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Rijnbandijk bij Bakenhof te Arnhem,

uitgebracht aan Gedeputeerde Staten van Gelderland door de Commissie voor de milieueffectrapportage; namens deze,

de werkgroep m.e.r. Verlegging Rijnbandijk bij Bakenhof te Arnhem,

de voorzitter

de secretaris

drs. M.J. Ruis

dr. J.T. de Smidt

Utrecht. 15 oktober 1999

INHOUDSOPGAVE
Pagina

1.

Inleiding

1

2.

Oordeel over het MER
2. 1 Algemeen

2
2

3.

Aanbevelingen voor de besluitvorming
3.1 Dijkbekleding
3.2 Ecologische verbindingszone
3.3 Kweloverlast
3.4 Archeologisch onderzoek
3.5 Beheer en onderhoud dijktaluds

3
3
3
4
4
5

Bijlagen
1.

Brief van het bevoegd gezag d.d. 26 juli 1999, waarin de Commissie in de gelegenheid wordt gesteld om advies uit te brengen

2.

Kennisgeving in Staats courant nr 157 d.d. 18 augustus 1999.

3.

Projectgegevens

4.

Lijst van inspraakreacties en adviezen

1.

INLEIDING
Het polderdistrict Betuwe is voornemens om de dijk langs de zuidoever van de
Neder-Rijn ter hoogte van de Arnhemse wijk Malburgen-Oost te verbeteren. De
dijkverbetering wordt door het polderdistrict en Rijkswaterstaat Directie OostNederland (RWS DON) aangegrepen om ruimte te geven aan de rivier door de
dijk 150 a 250 meter terug te leggen. Een nevendoelstelling is de ruimte buiten
de nieuwe dijk te gebruiken voor natuurontwikkeling. Ter ondersteuning van
de besluitvorming over het dijkverleggingsplan ex artikel 7 van de Wet op de waterkering en artikel 19 van de Wet op de rUimtelijke ordening wordt milieueffectrapportage (m.e.r.) uitgevoerd.
Bij brief van 26 juli 1999 1] hebben Gedeputeerde Staten van Gelderland als co6rdinerend bevoegd gezag de Commissie voor de milieueffectrapportage (m.e.r.)
in de gelegenheid gesteld om advies uit te brengen over het opgestelde milieueffectrapport (MER). Het MER is op 19 augustus 1999 ter inzage gelegd 2 ].
Het advies is opgesteld door een werkgroep van de Commissie voor de m.e.r. 3 ]
De werkgroep treedt op namens de Commissie voor de m.e.r. en wordt verder
in dit advies 'de Commissie' genoemd
De Commissie heeft kennis genomen van de inspraakreacties en adviezen4 ], die
zij van het bevoegd gezag heeft ontvangen. In dit advies verwijst de Commissie
naar een reactie wanneer deze naar haar oordeel:
• informatie bevat over een essenW~le tekortkoming in het MER, waarvoor de
Commissie adviseert een aanvulling op het MER op te stellen alvorens de besluitvorming doorgang kan vinden;
• informatie bevat over de inhoud van het MER die van belang is voor de besluitvorming en waarover zij een aanbeveling doet in het advies;
• belangrijke onjuistheden bevat die ter voorkoming van misverstanden weerlegd dienen te worden.
Op grond van artikel 7.26. lid 1 van de Wm toetst de Commissie:
• aan de richtlijnen van het MER5]. zoals vastgesteld in maart 1999;
• op eventuele onjuistheden6 ];
• aan de wettelijke regels voor de inhoud van een MER7].
Tijdens de toetsing inventariseert de Commissie eerst of er tekortkomingen zijn
in het voldoen aan de wettelijke vereisten en de richtlijnen en gaat zij na welke
onderdelen van het MER in aanmerking komen voor een positieve vermelding.
Vervolgens beoordeelt de Commissie de ernst van de tekortkomingen. Daarbij
staat de vraag centraal of de benodigde informatie aanwezig is om het milieubelang een volwaardige plaats te geven bij de besluiten over het dijkverleggings-

Zie bijlage I.
2

Zie bijlage 2.

3

Zie bijlage 3 voor de samenstelling van de werkgroep en andere projectgegevens.

4

Bijlage 4 geeft hiervan een lijst.

5

Wm. artikel 7.23. lid 2.

6

Wm. artikel 7.23, lid 2.

