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Geacht College, 
 
Met bovengenoemde brief stelde u (als coördinerend bevoegd gezag) de Commissie voor 
de milieueffectrapportage (m.e.r.) in de gelegenheid een toetsingsadvies uit te brengen 
over een milieueffectrapport (MER) ten behoeve van de besluitvorming over Rivierver-
ruiming door dijkverlegging Hondsbroeksche Pleij te Westervoort. 
Overeenkomstig artikel 7.26 van de Wet milieubeheer (Wm) bied ik u hierbij het advies 
van de Commissie aan. 
 
De Commissie hoopt met haar advies een constructieve bijdrage te leveren aan de be-
sluitvorming. Zij zal graag vernemen hoe u gebruik maakt van haar aanbevelingen. Dit 
houdt in dat de Commissie graag het (ontwerp)besluit en de evaluatiedocumenten krijgt 
toegestuurd. 

Hoogachtend, 
 
 
 
drs. J.G.M. van Rhijn 
Voorzitter van de werkgroep m.e.r. 
Rivierverruiming door dijkverlegging  
Hondsbroeksche Pleij te Westervoort 
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Advies op grond van artikel 7.26 van de Wet milieubeheer over het milieuef-

fectrapport over Rivierverruiming door dijkverlegging Hondsbroeksche Pleij te 

Westervoort, 

uitgebracht aan Gedeputeerde Staten van Gelderland (coördinerend bevoegd 
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Rivierverruiming door dijkverlegging Hondsbroeksche Pleij te Westervoort, 

de secretaris de voorzitter 
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1. INLEIDING 
Het Waterschap Rijn en IJssel en Rijkswaterstaat, directie Oost-Nederland 
hebben het voornemen rivierverruimende maatregelen te nemen ter hoogte 
van de Hondsbroeksche Pleij nabij Westervoort. Een verruiming van het win-
terbed van de Nederrijn en IJssel ter plaatse verkleint het risico op overstro-
ming. Tevens ontstaat de mogelijkheid de afvoerverdeling tussen Nederrijn en 
IJssel aan te passen. Voor de besluitvorming over de rivierverruimende maat-
regelen wordt de procedure van milieueffectrapportage (m.e.r.) doorlopen1. 
 
Bij brief  van 13 april 20042 heeft Gedeputeerde Staten van de provincie Gel-
derland als bevoegd gezag de Commissie voor de m.e.r. in de gelegenheid ge-
steld om advies uit te brengen over het opgestelde milieueffectrapport (MER). 
Het MER is op 22 april 2004 ter inzage gelegd3. 
 
Het advies is opgesteld door een werkgroep van de Commissie voor de m.e.r.4 
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 adviezen5, 
die zij van het bevoegd gezag heeft ontvangen.  
 
Op grond van artikel 7.26, lid 1 van de Wm toetst de Commissie: 
 aan de richtlijnen van het MER6, zoals vastgesteld in september 1999; 
 op eventuele onjuistheden7; 
 aan de wettelijke regels voor de inhoud van een MER8. 
 
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 ver-
melding. Vervolgens beoordeelt de Commissie de ernst van de tekortkomin-
gen. Daarbij staat de vraag centraal of de benodigde informatie aanwezig is 
om het milieubelang een volwaardige plaats te geven bij het besluit over de 
rivierverruimende maatregelen. Is dat naar haar mening niet het geval dan 
betreft het een essentiële tekortkoming. De Commissie zal dan adviseren tot 
een aanvulling. Overige tekortkomingen worden in het toetsingsadvies opge-
nomen, 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 onvolko-
menheden van ondergeschikt belang. 
 

                                                

1  Formeel is alléén het verleggen van de primaire waterkering m.e.r.-plichtig. Het verleggen van de waterkering is 
echter onlosmakelijk verbonden met andere maatregelen, zoals het bouwen van een regelwerk, het graven van 
een hoogwatergeul en het inpassen van de werken in het gebied. Daarom is ervoor gekozen in het MER de 
voorgenomen maatregelen in zijn totaliteit te beschouwen.   

