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Onderwerp: verhoging waterveiligheid

Inleiding:
De gemeente Neerijnen heeft één stem in de stuurgroep TiWa – MIRT verkenning VaHe en 
is vertegenwoordigd door de wethouder Ruimtelijke Ordening uit het college van B&W. De 
MIRT-verkenning is in een belangrijke fase gekomen. De trechtering heeft ertoe geleid dat 
van de 18 oplossingen er nog 3 alternatieven/6 varianten over zijn, waaruit de stuurgroep in 
januari 2018 een voorkeursbeslissing gaat bepalen om die te adviseren aan de Minister I&W.

De raad van de gemeente Neerijnen op donderdag 21 december 2017 in vergadering bijeen.

Overwegende dat:
– er voor de verhoging van de waterveiligheid eigenlijk een keuze gemaakt dient te 

worden uit de twee meest reële alternatieven: 1. traditionele dijkversterking met 
buitendijkse maatregelen voor rivierkundige- en natuurcompensatie en 2. traditionele 
dijkversterking en binnendijkse rivierverruiming door een hoogwatergeul met natuur.

– beide voorkeursalternatieven voldoen aan de nieuwe normen zoals gesteld in het 
Deltaprogramma 2015 en het Tweede Nationaal Waterplan.

– de aanleg van een hoogwatergeul slechts een beperkte invloed heeft op de omvang 
van de dijkversterking (dijk kan daardoor 20 cm lager aangelegd worden en de 
breedte van de dijk aan de voet 1 tot 1,5 meter kleiner).

Is daarom van mening dat:
– het hoofddoel is, de waterveiligheid te verhogen en dat de drie nevendoelen daaraan 

ondergeschikt zijn.
– de nevendoelen die met een hoogwatergeul gerealiseerd kunnen worden niet 

opweegt tegen de nadelen voor de leefomgeving en veiligheid.
– de keuze die gemaakt wordt uit de twee meest reële alternatieven, een zo beperkt 

mogelijke impact mag hebben op die leefomgeving en leefbaarheid, alsmede op de 
veiligheid en het gevoel van onveiligheid bij inwoners, ondernemers en andere 
betrokkenen.

Roept het college op:
vanuit de gemeente Neerijnen als advies in te brengen bij de besluitvorming binnen de 
Stuurgroep TiWa-MIRT verkenning VaHe m.b.t. een voorkeursbeslissing ter advisering aan 
de Minister I&W; 

1) om de keuze voor de aanleg van een hoogwatergeul Varik-Heesselt definitief uit te 
sluiten;

2) om te kiezen voor het voorkeursalternatief: de traditionele dijkversterking met 
buitendijkse maatregelen voor rivierkundige- en natuurcompensatie;

3) om het genoemde voorkeursalternatief verder uit te laten werken en bij het opstellen 
van een dijkontwerp de inwoners, de grondbezitters en de gemeente Neerijnen te 
laten participeren;

en gaat over tot de orde van de dag.
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