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NKO Rivierklimaatpark IJsselpoort
INHOUD VOORSTEL
Instemmen met de Notitie Kansrijke Oplossingsrichtingen, met inachtneming van bijgevoegde
reactienota, als kader voor de nader te bepalen ruimtelijke koers in de intergemeentelijke structuurvisie.
1 Wat is de aanleiding?
De Notitie Kansrijke Oplossingsrichtingen (NKO, bijlage 1) is een stap in het proces om te komen tot
een intergemeentelijke structuurvisie en een bijbehorende milieueffectrapportage (MER) voor het
project Rivierklimaatpark IJsselpoort. In de NKO zijn vier kansrijke oplossingsrichtingen beschreven.
Deze oplossingsrichtingen zijn het resultaat van in het gebied opgehaald ideeën en wensen. Het NKO
geeft daarnaast weer hoe de hoofdopgaven van het project tot uiting komen in de verschillende
oplossingsrichtingen. De vier oplossingsrichtingen zijn zodanig opgesteld dat zij min of meer de
hoekpunten vormen van het speelveld van de onderzoeken in de MER en de Maatschappelijke Kosten
Baten Analyse (MKBA). Het zijn dus geen inrichtingsvoorstellen waartussen straks gekozen gaat
worden, maar eerder een samenstel van bouwstenen waaruit gekozen kan gaan worden en die
getoetst zullen worden op hun effecten in de MER en MKBA.
Een concept van dit NKO is in maart 2018 vrijgegeven voor een consultatieronde. De resultaten
hiervan zijn vervat in bijgevoegde “Reactienota consultatie Notitie Kansrijke Oplossingen
Rivierklimaatpark” (bijlage 2) en verwerkt in voorliggende NKO.
Dit voorstel is erop gericht om het NKO vast te stellen als richtinggevend kader voor het
vervolgproces, namelijk de MER, de MKBA en het koersdocument. Het koersdocument geeft de
leidende ruimtelijke koers aan voor de intergemeentelijke structuurvisie. Zowel het koersdocument als
de intergemeentelijke structuurvisie worden aan de gemeenteraad ter besluitvorming voorgelegd.
2 Wat is het bestaand beleid c.q. kader?
Het kader voor dit voorstel wordt gevormd door het raadsbesluit van 21 februari 2017 om mee te
werken aan een intergemeentelijke structuurvisie en bijbehorend opgavendocument. Daarnaast wordt
het kader gevormd door de in december 2017 vastgestelde Notitie Reikwijdte en Detailniveau (ten
behoeve van de MER), Wet Milieubeheer, Wet ruimtelijke ordening, Voorkeursstrategie IJssel,
Deltaprogramma Rivieren en het Meerjarenprogramma Infrastructuur, Ruimte en Transport (MIRT).
Over het concept-NKO heeft uw college op 7 maart 2018 besloten deze vrij te geven voor een
consultatieronde.
3 Wat willen wij bereiken?
Doel van het voorstel is om op basis van de consultatieronde het ruimtelijk kader vast te leggen
waarbinnen, in het vervolgproces, de ruimtelijke koers bepaald gaat worden voor de
intergemeentelijke structuurvisie.
4 Wat gaan wij ervoor doen?
Na besluitvorming door uw college en de besturen van de andere betrokken overheden zal er in de
komende maanden gewerkt worden aan een koersnotitie. Input voor deze notitie komt, naast het
NKO, onder andere voort uit ontwerpateliers met belanghebbenden. In deze ateliers worden
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verschillende belangrijke keuzes voorgelegd en besproken. Vervolgens zal er een consultatieversie
van de koersnotitie worden opgesteld en zal deze begin 2019 ter instemming aan de besturen van de
betrokken overheden worden voorgelegd. Na instemming op de koersnotitie wordt deze vrijgegeven
voor consultatie door belanghebbenden en voor advies aan het Q-team, Klankbordgroep en de
wettelijke advies partners. Ook vinden er bijeenkomsten plaats met de gemeenteraden om
duidelijkheid te krijgen over hun wensen om te komen tot de structuurvisie. Alle reacties en adviezen
worden betrokken bij het opstellen van het ontwerp-Intergemeentelijke Structuurvisie en deze kan
dan rond de zomer van 2019 samen met de MER ter inzage wordt gelegd. Het streven is om eind
2019 door alle gemeenten besluitvorming over de vaststelling te laten plaatsvinden. Daarnaast wordt
er een samenwerkingsovereenkomst opgesteld waarin afspraken worden gemaakt over de
planuitwerking en realisatie.
5 Wat gaat het kosten?
Aan dit voorstel zijn geen kosten verbonden. Aan de uitvoering van de intergemeentelijke
structuurvisie kunnen kosten verbonden zijn. Deze kosten hangen samen met de uiteindelijke keuzes
in de intergemeentelijke structuurvisie en hiervoor volgt in 2019 een voorstel aan de gemeenteraad.
6 Wat zijn de risico’s?
Aan de dit voorstel zijn geen risico’s verbonden. Eventuele risico’s die volgen uit de keuzes in het
vervolgproces zullen bij de betreffende vervolgbesluiten inzichtelijk worden gemaakt.
7 Wat is het draagvlak voor dit voorstel?
De NKO is tot stand gekomen op basis van in 2017 gehouden keukentafelgesprekken, werkateliers,
inloopbijeenkomsten, brainstormsessies en toekomstverkenningen gehouden met de projectpartners,
bewoners, ondernemers, agrariërs en recreanten. Vervolgens is een concept-NKO opgesteld en in
maart 2018 vrijgegeven voor een consultatieronde. Hiervoor zijn twee informatiebijeenkomsten op 3
en 4 april 2018 georganiseerd. Ook is de Commissie MER, de Klankbordgroep en het Q-team
gevraagd om advies (bijlage 3 t/m 5). Op 13 juni 2018 is een bestuurlijke avond georganiseerd voor
de algemeen bestuursleden van de betrokken partijen. In bijgevoegde “Reactienota consultatie Notitie
Kansrijke Oplossingen Rivierklimaatpark” (bijlage 2) staan ingediende suggesties, vragen en adviezen
en de wijzigingen die hieruit zijn voortgekomen op de concept-NKO.
In de consultatieronde bleek er discussie over de wenselijkheid van bepaalde vormen van duurzame
energiewinning in dit gebied, met name grotere oppervlaktes drijvende zonnevelden op het
Rhederlaag. De verschillende samenwerkende overheden zijn zich bewust van de grote opgave voor
de transitie naar duurzame energiewinning, in heel Nederland en in Gelderland. In regionaal verband
en door gemeenten wordt deze opgave verder uitgewerkt en medio 2019 moet dat vertaling krijgen in
het landelijk Energieakkoord. De regionale afweging kan als uitkomst hebben dat ook in het gebied
van het Rivierklimaatpark IJsselpoort grootschalige energiewinning, bijvoorbeeld door windmolens en
zonnevelden, noodzakelijk zal blijken. Dit krijgt dan via een apart traject zijn vertaling in een
ruimtelijk plan. Dat het nu niet wordt meegenomen in de plannen voor het Rivierklimaatpark, wil dus
niet zeggen dat deze vormen van energieopwekking in de toekomst worden uitgesloten. In het kader
van het Rivierklimaatpark worden wel diverse kleinschalige energiemaatregelen onderzocht, die
makkelijk te koppelen zijn aan andere ontwikkelingen: waterkracht, thermische energie uit
oppervlaktewater, zon op dak, koude-warmte opslag en lokaal kleine windmolens en een klein
drijvende zonneveld.
Een tweetal wijzigingen hebben betrekking op een aanscherping van de projectopgaven uit de Notitie
Reikwijdte en Detailniveau. Dit betreft:

Zet in op ca 2 dm waterstandsverlaging in het RKP (bij een afvoer van 16.000 m3/s Lobith);
Dit betreft een nadere invulling van de opgave om te komen tot een krachtig samenspel
rivierverruiming dijkversterking.

Ontwikkel 25 ha zacht- en hardhoutooibos in de Koppenwaard. Dit betreft een bijstelling van
de oorspronkelijke opgave om 25 – 60 ha te ontwikkelen in het kader van het Natura 2000natuurnetwerk.
Vervolgens is er een nieuwe opgave toegevoegd op de Notitie Reikwijdte en Detailniveau, namelijk:

Draag bij aan het stopzetten van het verder uitschuren van het zomerbed. Bestaande
maatregelen in de NKO worden hierop beoordeeld.
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Tot slot zijn nog een aantal kleinschalige aanpassingen doorgevoerd, zoals diverse recreatieve routes
voor fietsers en ruiters en diverse faunapassages. Een overzicht van alle wijzigingen zijn opgenomen
in hoofdstuk 3 van bijgevoegde “Reactienota consultatie Notitie Kansrijke Oplossingen
Rivierklimaatpark”.
8 Hoe en met wie wordt er gecommuniceerd?
De communicatie over het project Rivierklimaatpark IJsselpoort loopt via verschillende sporen. Zo is
er een projectwebsite en ook kunnen hier geïnteresseerden zich inschrijven voor een nieuwsbrief.
Besluitvormingsmomenten worden hier en via de gebruikelijke gemeentelijke kanalen gepubliceerd.
De reactienota wordt verstuurd aan de indieners van een reactie op het concept-NKO.
De







volgende momenten van inspraak en participatie vinden plaats:
ontwerpateliers met belanghebbenden;
(één op één) gesprekken met belangengroepen;
Inspraak op koersnotitie;
informatie avonden koersnotitie voor de raden van de vijf gemeenten;
informatie avonden voor belanghebbenden ontwerp-structuurvisie;
inspraak op ontwerp-structuurvisie.

Van zowel de inspraak op de koersnotitie als de inspraak op de ontwerp-structuurvisie wordt een
reactienota opgesteld die de stuurgroep en bevoegde gezagen kunnen betrekken bij hun
besluitvorming.
9 Wordt er een evaluatie uitgevoerd?
Niet van toepassing op dit voorstel.
De Steeg,
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