7

Wm,artikeI7.IO.
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plan en voor de Art. 19 WRO-procedure met betrekking tot de herinrichting van
het buitendijkse gebied.
Is dat naar haar mening niet het geval dan betreft het een essentiele tekortkomingo De Commissie zal dan adviseren tot een aanvulling. Overige tekortkomingen worden in het toetsingsadvies opgenomen, voor zover ze kunnen worden
verwerkt tot dUidelijke aanbevelingen voor het bevoegde gezag. Deze werkwijze
impliceert dat de Commissie zich in het advies tot hoofdzaken beperkt en niet
ingaat op onjuistheden of onvolkomenheden van ondergeschikt belang.

2.

OORDEEL OVER HET MER

2.1

Algemeen
De Commissie is van oordeel dat de essentiele informatie in het MER aanwezig
is. Het MER geeft een goede beschrijving van de voorgenomen activiteit, van de
alternatieven en van de effecten daarvan op het milieu. De informatie is toegankelijk en bevat overzichtelijke figuren en kaartmateriaal. Er is daardoor goede
en bruikbare informatie beschikbaar gekomen om het milieubelang een volwaardige plaats te kunnen geven in de besluitvorming.
In dit MER wordt naast de hoofddoelstelling veiligheidjRuimte voor de Rivier
ook een aanzienlijke versterking van de EHS tot stand gebracht: een zwakke
schakel in de verbindingszone tussen de kerngebieden Gelderse Poort en
Meinerswijk wordt versterkt. Tegelijk wordt stedelijke vernieuwing gei'ntegreerd
in de planvorming. De geplande laagbouw aan en op de dijk zal de betrokkenheid van de bewoners bij het water en de rivier vergroten. De milieueffecten van
de beoogde ingreep zijn daardoor positiefvoor landschap, natuur, cultuurhistorie en leefmilieu.
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3.

AANBEVELINGEN VOOR DE BESLUITVORMING
In dit hoofdstuk geeft de Commissie adviezen die naar haar mening van belang
zijn voor de kwaliteit van de besluitvorming. maar geen betrekking hebben op
essenW':le tekortkomingen.

3.1

Dijkbekleding
In het MER wordt alleen in een grondtransporttabel expliciet aandacht geschonken aan de kwaliteit van de kleibekleding. In het rapport Grondmechanisch Onderzoek wordt voor het buitentalud voorgesteld om voor de teelaarde (de bovenste 0.3 m) aan de klei natuurtechnische eisen te stell en (zand > 30%. lutum <
25%). Aan de klei van de daar onder gelegen laag (0.7 m) worden civieltechnische eisen gesteld. De eisen zijn in een tabel opgenomen. Er wordt vermeld dat
klei van categorie 2 toepasbaar is. Het grondmechanisch rapport is daarmee in
tegenspraak met het Dgkverleggingsplan waarin gesproken wordt van categorie
1. 8)
• De Commissie stelt voor om de werkwijze zoals voorgesteld in het grondmechanisch
rapport te volgen. Op zandige klei kan zich bij natuurtechnisch beheer een voldoende
erosiebestendige grasmat ontwikkelen waarop de beoogde stroomdalflora zich bovendien beter kan ontwikkelen. 9]

3.2

Ecologische verbindingszone
Het MER stelt dat de ecologische verbindingszone weliswaar een voldoende grote maat heeft om in ecologische zin effectief te kunnen zijn. maar dat er zeker
voor zoogdieren sprake zal zijn van verstoring. De verstoring met licht en geluid
komt zowel van de te bouwen woningen aan de landzijde als van het industriegebied Kleefse Waard aan de noordzijde van de Nederrijn. De verstoring wordt
nog versterkt door het brede verharde pad dat voor recreatief gebruik over de
strekdam zal worden aangelegd .
• De Commissie adviseert na te gaan of de gewenste recreatieve mogelijkheden ook geboden kunnen worden bij aanleg van een smal onverhard pad op de strekdam. Daarmee
wordt meer ruimte geboden voor de verplaatsing van dieren.

8

Zie Dijkverleggingsplan, p.7 en p.13. Verwezen wordt naar de (verouderde) TAW-publicatie van 1996.