2 Zie bijlage 1. 
3 Zie bijlage 2. 
4 Zie bijlage 3 voor de samenstelling van de werkgroep en andere projectgegevens. 
5 Zie bijlage 4 voor een lijst hiervan. 
6 Wm, artikel 7.23, lid 2. 
7 Wm, artikel 7.23, lid 2. 
8  Wm, artikel 7.10 
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2. OORDEEL OVER HET MER 
De Commissie is van oordeel dat de essentiële informatie in het MER aan-
wezig is om het milieubelang een volwaardige plaats te kunnen geven in de 
besluitvorming. Het MER geeft een goede beschrijving van de voorgenomen 
activiteit, van de alternatieven en van de effecten daarvan op het milieu. De 
verschillende deelrapporten en de samenvatting zijn inzichtelijk, zelfstandig 
leesbaar en voorzien van goed kaartmateriaal. 
   

3. OVERIGE OPMERKINGEN OVER HET MER MET AANBEVELIN-
GEN 
In dit hoofdstuk geeft de Commissie adviezen die naar haar mening van be-
lang zijn voor de kwaliteit van de besluitvorming, maar geen betrekking heb-
ben op essentiële tekortkomingen. 
 
In het MER wordt het alternatief ‘Smal Pleywerk’ als het meest milieuvriende-
lijke alternatief (mma) aangemerkt. Dit alternatief heeft qua afvoercapaciteit 
en afvoerverdeling over de Rijntakken echter een geringere toekomstwaarde 
dan het alternatief ‘Breed Pleywerk’. Om deze reden wordt laatstgenoemde 
alternatief als voorkeursalternatief verder uitgewerkt. De Commissie beveelt 
daarbij aan aanvullende mogelijkheden te onderzoeken om het alternatief 
‘Breed Pleywerk’ milieuvriendelijker uit te werken. In de paragrafen 3.1, 3.2 
en 3.3 doet zij hiervoor suggesties.    
 

3.1 Hoogwatergeul 

In het MER wordt aangegeven dat landschappelijk en qua mogelijkheden voor 
natuurontwikkeling een natte hoogwatergeul de voorkeur verdient. In het 
voorkeursalternatief wordt echter gekozen voor een droge hoogwatergeul, met 
name omdat een natte geul bij hoog water zorgt voor extra wateroverlast en 
bij lage rivierstanden voor extra verdroging met zettingen in het stedelijk ge-
bied. De mogelijkheid om binnen de droge hoogwatergeul drassige gebieden te 
creëren is niet onderzocht in het MER. De Commissie is van mening dat 
hiermee goede omstandigheden gecreëerd kunnen worden voor natuuront-
wikkeling.  
 
■ De Commissie adviseert ten behoeve van de verdere besluitvorming de mogelijk-
heden te onderzoeken om binnen de droge hoogwatergeul drassige gebieden te creë-
ren. Geef aan welke milieuwinst hiermee bereikt kan worden.  
 

3.2 Dijkontwerp 

Het dijklichaam van de nieuwe primaire waterkering krijgt een kruinbreedte 
van 4 meter. De taludhellingen worden, vanuit overwegingen van mechanisch 
(maai)beheer, in beginsel niet steiler dan 1:3. De Commissie is van mening 
dat een dijk met een korte, lage berm en steilere taluds landschappelijk en 
ecologisch belangrijke voordelen oplevert en dat tegelijkertijd daarmee de vei-
ligheid niet in het geding komt.  



-3-  

Een smalle, steile dijk komt de herkenbaarheid in het landschap ten goede9 
en biedt betere mogelijkheden voor natuurontwikkeling10.  
 
■ De Commissie adviseert ten behoeve van de verdere besluitvorming te onderzoe-
ken of een kortere en minder hoge berm en steilere taluds mogelijk zijn en welke  
milieuwinst hiermee bereikt kan worden. 
 

3.3 Inrichtings- en beheersmaatregelen 

Een inrichtings- en beheersplan voor de Hondsbroeksche Pleij ontbreekt. In 
het MER is aangegeven dat de initiatiefnemers ten behoeve van de vergun-
ningverlening een beheersplan zullen (laten) opstellen.   
 
