting van het Milieueffectrapport.
Daarom verdient dit onderdeel bijzondere aandacht. De samenvatting moet als zelfstandig
document leesbaar zijn en een goede afspiegeling vormen van de inhoud van het
Milieueffectrapport.
Reacties op de ingediende adviezen en zienswijzen zijn opgenomen in de Reactienota Notitie
reikwijdte en detailniveau Dijkversterking Neder-Betuwe, die door u is opgesteld in samenspraak
met onze medewerkers. Wij stellen hierbij ook de Reactienota vast als onderdeel van ons advies.
Het advies van Gedeputeerde Staten omvat:
 het advies van de Commissie m.e.r. van 25 oktober 2018 in zijn geheel;
 de Reactienota Notitie reikwijdte en detailniveau Dijkversterking Neder-Betuwe.
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Het advies van de Commissie m.e.r. en de Reactienota Notitie Reikwijdte en Detailniveau
Dijkversterking Neder-Betuwe zijn als bijlagen bij deze brief gevoegd.

Met vriendelijke groet,
namens Gedeputeerde Staten van Gelderland,

Martine Jongman
Programmamanager Water

Bijlagen
 Advies van de Commissie voor de milieueffectrapportage
 Reactienota Notitie Reikwijdte en Detailniveau Dijkversterking Neder-Betuwe

