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Persbericht: Structuurvisie Waalweelde west  

 
Goed milieueffectrapport voor Waalweelde west 

 

De Commissie m.e.r. heeft het milieueffectrapport voor de Structuurvisie Waal-

weelde west beoordeeld. Zij vindt dat het rapport de milieueffecten goed be-

schrijft. De Structuurvisie gaat over rivierveiligheid, natuurontwikkeling, bedrij-

vigheid, woningbouw en recreatie in het Waalgebied.  

 

De onafhankelijke Commissie m.e.r. is bij wet ingesteld en adviseert over de inhoud en de kwaliteit van mili-

eueffectrapporten. Zij stelt voor ieder project een werkgroep samen van onafhankelijke deskundigen. De 

Commissie schrijft geen milieueffectrapporten, dat doet de initiatiefnemer. Het bevoegd gezag - in dit geval 

Provinciale Staten van Gelderland - besluit over het project. Zie ook www.commissiemer.nl 

 

Het plan 

De provincie Gelderland werkt samen met de gemeenten Zaltbommel, Lingewaal en 

Neerijnen aan een intergemeentelijke en provinciale Structuurvisie Waalweelde west. 

Voor de besluitvorming over de Structuurvisie is een milieueffectrapport opgesteld. De 

Provinciale Staten van Gelderland hebben de Commissie om advies gevraagd over de 

inhoud van het milieueffectrapport. 

 

Het advies 

Uit het rapport blijkt onder andere dat de aanleg van een hoogwatergeul bij de dorpen 

Varik en Heeselt aanzienlijk bijdraagt aan de waterveiligheid van het Waalgebied, ook 

stroomopwaarts. Voorzitter Tom Smit van de Commissie hierover: “Door het zorgvul-

dige proces met alle betrokkenen, is het mogelijk geworden voor deze grote ingreep te 

kiezen.”  

 

In de Structuurvisie worden ook andere locaties voor verbetering van de rivierveiligheid, 

natuurontwikkeling, bedrijvigheid, woningbouw en recreatie gereserveerd. In het rapport 

staan deze helder naast elkaar. Hierdoor worden de milieueffecten van de te maken 

keuzes duidelijk. De Commissie vindt het rapport en het gevolgde proces van hoge 

kwaliteit. Zij oordeelt dat alle informatie aanwezig is om een besluit te kunnen nemen 

waarbij het milieu volwaardig wordt meegewogen. 
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