■ De Commissie adviseert voor de verdere besluitvorming een inrichtings- en be-
heersplan op te stellen waarbij in ieder geval ingegaan wordt op: 
 de abiotische factoren als de bodemsamenstelling (klei/zandgehalte, zuur-

graad/kalkgehalte)11, de grondwaterstand (maaiveldhoogte), de verhouding tus-
sen land en water12 en de aanwezigheid van gradiëntsituaties13; 

 de fasering van aanpassing van bestaande natuurelementen om aanwezige na-
tuur te behoeden voor negatieve effecten14; 

 het materiaal en de dichtheid waarmee ingezaaid wordt15 en de intensiteit van de 
agrarische activiteiten (bijvoorbeeld bemesting, begrazing) en recreatie (bijvoor-
beeld mate en wijze van openstelling, hondenbeleid);  

 het type beheer en de frequentie ervan. Maak daarbij onderscheid tussen ontwik-
kelings- en vervolgbeheer16, en tussen het beheer van dijken en overige terreinen.  

                                                

9  Een smalle, steile dijk verhoogt namelijk het landschappelijk contrast. 
10  De Commissie is daarbij van mening dat mechanisch (maai)beheer ook goed mogelijk is bij taluds steiler dan 

1:3. 
11  Natuurontwikkeling is in zijn algemeenheid gebaat bij een toplaag die bestaat uit lichtere grondsoorten. Een 

zekere variatie in materiaal in de deklagen verhoogt de diversiteit van flora en fauna.  
12  Hoe groter het aandeel water ten opzichte van het aandeel land, des te dichter wordt het mma ten aanzien van 

de (natte) hoogwatergeul benaderd. 
13  Door bij het aanleggen van waterpartijen geen strakheid maar juist grilligheid na te streven wordt het aantal 

gradiëntsituaties aanzienlijk vergroot. Dit komt ten goede aan toekomstige biodiversiteit en de uiteindelijke 
natuurwaarde.  

14  Bijvoorbeeld de geplande aanpassing van de strang. Uit oogpunt van natuurbescherming verdient het de 
voorkeur aanpassingen uit te voeren in perioden dat de aanwezige fauna en flora het minst kwetsbaar is.  

15  Dit bepaalt in eerste instantie in belangrijke mate de ontwikkeling van de begroeiing van de dijken en de overige 
terreinen. Na verloop van tijd en na natuurlijke selectie gaat het beheer een steeds belangrijkere rol spelen. 

16  Direct na aanleg is de ontwikkelingssnelheid van de flora en fauna groot. Hierbij past vaak een ander beheer 
(ontwikkelingsbeheer) dan bij een situatie waarin de ontwikkeling min of meer tot stilstand is gekomen 
(vervolgbeheer). 





  

BIJLAGEN 

bij het toetsingsadvies over het milieueffectrapport  
Rivierverruiming door dijkverlegging Hondsbroeksche Pleij  

te Westervoort 

(bijlagen 1 t/m 4) 



 

  



 

  

BIJLAGE 1 

Brief van het bevoegd gezag d.d. 13 april 2004 waarin de Commissie 
in de gelegenheid wordt gesteld om advies uit te brengen 

 

 



 

  

BIJLAGE 2 
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BIJLAGE 3 

Projectgegevens 

Initiatiefnemer: Rijkswaterstaat, Directie Oost-Nederland (coördinerend ini-
tiatiefnemer) en Waterschap Rijn en IJssel (formeel initiatiefnemer). 
 
Bevoegd gezag: Gedeputeerde Staten van Gelderland 
 
Besluit: goedkeuringsbesluit van Gedeputeerde Staten van Gelderland, inge-
volge artikel 7 van de Wet op de waterkering (Wow) en het daaropvolgende 
besluit van de gemeente Westervoort tot herziening van het bestemmingsplan 
ingevolge artikel 19 Wet op de ruimtelijke ordening (WRO). 
 
