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In 2013 is het 20 jaar geleden dat de eerste grondaankoop ten behoeve van de natuurontwikkeling
Millingerwaard is gedaan. Sindsdien is mede door de
delfstoffenwinning in het gebied een spectaculair
natuurgebied ontstaan van honderden hectaren dat
misschien wel in de top 10 van Nederlandse natuursuccessen thuis hoort. De realisatie van de volgende
stap in dit ontwikkelingsproces is dichterbij gekomen.
De aannemerscombinatie heeft in de afgelopen periode
de vergunningen voorbereid.
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Ontwerp-vergunningen
voor de Millingerwaard
De realisatie van het hoogwaterveiligheid en natuur in de
Millingerwaard is weer een stap dichterbij. De ontwerp-vergunningen liggen van vrijdag 7 juni tot en met donderdag 18 juli ter
inzage. Gedurende deze periode kunnen zienswijzen worden
ingediend.

zaaknummer 2012-013704 en het ontwerpbesluit waarop de
zienswijze betrekking heeft, te worden vermeld.

Hoe komt u aan meer informatie?
Op de volgende locaties kunnen alle stukken op werkdagen, op de
daar gebruikelijke openingstijden worden ingezien:

Gedeputeerde Staten van Gelderland
t.a.v. de heer A.M. Kwakkernaat
Coördinator Procedures Millingerwaard
Postbus 9090
6800 GX ARNHEM

• Hoofdkantoor van Waterschap Rivierenland, De Blomboogerd 1
te Tiel;
• Gemeentehuis Millingen aan de Rijn, Heerbaan 115, 6566 EG
Millingen aan de Rijn;
• Gemeentehuis Ubbergen, Rijksstraatweg 139, 6573 CL
Beek-Ubbergen;
• Provinciehuis Gelderland, Markt 11, 6811 CG Arnhem;
• Kantoor van Rijkswaterstaat Dienst Oost-Nederland,
Eusebiusbuitensingel 66, 6828 HZ Arnhem
De besluiten zijn ook in te zien en te downloaden via de website
www.coordinatiegelderland.nl.
De omgevingsvergunning is bovendien ook op de landelijke
website www.ruimtelijkeplannen.nl te raadplegen.
Op 18 juni wordt een inloopavond georganiseerd waar vragen
kunnen worden gesteld over het project en de vergunningen.
Hoe kunt u zienswijzen indienen?
Van vrijdag 7 juni 2013 tot en met donderdag 18 juli 2013 kunt u uw
zienswijze indienen, bij voorkeur schriftelijk, indien gewenst
mondeling. In geval van een schriftelijke zienswijze dienen het

Millingerwaard in het
Watermuseum
Afgelopen winter is er in het watermuseum in Arnhem een
expositie ingericht voor het Ruimte voor de Rivier project
Millingerwaard. De combinatie Boskalis van de Wetering heeft
in samenwerking met DLG informatie aangeleverd over de
toekomstige werkzaamheden die nodig zijn om de waterdoelstelling en natuurontwikkelingen te realiseren.
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Stuur uw schriftelijke zienswijze naar de provincie Gelderland als
coördinerende instantie:

Een mondelinge zienswijze kunt u binnen de gestelde termijn van
zes weken inbrengen door een afspraak te maken met de heer
A.M. Kwakkernaat, Coördinator Procedures Millingerwaard van de
provincie Gelderland. De heer A.M. Kwakkernaat is bereikbaar via
telefoonnummer: 026-3598381.
Wat gebeurt er met uw zienswijze?
Alle zienswijzen worden de betreffende instanties betrokken de
zienswijzen bij het vaststellen van de definitieve besluiten.
Tegelijkertijd met het bekendmaken van de definitieve besluiten
wordt iedereen die een zienswijze heeft ingediend, geïnformeerd
over wat daarmee is gedaan.
Alleen een belanghebbende die een zienswijze heeft ingediend
kan later tegen de vaststelling van die besluiten beroep instellen
bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Dit is
niet vereist als het redelijkerwijs niet mogelijk was een zienswijze
in te dienen, bijvoorbeeld als het definitieve besluit ten opzichte
van het ontwerpbesluit gewijzigd wordt vastgesteld.

Millingerwaard 20 jaar
Dit jaar is het 20 jaargeleden dat een start werd gemaakt met
het omvormen van de Millingerwaard van landbouwgebied
naar natuurgebied. In de loop van 20 jaar is het gebied door
de winning van delfstoffen omgevormd tot natuurgebied dat
symbool staat voor riviernatuur. Dit najaar wordt op feestelijke
wijze stil gestaan bij dit feit.

Welke onderzoeken gingen vooraf
In de afgelopen periode (2012), heeft de Combindatie Boskalis – Van de Wetering in samenwerking met K3 Delta een groot aantal
onderzoeken laten uitvoeren voor het ontwerp- en het vergunningentraject. Om te komen tot alle acht vergunningen en twee meldingen die noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de werkzaamheden voor het ‘Ruimte voor de Rivierproject Millingerwaard’ hebben
experts op verschillende vakgebieden zoals rivierkunde, archeologie, akoestiek, bodemkunde en ecologie zich bezig gehouden met
verschillende rapportages en onderzoeken.