9

Zie Technisch Rappori Erosiebestendigheid van grasland als dijlcbe/cleding, TAW 1998.
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3.3

Kweloverlast
In de huidige situatie zijn er problemen met de kwel ter plaatse van het bedrijventerrein Bakenhof. Gelet op de in het kader van het project te verwachten
werkzaamheden lijkt de in het MER uitgesproken verwachting dat de kweltoename relatief gering zal zijn gerechtvaardigd. Ter plaatse van het bedrijventerrein Bakenhof kan de situatie zelfs enigszins verbeteren door de beperkte dijkverlegging naar buiten en het aanbrengen van een kleiafdekking bUitendijks bij
het afgraven van de Pleijdriehoek. De voorziene herinrichting van het binnendijkse terrein biedt de mogelijkheid om de ontwatering van het gehele plangebied te verbeteren. Het MER gaat hier verder niet op in.
II De Commissie adviseert om bij de besluitvorming over de herinrichting van het buitendijks gebied duidelijk te maken of er mogelijkheden zijn om de ontwatering van het gehele plangebied, dus inclusief het bedrijventerrein, te verbeteren.

3.4

Archeologisch onderzoek
Figuur 2.3 van het MER stelt dat voor het gehele bUitendijkse gebied de archeologische verwachting laag is. In de figuur is ook aangegeven waar het vroegere
versterkte huis 'Kasteel Malbergen' gestaan heeft. Op deze plek is echter niet geboord. Uit oude kaarten blijkt dat het terrein van het huis door de rivier is aangetast maar niet geheel is weggespoeld. !O] Het RAAP-rapport en het MER meld en
bovendien dat er mogelijk restanten aanwezig zijn. Gesproken wordt van een
terrein met een geringe verhoging en mogelijke resten van een oude gracht. II]
II De Commissie adviseert een archeologisch onderzoek naar de resten van dit 'kasteel'
wanneer de Pleijdriehoek wordt afgegraven.

De Malburgse dijk stamt uit de 16e eeuw en begeleidde oorspronkelijk een deel
van de stroom van de IJssel. Het verloop van de oude dijk komt voor een deel
overeen met de hUidige 1ge eeuwse Malburgse dam, die nu een deel van de Rijn
begeleidt. Een deel van deze dijk zal worden afgegraven voor een te bouwen
strekdam ter hoogte van de wijk Malburgen.
De Commissie adviseert tijdens de afgraafwerkzaamheden een onderzoek in te stellen
naar de opbouw van het dijklichaam, dat uit twee verschillende tijdperken afkomstig is.
II

10

figuur 3 en 4 van bet RAAP-Rapport 435: Onderzoe/csgebied Ba/cenhoj. p.13.

11

RAAP-rapport p.12 en MER p.66.
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3.5

Beheer en onderhoud dijktaluds
In het Dfjkverleggingsplan staat dat het beheer van de dijktaluds zal plaatsvinden middels beweiding uitsluitend met schapen.12] Over de intensiteit van de
beweiding is niets vermeld, terwijl dit cruciaal is voor natuurtechnisch beheer.
.. De Commissie beveelt aan de beweiding met schapen extensief te houden (bij voorkeur in twee perioden van elk 6 weken met 10-15 schapen per ha). Buiten de perioden
met beweiding kan dan bloei en vruchtzetting van de dijkflora plaatsvinden.

12

Dijkverleggingsplan, p. 15.
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BIJLAGEN

bij het toetsingsadvies over het
milieueffectrapport Verlegging
Rijnbandijk bij Bakenhof
te Arnhem

(bijlagen 1 tim 4)

BIJLAGE 1
Brief van het bevoegd gezag d.d. 26 juli 1999 waarin de Commissie
in de gelegenheid wordt gesteld om advies uit te brengen

Gedeputeerde Staten

Bezoekadres
Huis der Provincie
Marla 11
Arnhem

Commissie voor de milieu-elfectrapportage
Postbus 2345
3500 GH UTRECHT

Postadres
Postbus 9090
6800 GX Aml1em

fe/efoon (026) 359 91 11
te/efax (026) 359 94 80
e-mail post@gelderiand.nl

datum

26 juli 1999

MW1998.48361

onderwerp

Hierbij sturen wij u de projectnotaiMER (in drievoud) en in enkelvoud het (ontwerp-)dijkverleggingsplan (dp 118 tot 138), het (ontwerp-)herinrichtingsplan "nieuwe uiterwaarden", alsmede de
onderliggende rapporten "analyse rivierkundige effecten, archeologische verwachtingskaart, grondmechanisch onderzoek en hinder tijdens de aanlegfase".
Wij hebben heden onze aanvaardbaarheid overdeze projectnotaiMER uitgesproken en de initiatie/nemer (het gecombineerd college van polderdistrict Betuwe), alsmede de coiirdinerend initiatiefnemer (Rijkswaterstaat directie Oost-Nederland) daarvan heden schriftelijk bericht.
Wij zijn voornemens op 18 augustus 1999 de projectnotaiMER en de bovengenoemde, bijbehorende relevante stukken op de gebruikelijke wijze in de pers bekend te maken. De definitieve
bekendmaking zullen wij u zo spoedig mogelijk toezenden. De terinzageperiode loopt van
19 augustus 1999 tim 15 september 1999. Wij zullen de bij ons college ingezonden inspraakreacties en adviezen van de wettelijke adviseurs zo snel mogelijk toezenden met het verzoek deze
bij uw advisering aan ons college te betrekken.