Categorie Gewijzigd Besluit m.e.r. 1994: C12.1 
 
Activiteit: Het treffen van rivierverruimende maatregelen ter hoogte van de 
Hondsbroeksche Pleij te Westervoort. De activiteit omvat een herinrichting 
van het gebied en het landinwaarts verleggen van de (functie van) primaire 
waterkering. Aanleiding hiervoor is de verwachte toename van de rivierafvoer, 
in combinatie met de ligging aan de vernauwing van het rivierbed en de lig-
ging bij het splitsingspunt van Nederrijn en IJssel (IJsselkop). 
 
Procedurele gegevens: 
kennisgeving startnotitie: 4 juli 1999 
richtlijnenadvies uitgebracht: 26 juli 1999 
richtlijnen vastgesteld: 30 september 1999 
kennisgeving MER: 21 april 2004 
toetsingsadvies uitgebracht: 23 juni 2004 
 
Bijzonderheden: De Commissie is van mening dat het MER de essentiële 
informatie bevat om het milieubelang een volwaardige plaats te kunnen geven 
in de besluitvorming. Het MER geeft een goede beschrijving van de voorgeno-
men activiteit, van de alternatieven en van de effecten daarvan op het milieu. 
De verschillende deelrapporten en de samenvatting zijn inzichtelijk, zelfstan-
dig leesbaar en voorzien van goed kaartmateriaal. De Commissie beveelt aan 
ten behoeve van de verdere besluitvorming aanvullende mogelijkheden te on-
derzoeken om het alternatief ‘Breed Pleywerk’ milieuvriendelijker uit te wer-
ken. In haar advies doet zij hiervoor suggesties.    
 
Samenstelling van de werkgroep: 
ir. C. van der Giessen 
drs. M.A. Kooiman 
dr. C.I.J.M. Liebrand 
drs. J.A.A.M. Leemans 
dr. J.T. de Smidt (voorzitter richtlijnen) 
mw. drs. J.G.M. van Rhijn (voorzitter toetsing) 
 
Secretaris van de werkgroep: 
drs. M.J. Ruis (richtlijnen) 
dr. G.P.J. Draaijers (toetsing) 



 

  

BIJLAGE 4 

Lijst van inspraakreacties en adviezen 

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

1.  20040512 Rentmeesterkantoor Witte, namens  
familie Van Essen 

Hoog-Keppel 20040526 

2.  20040428 Rijksdienst voor de Monumenten-
zorg, regio Noord-Oost 

Zeist 20040526 

3.  20040512 Vitens Gelderland Velp 20040526 
4.  20040517 Rentmeesterkantoor Witte, namens 

A.H.M. Hermsen, H.J.M. Hermsen 
en T.W. Hermsen 

Hoog-Keppel 20040526 

5.  20040515 H.J. Achterkamp Westervoort 20040526 
6.  20040514 Milieugroep Westervoort Westervoort 20040526 
 20040515 Milieugroep Westervoort Westervoort 20040526 
 20040515 Milieugroep Westervoort Westervoort 20040526 
 20040516 Milieugroep Westervoort Westervoort 20040526 
7.  20040517 Historische Kring Westervoort Westervoort 20040526 
8.  20040518 GLTO Belangenbehartiging Deventer 20040526 
9.  20040518 Gelderse Milieufederatie Arnhem 20040526 
10. 20040507 College van B&W gemeente Duiven Duiven 20040526 
11. 20040516 M. Rondon en K. Schurink Westervoort 20040526 
12. 20040423 Gastransport Services, District 

Zuid 
Eindhoven 20040526 

13. 20040516 Bewoners van Rijndijk 2, 4 en 6 Westervoort 20040601 
  Verslag hoorzitting 11 mei 2004 Westervoort 20040617 
 



 

  



 

  

 

Toetsingsadvies over het milieueffectrapport Rivierverruiming 
door dijkverlegging Hondsbroeksche Pleij te Westervoort 

Het Waterschap Rijn en IJssel en Rijkswaterstaat, directie Oost-
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Een verruiming van het winterbed van de Nederrijn en IJssel ter 
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