
WERKPLAATS 12

Over van Verkenning naar Planuitwerking



Stuurgroep heeft besluit genomen



ISPV voorkant

Twee hoofddocumenten



Programma

• 19:15 – 19:25 uur: Introductie en filmpje

• 19:25 – 19:45 uur: Interview Petra van den Brand

• 19:45 – 20:15 uur: Kernpunten nieuwe fase

• 20:15 – 20:30 uur: Interview Ton Swanenberg

• Koffie en thee pakken

• 20.40 – 21:15 uur: Kringgesprek

• 21:15 – 21:30 uur: Terugkoppeling en afsluiting

• Napraten met drankje



Petra
van den Brand 



Nieuwe fase breekt aan

Het doel van de planuitwerking is het nemen van het publiekrechtelijk besluit. 
Om dit te kunnen nemen, is er een nadere technische uitwerking, afgestemd met 
de omgeving, nodig.

De verkenning is geëindigd in een voorkeursalternatief. Daarbinnen kunnen nog 
meerdere mogelijkheden zijn in de uitwerking. Het gaat hierbij om optimalisaties 
binnen het voorkeursalternatief.

Handreiking Hoogwaterbeschermingsprogramma



Aanpak planuitwerking

Beeld bij hoofdlijn aanpak

• Voortbouwen op werkwijze verkenning

• Tegelijk: karakter en werkzaamheden veranderen

Bespreken

• Proces en participatie met de omgeving?

• Continueren werkplaatsen?



Enkele hoofdpunten aanpak

1. Maatschappelijke meerwaarde blijven zoeken en waar mogelijk tot realisatie brengen

2. Bestuurlijke partners blijven samen werken en samen besluiten, met behoud van eigen 
taken en verantwoordelijkheden

3. De omgeving wordt actief betrokken en geïnformeerd met speciale aandacht voor 
belanghebbenden

4. Eén integraal samenhangend plan/besluit als slotstuk van de planuitwerking



Vijf kernactiviteiten
Onderzoek:

Bodem
Kwel

Verkeer
Natuur
…..

Techniek
detailleren:

Pipingbermen
Constructies

Deelgebieden
Natuurinrichting

…..

Aannemer 
selecteren:

Uitvraag
Criteria

Selecteren
Contracteren



Uitwerking op verschillende schaalniveaus

Deelgebied 1 Deelgebied 2 Deelgebied 3

1: gehele plangebied, bijvoorbeeld verkeer op de dijk

2: deelgebieden, bijvoorbeeld geul Appeltern - Maasbommel

3: individuele of cluster eigenaren



Gehele gebied

• Verkeer op de dijk

• Inrichtingseisen KWR

• Beeldkwaliteit dijk: bomen, opritten, materialen, etc

• Beeldkwaliteit uiterwaarden: routes, zichtlijnen, materialen

• Bakenbomen



Enkele deelgebieden



Rollen en werkvormen

Deelgebied
gehele plangebied

Werkplaatsdeelnemers 
en overheden

Vertegenwoordiging
deelgebied



Bijeenkomsten / werkplaatsen

Voorstel:

• Naar de avonden

• Verschillende groepen aan het werk

• Kennis kunnen nemen van elkaar resultaten

• Werkplaatsdeelnemers houden binding met geheel



Indicatie planning
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Ontwerp
Projectbesluit(en)²

• Opstellen VO
• Omgevingsproces

Voorbereiden/ 
start aanbesteding

Selectie 
aannemer

Start 
minnelijke 
verwerving

Streven om 
areaal 

grotendeels in 
bezit te hebben

• Ontwerpen/optimaliseren naar DO
• Omgevingsproces

MIRT 3 besluit
Projectbeslissing
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• ‘Uitvoeringsontwerp’

Hoofdplanning

Als niet anders 
kan onteigening

Vastgesteld(e) 
Projectbesluit(en)



Samenvattend

• Uitwerken, minder op wat maar vooral hoe

• Differentiatie in aanpak en samenstelling

• Zoeken continuïteit in werkplaatsdeelnemers

• Zelfde transparante manier van werken door projectteam



Eerste reactie?





Kenmerken structuurvisie

• geeft richting aan de koers van de ruimtelijke ontwikkeling 
gebied

• bindend voor beide provincies

• gericht op doorwerking naar gemeentelijk beleid

• daarmee ook richting bewoners en ondernemers



Wat staat er in?

• Maatregelen tot 2028 uit voorkeursalternatief

• Toekomstbeeld tot 2050

Milieueffectrapportage als onderbouwing





Procedure

• Inzage periode 11 februari tot 23 maart

• 4 inloopmomenten om te informeren

• 18-2 Megen, 19-2 Appeltern, 4-3 Lithoijen, 5-3 
Ravenstein

• Cie MER en andere wettelijke adviseurs geven advies

• Prov NBR verzamelt alles en terugkoppeling aan 
Stuurgroep



Ton
Swanenberg



In gesprek,
aan het werk