Op 7 december 2012 zijn de vergunningsaanvragen
definitief ingediend bij het bevoegd gezag, nadat
meerdere malen met het bevoegde gezag om tafel is
gezeten en voor buurt en aan de omgeving voorlichtingen en een rondleiding door het gebied zijn gegeven.
In de afgelopen maanden zijn concept ontwerpbeschikkingen opgesteld en gecontroleerd. Met de
gemeente Millingen aan de Rijn zijn sluitende afspraken
gemaakt over de zandwin- en veredeling en laadinstallatie. Dit heeft geresulteerd in een overeenkomst met
de gemeente Millingen aan de Rijn.
Bijgevoegde foto geeft een art impression van de
tijdelijke zandwininstallatie.

foto's K3 Delta, Iwan Reerink

Start uitvoering komt
in zicht
Indien de vergunningen tijdig definitief en onherroepelijk worden
verleend, kan in het winterseizoen 2013/2014 gestart worden met
het verwijderen van de begroeiing ter plaatse van de te ontgraven
geulen en kwelvingers. Hierdoor wordt het mogelijk efficiënt
onderzoek uit te voeren naar niet gesprongen explosieven . Het
gebied wordt ‘onaantrekkelijk’ gemaakt voor vogels om te
voorkomen dat na de winter vogels zich nestelen in dit deelgebied
en uitwijken naar omliggende (gegroeide) gebieden. De vele
vogels die neerstrijken in de Millingerwaard worden op deze wijze
zo min mogelijk gestoord.
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Nadat de begroeiing is verwijderd zal zoals aangegeven het gebied
allereerst door een gespecialiseerd bedrijf gedetecteerd worden
op mogelijke aanwezige “niet gesprongen explosieven” (NGE’s).
Indien deze worden gedetecteerd (middels een soort metaaldetector) zullen ze moeten worden verwijderd. Zodra een gebied
wordt “vrijgegeven” kan de uitvoering van het grondwerk (veilig)
starten.
De aannemerscombinatie verwacht dat na het hoogwaterseizoen
(medio juni 2014) gestart kan worden met de aanleg van de
Waiboerweg, fietspaden Klaverland en het grootschalig
grondverzet.
Medio 2014 zal naar verwachting gestart worden met het
grondwerk ten behoeve van de kwelvingers en kwelkoppen.
Omdat de definitieve locatie voor deze vrijkomende grond
(tijdelijke zandwinplas zie kaart punt A.) dan nog niet beschikbaar
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is, zal deze grond tijdelijk worden “geparkeerd” in de bestaande
zandwinplas (zie B.). Door het opleveren van de kwelvingers en
kwelkoppen voor het eind van 2015 wordt voldaan aan de Kader
Richtlijn Water (KRW) doelstelling. Na oplevering zal dit gebied
niet meer door de aannemer worden betreden en kan de natuur in
dit gebied zich ontwikkelen. Om in oktober 2015 de MHW
doelstelling (Maatgevend Hoogwater) te behalen zal er begin 2015
gestart worden met het deels uitgraven van de hoofdgeul . Deze
vrijkomende grond zal ook tijdelijk worden geparkeerd in de oude
zandwinplas (zie B.) en een deel van de Hoogwatervrije vluchtplaats (zie C.). In een later stadium (2018) zullen de geulen op
einddiepte worden gegraven waarbij de vrijkomende grond direct
gebruikt kan worden als dempingsmateriaal van de tijdelijke
zandwinplas. Na gereedkomen van de zandwinning (2020) zal de
zandzuiger de tijdelijk “geparkeerde” grond via een persleiding

vanuit de bestaande zandwinplas (zie B.) naar de tijdelijke
zandwinplas  (zie A.) transporteren.
Communicatie met de omgeving
Tijdens de werkzaamheden zal er in het gebied op verschillende
plaatsen worden aangegeven wat er gebeurt. Door middel van
nieuwsbrieven, informatiebijeenkomsten excursies, bouwborden
en projectborden zal worden uitgelegd wat en waarom gebeurt in
de Millingerwaard. In samenwerking met de gemeente Millingen
aan de Rijn wordt tevens gesproken over mogelijkheden voor een
kunst uiting op de te plaatsen silo’s. Hiervoor heeft de aannemerscombinatie een voorstel gedaan bij de gemeente. De
objecten: drempel de Beijer, doorstroomvoorziening middendoor
ontsluiting, kade oude waal,  hoofdwandelpad Lange Paal –
Klaverland, zullen grotendeels in 2015 worden gerealiseerd.

C.

A.

B.

Dit voortgangsbericht is bedoeld om u als betrokkenen te informeren over het gebiedsproces in de Millingerwaard.
Dit voortgangsbericht verschijnt via de email en wordt ook op de website www.dienstlandelijkgebied.nl/millingerwaard geplaatst.

Reactie

Wilt u reageren op dit voortgangsbericht dan
kunt u een mailbericht sturen naar
info.millingerwaard@dlg.nl

Meer informatie

Voor meer informatie kunt u de projectenpagina van het project bezoeken
via www.dienstlandelijkgebied.nl/millingerwaard. U kunt ook contact
opnemen met Jette Eshuis, omgevingsmanager van het project
h.l.eshuis@dlg.nl of met René Tank, projectmanager r.g.b.m.tank@dlg.nl.

Millingerwaard voor veiligheid en natuur is een project dat wordt gefinancierd door Ministerie van Infrastructuur en Milieu, Ministerie
van Economische Zaken en de provincie Gelderland.
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Millingerwaard

voor veiligheid en natuur

Dienst Landelijk Gebied werkt vandaag aan het landschap van morgen
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