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Millingerwaard
Dit voortgangsbericht is bedoeld om u als betrokkenen te informeren
over het gebiedsproces in de Millingerwaard. Dit voortgangsbericht
verschijnt 4 keer per jaar via de email en wordt ook op de website
www.dienstlandelijkgebied.nl/millingerwaard geplaatst.
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Symposium
Innovatieve
Marktbenadering

Markt en overheid in debat over kansen en uitdagingen
Op woensdag 7 maart 2012 werd het symposium
‘Innovatieve marktbenadering: dé sleutel bij gebiedsontwikkeling’ gehouden bij de Millingerwaard. Diverse
overheden en marktpartijen hebben hier de balans op
gemaakt of meer ruimte voor de markt leidt tot betere
oplossingen. Tijdens deze middag gingen Dienst
Landelijk Gebied, Rijkswaterstaat, Staatsbosbeheer en
Waterbouwers met elkaar in debat. Dagvoorzitter
gedeputeerde Co Verdaas gaf vanuit een politieke
invalshoek zijn reactie.
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Millingerwaard

voor veiligheid en natuur

Rijkswaterstaat
Infrastructuur en Milieu

Op 5 november 2009 is in een convenant afgesproken dat
de markt en de overheid streven om het aanbestedingstraject zo in te richten dat er ruimte is voor innovatieve
ontwikkelingen vanuit de markt door deze vroegtijdig bij
de planvorming en de uitvoering van de maatregelen te
betrekken.
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Nu, ongeveer 2 ½ jaar na dato, lijkt het tijd om de balans op te
maken. Gedurende deze jaren lukt het de overheid en de markt
steeds beter om elkaar te vinden. Het blijft wel een spanningsveld
tussen het inzetten van innovatieve kennis en kunde vanuit de
markt en de noodzaak voor draagvlak bij politiek en de mensen in
het gebied vanuit de overheid

Aan het einde van de middag werd op symbolische wijze het
startsein geven voor het inrichtingswerk in de Millingerwaard.
Namens de ‘overheid’ overhandigde Willie Tiggeloven van Dienst
Landelijk Gebied (DLG) een grote zelf uitgezaagde sleutel aan Bart
Pröpper van Boskalis als vertegenwoordiger van de aannemerscombinatie Boskalis/vd Wetering

^ Foto deelnemersdebat:
Markt en overheid in debat over kansen en uitdagingen.
Vlnr. Ide Blok – programmamanager Rijkwaterstaat/PDR, Bart Pröpper
– directeur Boskalis, Barteld Wup – contractmanager DLG, Co Verdaas –
gedeputeerde Gelderland en Gerrit van Scherrenberg – beheerder SBB

^ Foto sleuteloverdracht:
Een grote zelf uitgezaagde sleutel zorgde voor de symbolische
start van het project Millingerwaard. Willie Tiggeloven (rechts),
accountmanager Rivieren van DLG, overhandigde deze sleutel aan
Bart Pröpper, directeur van Boskalis.

Goed bezochte inloopavond
Millingerwaard.
Planning uitvoeringswerkzaamheden in de Millingerwaard

De Millingerwaard gaat de komende jaren op de schop. Tijdens
de informatieavond kwamen meer dan 80 omwonenden en
belangstellenden uit Kekerdom, Millingen a/d Rijn en omgeving
naar De Waard van Kekerdom (het Wilderniscafé) in Kekerdom.
Er was volop gelegenheid voor een ieder om vragen te stellen
over de voortgang in de Millingerwaard.
Voor de informatiewanden met kaarten gingen de gesprekken
vooral over de planning van de werkzaamheden, de mogelijke
uitvoeringsmethoden en het proces rondom het definieve
uitvoeringsontwerp en het vergunningentraject. Medewerkers van
de aannemerscombinatie Boskalis/v.d. Wetering, van de onderaannemer K3 DeHa en de projectorganisatie van Dienst Landelijk
Gebied.

Inpassingsplan
Millingerwaard
Een stap gezet bij de uitplaatsing van de Beijer
Provinciale Staten van Gelderland hebben het inpassingsplan
Millingerwaard (uitplaatsing De Beijer) op 25 april 2012 vastgesteld. In het inpassingsplan Millingerwaard wordt de bedrijfsbestemming van het zand- en grindoverslagbedrijf De Beijer in
Kekerdom gewijzigd in een bestemming voor water en natuur.
Het bedrijf en de toegangsweg naar het bedrijf toe, liggen op een
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cruciale plek in het gebied. Met De Beijer wordt gesproken over de
verplaatsing naar de Waalwaard.
Via de website van de provincie Gelderland is bij

‘Bekendmakingen’ het inpassingsplan, de vaststelling en de
zienswijzennota te raadplegen.