Inlichtingen bll

verzonden

~2

dhr. J.G. Bleeker

8 JU L11999

doorkiesnr

359 88 62

Postbank girorekening 869762
ABN+AMRO Amhem, rek. nr. 53.50.26.463

BNG 's-Gravenhage, rek. nr. 28.50. 10.824

_provincie

GELDERLAND

Wij vragen u ons zo snel als mogelijk over de projectnotafMER advies uit te brengen.

----

bijlagen:
projectnotafMER (in drievoud)
(ontwerp-)dijkverleggingsplan (dp 118 tot 138), (ontwerp)herinrichtingsplan "nieuwe uiterwaarden", alsmede de onderliggende rapporten "analyse rivierkundige effecten, archeologische verwachtingskaart, grondmechanisch onderzoek en hindertijdens de aanlegfase"
(in enkelvoud)
coil. -/pr
code: RN15022/1

2

Bijiage 1, biz. ii

BIJLAGE 2

Kennisgeving van de ter inzagelegging van het MER
in Staatscourant nr. 157 d.d. 18 augustus 1999

BEKENDMAKING
Welopdowalerkering.art.23,1e lid

Tednzagelegging en open bare

informatie~bijeenkomst

Dijkverlegging Bakenhof in de gemeenten Arnhem en Huissen
Via dcze bekendmakmg willen WI} U op de hoagie ~tcllen van flet voomemen tot dlJkvcrleggrng en herinrichling van de Nieuwe Uil.erwaorden
alsmede u de gelegenheid bieden hierop Ie rcogeren. &j drl projeCi zip meerdere overheden be[rokken. Onderling is o(gesproken dot aile
reo ales noor een odres zullen worden vcrzonden. Gedepucccrde SCoten van Gelderlond vcrvullen die coordinerende rol.
De besluitvotming en coiirdlnollc over de dljkverlegging gebeurt op baSIS von de Wet op de wQceri<ering en oyer de herinridJting yon de
Nieuwe UI{crwaorden op boSIS von de OntgrondingenwcL
Vaar de dlJkYeriegging van de Bakenhof 'groen balkon van de
riyier', gelegen in de gemeenten Arnhem en Huissen hecft het
Polderdistrict Betuwe te Elst. mede namens de
hoofdingenlcur-directeur van de Rijkswaterstaat in de Directie
Dost-Nederland te Arnhem, de projectnota/MER. het
omwerp-dijkyerfeggingsplan (dijkpaal [18 tot 138) en het
omwerp-herinrichtingsplan Nieuwe Uiterwaarden en
onderliggende rapponen bij ons ingediend. T evens zijn
aanyragen voor vergunningen e.d .. om het werk te kunnen
uitvoeren, ingediend bij de betrokken overheden.
HierOYer (lernen zij afzonderlijk besluiten.
Het gaat om vergunningaanvragen (ingediend door
polderdlstrict Betuwe) met het oog op de uitvoering van het
dijkyerleggingsplan. Gedeputeerde Staten van Gelderland zijn
bevoegd gezag innke de Wet op de waterkering (Wow) en
coordineren de vergunningprocedures conform artikel 20 van
de Wow en paragraaf 14 van de Wet milieubeheer.
Het betreft:
- een Vfllstelling op grond van artikel [9 van de Wet
Ruimtelijke Drdening (gemeente Arnhem);
- een kapvergunning op grond van de Algemene plaatselijke
verordening (gemeente Arnhem en gemeente Huissen):
- een sloopvergunning op grond van de gemeentelijke
Bouwverordening (gerneeme Arnhem):
- een vergunning op grond van de Wet milieubeheer
(gemeeme Arnhem);
- een oncgrondingsvergunning op basis van de
Ontgrondingenwet (provincie Geldcrland);
- cen vergunning op grand van de Rivierenwet
(Rijkswaterstaat Directie Dost-Nederland);
- een beschikking op grond van de Wet bodembescherming
(Rijkswaterstaat Directie Dost-Nederland);
- een onthefnng op grond van artikel 7 van de A[gemene Keur
(polderdistrict Betuwe).
Daarnaast gaat het ook am vergunningaanvragen
(ingediend door Rijkswaterstaat Directie Oost-Nederland)
en ontwerpbeschikkingen voor de uitvoering van het
herinrichtingsplan voor de Nieuwe Uiterwa<lrden.
De ontwerpbeschikkinge houden in d<lt de gevraagde
vergunningen worden verleend met in achtneming V<lO
voorschriften en beperkingen.
Gedeputeerde Staten van Gelderland zijn bevoegd gezag imake
de Oncgrondingenwet en coordincren de
vergunningprocedures conform artike! 10 van de
Omgrondingenwet en paragraaf 14 v<ln de Wet milieubeheer.
Het betreft:
- cen kapvergunning op grond van de Aigemene plaatsclijke
verordening (gemeeme Arnhern):
- een sloopvergunning op grond van de gemeemelijke
Bouwverordening (gemeente Arnhem);
- een vergunning op grond ... an de Rivierenwet
(Rijkswaterstaat Directi!! Dost-Nederland);
- een vergunning op grond van de Wet veromreiniging
oppervlaktewater voor het tijdelijk in depot zetten v<ln
uiterwaardenspecie (Rijkswaterstaat Directie OostNederland):
- een beschikking op grond ... an de Wet bodernbescherming
(Rijkswaterstaat Directie Oost Nederland):
. een ontgrondingsvergunning op basis van de
Omgrond,ngenwet (provlncie Gelderland);
- een ontheffing op grand van arlikcl 7 van de Aigemene Keur
(polderdlstrict Betuwe).

