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Aanvullend toetsingsadvies over de Partiele planwijziging 

dijkverbeteringsproject Kandia Loo-Schans 

Advies op grond van artil<el 7.26 van de Wet milieubeheer over de Particle planwijziging 

dijkverbeteringsproject Kandia Loo-S hans , 

uitgebracht aan Gedeputeerde Staten van Gelderland door de Comrrtissie voor de milieuef

fectrapportage: namens deze, 

de werkgroep m.e.1". Particle planwijziging dijkverbeteringsproject Kandia Loo-Schans, 

de secretaris de voorzttter 

-----------------
drs. M.J. Ruis ir. P. van Dumsen 

Utrecht, 10 april 1998 
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uw brief 
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(030) 234 76 50 

ons kenmerk 
Ul95-98/Ru/ab/645-97 

Utrecht, 
10 maart 1998 

Met bovengenoemde brief stelde u de Commissie voor de milieueffectrapportage (m.e.r.) in de 
gelegenheid een advies uit te brengen over het concept-plan aangaande de parm~le planwijzi
ging voor het dijkverbeteringsproject Kandia-Loo-Schans, dp 164 - dp166. Het betreft hier 
het handhaven. inpassen en voor het publiek ontsluiten van een voormalig defensiekunst
werk, gelegen in de gemeente Westervoort. 
Overeenkomstig artikel 7.26 van de Wet milieubeheer (Wm) bied ik u hierbij het advies van 
de Commissie aan. Aangezien het advies van de Commissie uitsluitend betrekking heeft op 
de planwijziging en daarmee beperkt van omvang is, ontvangt u dit advies in briefvorm. 

De Commissie constateerde in haar toetsingsadvies over het milieueffectrapport (d.d. 29 
maart 1996) dat het MER (milieueffectrapport) geen informatie gaf over de waarde van het 
voormalige defensiekunstwerk als zelfstandig te behouden object en dat niet dUidelijk was op 
grond van welke argumenten was gekozen voor het verwijderen van het kunstwerk. Vandaar 
dat de Commissie met in stemming kennis heeft genomen van de nu geleverde informatie van 
het waterschap Rijn en IJssel over de mogelijkheden om het defensiekunstwerk te behouden. 

Het concept-plan over de partiele planwijziging voor het dijkverbeteringsproject. zoals deze 
recent ter advisering aan de Commissie is voorgelegd, is door de Commissie om formele rede
nen getoetst alsof het een aanvulling op het MER betrof. Naar het oordeel van de Commissie 
bevat het concept-plan alle essentiele informatie die nodig is om het milieubelang bij het be
sluit over de inpassingsmogelijkheden volwaardig mee te kunnen nemen. 

In haar eerdere toetsingsadvies adviseerde de Commissie de aanwezigheid van het inlaat
werk te accentueren. Het voornemen van de initiatiefnemer houdt hier bij de landschappelij
ke inpassing voldoende rekening mee, onder meer door beplanting en mogelijkerwijs door 
een afwijkend wegdek. Daarnaast wordt rekening gehouden met het beperken van mogelijke 
overlast voor omwonenden door bezoekers aan het defensiekunstwerk. 

Secretariaat: Arthur van Schendelstraat 800 
Utrecht, tei. : (030) 234 76 66 
telefax: (030) 233 12 95 

Correspondentie-adres: 
Postbus 2345 

3500 GH UTRECHT 



Kenmerk: U195-98/Ru/ab/645-97 

Het concept-plan geeft geen inzicht in de exacte ligging van de inlaatsluis van het fort 
Geldersoorth. De provincie zal bij de besluitvorming over het inlaatwerk rekening houden 
met het gevaar dat de afgravingen voor de plas-draszone kan opleveren voor de resten van de 
oudere inlaatsluis. Uit oud kaartmateriaaFl kan worden opgemaakt hoe de werken van de 
JJsseUinie en de oude sluis precies ten opzichte van elkaar liggen. Vandaar dat de Commis
sie adviseert de exacte ligging van de oude sluis duidelijk op een kaart aan te geven voordat 
tot uitvoering wordt overgegaan. Daarnaast beveelt de Commissie aan er bij de aanleg van de 
plas-draszone rekening mee te houden dat de nog in het landschap zichtbare contouren van 
historische elementen zo min mogelijk worden aangetast. 