Wijzing ontwerpplan
Er is één zienswijze ingediend door het bedrijf De Beijer. Dit heeft

geen aanleiding gegeven tot de wijziging van het plan. Ambtshalve
is er wel een wijziging ten opzichte van het ontwerpplan doorgevoerd. Het plangebied is aangepast, waardoor een klein perceel nu
ook tot het plan behoort. Dit perceel is noodzakelijk voor de geul
en de natuur die aangelegd gaat worden.

Kaderrichtlijn Water (KRW)

dynamiek in het gebied waarbij de uiterwaard frquent onder kan
stromen. Door het realiseren van de zogenoemde ‘kwelvingers’
blijft er in het voorjaar voldoende water in het gebied staan om als
Realisatie KRW-doelen voor oktober 2015
paaiplaats voor vissen te dienen. Voor het realiseren van KRWEen goede waterkwaliteit vinden we belangrijk in Nederland. Omdat doelen wordt door het Rijk geld beschikbaar gesteld. Voorwaarde
hierbij is dat de KRW-doelen voor eind 2015 gerealiseerd zijn.
water zich weinig aantrekt van landsgrenzen, zijn internationale
afspraken nodig. Sinds eind 2000 is daarom de Europese
Kaderrichtlijn Water (KRW) van kracht. Deze moet ervoor zorgen dat DLG heeft de aannemerscombinatie een aanvullende opdracht
gegeven om voor oktober 2015 deze KRW-doelstellingen te
de kwaliteit van het oppervlakte- en grondwater in Europa in 2015
realiseren. Het gevolg is dat een aantal werkzaamheden die tussen
op orde is.
2015 en 2018 gepland waren nu voor oktober 2015 gerealiseerd
In de Millingerwaard kunnen belangrijke RKW-doelen gehaald
zijn. Kortom: een deel van de uiterwaarden is eerder gereed.
worden. Door de uiterwaardvergraving ontstaat er een grote

Werk in Uitvoering
Planning uitvoeringswerkzaamheden
Jaar 2013
De aannemerscombinatie Boskalis / van de Wetering tezamen
met K3Delta zijn afgelopen najaar van start gegaan. Voordat
het gebied er uitziet zoals het geschetste eindbeeld moet er
nog veel werk worden verricht. Momenteel worden de benodigde vergunningen aangevraagd en wordt het voorkeursalternatief uitgewerkt tot een definitief ontwerp.
Planning
Najaar 2011 Aannemerscombinatie Boskalis / vd Wetering gaat van
start.
Jaar 2012
Voorbereidend werk.
Vergunningen worden aangevraagd; het gaat hierbij
om een Ontgrondingsvergunning (zandwinning), een
Natuurbeschermingswetvergunning (voor het
veroorzaken van effecten op de bestaande natuur)
en een Waterwetvergunning voor de (gewenste)
effecten op de waterstand van de rivier., e.d.

Jaar 2015

Jaar 2020

Tevens wordt het voorkeursalternatief verder
uitgewerkt naar een definitief ontwerp waarin alle
gestelde randvoorwaarden zijn meegenomen.
Start uitvoering.
De aannemercombinatie krijgt de mogelijkheid om
klei en zand te winnen in het gebied, hiermee wordt
een deel van het project gefinancierd. Vervolgens
wordt het gebied afgewerkt volgens een bepaalde
hoogteligging en in een geulenpatroon.
Waterveiligheid gerealiseerd.
In 2015 moet de doelstelling zijn gehaald om de
waterstand te verlagen met 9 cm bij een
zeer hoge waterstand, het zogenoemde Maatgevend
Hoogwater (MHW).
Werkzaamheden afgerond.
De opdrachtnemer krijgt de tijd om zand en klei, die
uit het gebied worden gehaald, op
de markt te zetten. Dit is van belang voor de
betaalbaarheid van het plan.
In 2020 moeten de werkzaamheden zijn afgerond.

Reactie

Meer informatie

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

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.
Jette Eshuis is tijdelijk met zwangerschapsverlof. Zij wordt vervangen door
Pauline van Veen. Pauline is bereikbaar via emailadres van Jette Eshuis.

Dienst Landelijk Gebied werkt vandaag aan het landschap van morgen
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