Terinzagelegging
Dc projectnotalMER. het ontwerp-dijkverleggingsplan. het
ontwerp herinrichtingsplan Nieuwe Uiterwaarden alsmede de
genoemdc aanvragen en ontwerpbeschikkingen liggen van
19 augustus tot en met 15 september 1999 ter lnuge in:
- het ambtshuis van het polderdistrict Betuwe, Dorpsstraat 8 te
Else (Gld), op werkdagen van 8.30 tot 12.00 uur en van 13.00 tot
17.00 uur,
- het kantoor (bibliotheek) van Rijkswaterstaat, Dif(!ctieDostNederland, Rijkskantorcn- gebouw, Gi[demeestersplein I te
Amhem op werkdagen van 9.00 tat 16.00 uur;
- het gemeentehuis van Huissen (bureau Voorlichting),
Raadhuisplein I te Huissen, op werkdagen van 9.00 tot 12.00
uur en op maandag ook van 16.30 tot I ROO uur;
- het gemeentelijk informatiecentrum Amhem. Beekstraat 62 te
Amhem, op werkdagen van 9.00 tot I ~oo uur en op donderdag
van 9.00 tot 20.00 uur;
- de wijkpost Malburgen Oost, Ycldb!oemenlaan 32 te Arnhem, op
werkdagen van 9.00 tot 12.30 en van 13.00 tot 17.00 uur;
- het Huis der Provincie (gebouw Rijnstate, kamer 7.20). Markt II
in Arnhem. op werkdagen van 9.00 tot 12.00 uuren van 14.00
tot 16.00 uur en verder in nader ovcrleg. tefefoan (026) 3~98862.
lndicn u niet in staat bent tljdens kantooruren de ter inzagc
gdegde stukken in tc zien. dan kunt u contact apnemen met de
dienst Milieu en Water, afdeling Water en Waterkering van de
provincie Gelderland tel. 026 3598862.

Schriftclijke zienswijzen
Bij dit project zijn meerdere ovemedcn betrakken. Onderling is
afgesproken dat aile reaccies naar cen aclres worden verzonden.
U kunt tot en met 15 september 1999 op een of meer van de
hiervoor gcnoemde onderdelenlontwerpbeschikkingen schrifte!ijk
reageren bij:
Gedepu'teerde Staten van Gelderland
Dienst Milieu en Water
afdeling Water en Waterkering
Postbus 9090,6800 GX Amhem
Graag ondervermelding van nummer MW98.48361.
Wij verzoeken u bovendien bovenaan de brief aan te geven op
welk onderdeeVontwerpbeschikking u reageert. Overigens kan
iedereen die zienswijzen inbrengt verzoeken om zijnJhaar
persoonlijke gegevens niet bekend te maken.