De Commissie hoopt met haar advies een constructieve bijdrage te leveren aan de besluitvor
mingo 

In afschrift aan: Waterschap Rijn en IJsseJ 

-~ ---
Jr. P. van Duursen 
voorzitter van de Commissie 
voor de milieueffectrapportage 

1 Zie kopie kaart uit 1749 in concept-plan Inpassen deJensiekunstwerk p. 6. 
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BIJLAGE 1 

Brief van het bevoegd gezag d.d. 6 februari 1998 waarin de Commissie 
in de gelegenheid wordt gesteld om advies uit te brengen 

_Ged_ ep_ut_ee_fd_e s_la_le_n ____ * G~LDcERLAND 

Commissie voor de milieu-effectrapportage 
Postbus 2345 
3500 GH UTRECHT 

BczoeklJdres 

Marldfl 

Amhem 

telefoon (026) 359 91 11 

relefax (O26) 359 94 so 

f'ost;'ldres 

Pustbus 9090 

6800 GX Amllem 

Commissie VGOr cle I 
mjlieu . eff,-::c~r.:)~l~ 

ing,oimmcn: r WFfB. 1~~~_ i 

datum 

IlUl
o

nmc,r -:;{1...0 2 - .qf ~--- J 
.-,... do~'s:er : t !t.s:.. 8\" ~{"1 88 (3; 

- 6 februari 1998 - MW96. 6446-608 2 0~~fr:ie n,,;:]r :~ / .s;:_l~lJ.?' -1 ! 
ortderwer~ 

- Verzoek om advies over de partiEile planwijziging 
voor het dijkverbeteringsproject Kandia-Loo-Schans, 
dp 164-dp 166 (inpassen defensiekunstwerk) in de 
gemeente Westervoort 

Hierbij sturen wij u het conceptplan ov~ de partiele planwijziging voor 
het dijkverbeteringsprojec t KandJ.a-Loo-Schans, dp 164-dp 166 (inpassen 
defensiekunstwerk) in de gemeente Wes t e rvoort . 

Wij verzoeken u, ge1et op de datum van de bekendmaking voor de terinzage
legging, zo snel als mogelijk advies uit te brengen over dit plan. 

De - in afschrift bijgevoegde - bekendmaking hiervan vindt plaats op 
11 februari 1998 in enkele region ale en lokale kranten en de Staatscou
rant. 

bij1agen: 
conceptplan (inpassen defensiekunstwerk) (3x) 
afschrift bekendmaking 

coIl. -/y 
code: YS/M9800787 

Inlkhtingen blj dhr. J. Bleeker 

vftlzorlCJen 

09 FEB. 1998 

doorklesnro 359 BB 62 

Poslbank 869762 

ABN+AMRO Amhetn 63 60 26 463 

BNa 's-Orawrtlhage28 50 1082" 



BIJLAGE 2 

Kennisgeving van de particle planwijziging 
in Staatscourant nr. 28 d.d. 11 februari 1998 

BEKENDMAKING 
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BIJLAGE 3 

Projectgegevens 

Initiatiefnemer: Waters chap Rijn en IJssel. voorheen Polderdistrict Rijn en IJssel 

Bevoegd gezag: College van Gedeputeerde Staten van Gelderland 

Besluit: goedkeuring van partieel gewijzigd dijkverbeteringsplan ex artikel 7 van de Wet op de 
Waterkering 

Categorie Besluit m.e.r. 1994: 12.1 

Activiteit: het inpassen van een voormalig defensiekunstwerk. gelegen op het gedeeUe tussen 
dijkpaal 164 en 166 in de gemeente Westervoort 

Procedurele gegevens: 
kennisgeving startnotitie: 10 november 1994 
richtlijnenadvies uitgebracht: 12 januari 1995 
richtlijnen vastgesteld: 1 februari 1995 
kennisgeving MER: 14 februari 1996 
toetsingsadvies uitgebracht: 29 maart 1996 
kennisgeving partiele planwijziging dijkverbeteringsplan: 11 februari 1998 
aanvullend advies uitgebracht: 10 april 1998 

Bijzonderheden: 
In het toetsingsadvies van 29 maart 1996 sprak de Commissie haar oordeel uit dat het MER 
voldoende informatie verschaft voor besluitvorming over het dijkverbeteringsplan. De Commissie 
merkte in haar advies onder meer op dat niet dUidelijk was op grond van welke argumenten 
werd gekozen voor het verwijderen van het defensiekunstwerk. Na het blootgraven van dit 
kunstwerk bleek het geheel kolosaler te zijn en in betere staat te verkeren dan het Waters chap 
had verwacht. Vandaar dat het waterschap voornemens is het kunstwerk in te passen en het 
dijkverbeteringsplan daartoe aan te passen. Het concept-plan over de inpassing bevat aile es
sentiele informatie die nodig is om het milieubelang volwaardig mee te kunnen nemen. 

Samenstelling van de werkgroep: 
ir. C. van der Giessen 
ir. L. van Nieuwenhuijze 
drs. J. Renes 
dr. K.V. Sykora 
ir. K.H. Veldhuis (voorzitter) 
ir. P. van Duursen (voorzitter aanvullend toetsingsadvies) 

Secretaris van de werkgroep: dr. N.W.M. van Buren (richtlijnen) en mr. R.J. Sielcken (toetsingJ 
en drs. M.J. Ruis (aanvullend toetsingsadvies). 

I 
I 



BIJLAGE 4 

Lijst van inspraakreacties en advlezen 

nr. datum persoon of instantie plaats datum van 
ontvangst 
Cleo m .e.r. 

1. 980310 --- -- 98031 1 

2. 980304 Fam. Lambermont Westervoort 98031 1 

3. 9803 11 W.J.M. van Snippenburg-Ouwens Westervoort 98031 1 


