v.l.n.r. Rolf Muller – regiodirecteur DLG, René Tank –
projectleider Millingerwaard en Ingwer de Boer – directeur PDR
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Millingerwaard
voor veiligheid en natuur
Deze nieuwsbrief is bedoeld om u als betrokkenen te informeren over het
gebiedsproces in de Millingerwaard.
U ontvangt de brief 4 keer per jaar via de email en de brief is ook te vinden op
de website www.dienstlandelijkgebied.nl/millingerwaard.
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Convenant
Millingerwaard
ondertekend
DLG en Programmadirectie Ruimte voor de Rivier zetten handtekening
Op 14 april hebben Ingwer de Boer - directeur programmadirectie Ruimte voor de Rivier (PDR) en Rolf Müller
hun handtekening gezet onder het convenant ‘Integrale
inrichting Millingerwaard’. Hiermee werd niet alleen de
samenwerking en de financiering bezegeld voor dit
project maar werd tevens het startsein gegeven voor
het aanbestedingstraject.
Afgelopen weken is hard gewerkt aan de contractstukken
die nodig zijn om het uitvoeringswerk in de Millingerwaard
te kunnen aanbesteden. In deze contractstukken staat
precies omschreven welke werkzaamheden de toekomstige opdrachtnemer/aannemer moet uitvoeren. Met de
ondertekening van het convenant start voor het project
Millingerwaard de volgende fase: het aanbestedingstraject
van het uitvoeringswerk.

Aanbestedingstraject via TenderNed
Voor het eerst verloopt voor een Ruimte
voor de Rivier-project het aanbestedingstraject via TenderNed. TenderNed wordt
hét systeem voor elektronisch aanbesteden in Nederland; het helpt aanbestedende
diensten én ondernemingen om het

aanbestedingsproces te stroomlijnen en te
automatiseren; zo besparen beide partijen
tijd en geld. Het aanbestedingstraject
loopt van 22 april met de publicatie op
TenderNed tot 12 juli 12:00 uur, dat is het
tijdstip waarop de inschrijvingen ingediend

moeten zijn. Na beoordeling van de
inschrijvingen wordt een marktpartij
gekozen die de uitwerking en uitvoering
gaat doen.

foto: Willem Overmars

Luchtfoto Millingerwaard.

Vaststelling voorontwerp inpassingsplan
Millingerwaard door GS
Nadat in februari de staatsecretaris van
Infrastructuur en Milieu positief had
besloten over de voorkeursvariant voor
de herinrichting Millingerwaard kon de
provincie Gelderland formeel van start
gaan met het inpassingsplan. In januari
van dit jaar is al gestart met de voorbereidingen hiervan. In het inpassingsplan
Millingerwaard wordt de bedrijfsbestemming van het zand- en grindoverslagbedrijf
De Beijer in Kekerdom gewijzigd in een
bestemming voor water en natuur. Bij het
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uitplaatsen van het bedrijf De Beijer,
verdwijnt een van de grootste obstakels
in het gebied en is een grotere afvoercapaciteit mogelijk. De te nemen rivierverruimende maatregelen worden dan
ook voor een deel op het huidige terrein
van De Beijer getroffen worden. Door het
verdwijnen van de laatste bedrijvigheid
in de Millingerwaard wordt mede de
veiligheid vergroot en kan de huidige
natuurwaarde zich verder ontwikkelen. Het
inpassingsplan bevat enkel de gronden die

in eigendom zijn van het zand- en
grindoverslagbedrijf De Beijer BV.
Het voorontwerp inpassingsplan is op
19 april 2011 door Gedeputeerde Staten
van Gelderland vastgesteld. Volgens de
planning wordt eind augustus 2011 het
ontwerp inpassingsplan vastgesteld
waarna de formele zienswijze procedure
van start gaat. Het streven is om in
februari 2012 het inpassingsplan vast te
laten stellen door Provinciale Staten.

Hoogwatervluchtplaatsen (HVP’s)
Bij hoogwater is het belangrijk dat de
kuddes Gallowayrunderen en Konikpaarden
een plek in de Millingerwaard hebben waar
ze droog kunnen staan. DLG heeft samen
met Staatsbosbeheer (als eindbeheerder
van de Millingerwaard) verschillende opties,
zowel binnen- als buitendijks verkend. Op
basis van deze verkenning zijn 3 plekken
buitendijks aangewezen (terrein De Beijer,
oude steenfabriek-terrein Klaverland en
Waiboerweg). Op deze drie locaties wordt
ruimte gezocht voor een gebied van een
halve hectare waar de beheersdieren droog
kunnen staan.

Cultuurhistorische objecten
foto: Willem Overmars

De gemeente Ubbergen is een procedure
gestart om de schoorsteen en ovenoverkapping voormalige NV Steenfabrieken
Kekerdom (terrein De Beijer) aan te wijzen
als gemeentelijk monument. Hiervoor
heeft de gemeente een zogenaamde
‘redengevende’ omschrijving opgesteld
waarin de cultuurhistorische, architectonische en stedebouwkundige waarde van de
bebouwing wordt onderbouwd. Op deze
omschrijving zijn zienswijzen ingediend.
Na afhandeling van deze zienswijzen
besluit de gemeente definitief over de
aanwijzing van de cultuurhistorsche
objecten. Staatsbosbeheer (de eindbeheerder van de Millingerwaard) neemt
de objecten in ‘ruïne-beheer’. Dit betekent
dat de bebouwing wordt afgeschermd met
een hek en er geen actief onderhoud aan
de bebouwing wordt gepleegd.

Reactie
Wilt u reageren op dit voortgangsbericht dan kunt u een mailbericht sturen naar
info.millingerwaard@minlnv.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@minlnv.nl) of met René Tank,
projectmanager (r.g.b.m.tank@minlnv.nl).

Dienst Landelijk Gebied werkt vandaag aan het landschap van morgen
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