Mondelinge zienswijzei
openbare Informatie-bijeenkomst
Behalve schriftelijk kunt u oak mondding reagercn. Hiervoar
wordtop [3 september 1999 een openbare informatiebijeenkomstgeorganiseerd in Cultureel Wijkcentrum Boerderij't
DUifje aan de Oude Huissenseweg 4 tc Amhem.
Yertegenwoordlgers van betrokken overheden zijn aanwezig om
uw vragen te beantwoorden. De utting begint om 20.00 uur.
U wordt verzocht zovee[ moge!ijk gcbruik te maken van deze
2itting. wanneer u uw zienswijze uitsluitend rnondeling wile
indienen.

Nadcrc informatie
Yoor nadere informatie Over bovenvenneld dijkvcrleggingsproject
'Groen balkon van de rlvier' of de te volgen procedure, kunt urich
wenden tot:
- provincie Gelderfand, Koos Bleeker. tel. (026) 3598862.
Arnhem, 18 augustus 1999· nr. MW98.4836I

Bovendlen zal. separaat aan deze publica tie, door de gemeente
Arnhem en de gemeente Huissen bekendgemaakt worden op
welke wlJze de planologische mpJssing van de herinr1chting Nieuwe
Ulterwaarden gerealiseerd gaat worden en w('lke mogehjkheden
van IflSpraak daarbiJ gcboden worden.

_provincie

GELDERLAND

Gedepuleerde Staten van Gelder/and

J. Kammillga - Comml$saflS van de Kanll1grn
C. Crasborn-griffier

BIJLAGE 3
Projectgegevens
Initiatiefnemer: Het Polderdistrict Betuwe is formeel initiatiefnemer. Het Directoraat-Generaal
Rijkswaterstaat. Directie Oost-Nederland is uitvoerend initiatiefnemer vanuit de verantwoordelijkheid voor het nemen van rivierverruimende maatregelen en het maken van een integraal
rivierverruimingsplan.
Bevoegd gezag: Gedeputeerde Staten van Gelderland is coordinerend bevoegd gezag. De gemeenten Arnhem en Huissen treden op als formeel initiatiefnemer voor de Art. 19 WROprocedure.
Besluit: goedkeuringsbesluit van Gedeputeerde Staten van Gelderland. ingevolge artikel 7 van
de Wet op de waterkering (Wow). Daarnaast is voor het afgraven en herinrichten voor het buitendijks gebied een besluit van de gemeenten Arnhem en Huissen nodig voor herziening van het
bestemmingsplan ingevolge artikel 19 Wet op de ruimtelijke ordening (WRO).
Categorie Besluit m.e.r.: C12.1 en 012.1 Besluit m.e.r. 1999. (CI2.1 volgens Besluit m.e.r.
1994)
Activiteit: De initiatiefnemers zijn voornemens om de dijk langs de zuidoever van de Neder-Rijn
ter hoogte van de Arnhemse wijk Malburgen-Oost te verbeteren. De dijkverbetering wordt aangegrepen om ruimte te geven aan de rivier door de dijk volgens het voorkeursalternatief 200
meter terug te leggen. Een nevendoelstelling is de ruimte buiten de nieuwe dijk te gebruiken
voor natuurontwikkeling.
Procedurele gegevens:
kennisgeving startnotitie: 4 november 1998
richtlijnenadvies uitgebracht op: 13 januari 1999
richtlijnen vastgesteld: maart 1999
kennisgeving MER: 26 juli 1999
toetsingsadvies uitgebracht: 15 oktober 1999
Bijzonderheden: Voor de Commissie is dit het eerste toetsingsadvies over een dijkverleggingsplan. uitgevoerd in het kader van de beleidslijn Ruimte voor de Rivier.
Samenstelling van de werkgroep:
ir. C. van der Giessen
ing. J .M. Hoenstok
drs. J .A.A. Leemans
dr. J. Renes
dr. J.T. de Smidt (voorzitter)
Secretaris van de werkgroep: drs. M.J. Ruis

BIJLAGE 4
Lijst van inspraakreacties en adviezen

nr.

datum

persoon of instantie

plaats

datum van
ontvangst
Cie. m.e.r.

l.

19990907

Ministerie van LNV. Directie Oost

Deventer

19990921

2.

19990914

H.J. van den Bovenkamp

Arnhem

19990921

3.

19990915

Volktuinenvereniging "Arnhem Zuid"

Arnhem

19990921

4.

19990915

R.K. Basisschool St.Margaretha

Arnhem

19990921

