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Geachte heer/mevrouw, 

Het Rijk en de regionale overheden werken samen aan het Programma Integraal 
Riviermanagement (IRM) om het rivierengebied ook in de toekomst veilig, vitaal 
en aantrekkelijk houden. Voor het programma IRM dient een m.e.r.-procedure te 
worden doorlopen en een milieueffectrapport (MER) te worden opgesteld. 

In dit kader stuur ik u, als betrokken bestuursorgaan, de Notitie Reikwijdte en 
Detailniveau, zodat u kennis kunt nemen van wat met het Programma IRM wordt 
beoogd en welke onderwerpen (reikwijdte) met welke diepgang (detailniveau) in 
het MER worden onderzocht. Doel van het doorlopen van de m.e.r.-procedure is 
dat mogelijke significante effecten op het milieu en de leefomgeving volwaardig 
worden meegewogen in de besluitvorming. 

Raadpleging betrokken bestuursorganen 
U bent tot en met donderdag 27 februari in de gelegenheid een reactie te geven 
op de Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD). Deze reactie kunt u sturen naar 
postbusIRM©minienw.nl.  
Dit laat onverlet dat u ook de mogelijkheid heeft om een formele zienswijze in te 
dienen. In de kennisgeving (zie bijlage) staat op welke wijzen een zienswijze kan 
worden ingediend. Indien u hiervoor kiest, houdt er dan rekening mee dat voor 
het indienen van zienswijzen een termijn van vier weken is gegeven met als 
einddatum 19 februari (zie bijlage). De kennisgeving wordt op 22 januari 2020 in 
de Staatscourant en een brede selectie regionale dagbladen gepubliceerd. 

Participatie 
Uw inbreng als gebiedspartner wordt zeer op prijs gesteld. Naast de raadpleging 
over de NRD en de zienswijzeprocedure als formeel onderdeel van het 
besluitvormingsproces, wordt u ook op gezette tijden geïnformeerd over 
betrokken bij de totstandkoming van het Programma IRM. Bijvoorbeeld via de 
regioprocessen Maas en Rijn en tijdens bijeenkomsten en werksessies die in het 
kader van IRM georganiseerd zullen worden. Op die manier kunt u uw inbreng 
geven en bijdragen aan de totstandkoming van een evenwichtig Programma IRM. 

Tijdens een ambtelijke startbijeenkomst op donderdag 6 februari 2020 in Fort Lent 
bij Nijmegen gaan we onder meer met elkaar in gesprek over hoe we met inbreng 
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van de regionale overheden, maatschappelijke organisaties en andere 	 Bestuurskern 

belangenvertegenwoordigers tot een Programma IRM kunnen komen. Uw 	Dir.Waterveiligh, 

W
im 

weili 
	en Best 

organisatie is van harte welkom op deze bijeenkomst en heeft hiervoor reeds een 	Waterveiligheid 
vooraankondiging ontvangen. De uitnodiging voor deze bijeenkomst wordt een 
dezer dagen verstuurd. 	 Datum 

16 januari 2020 

Meer informatie? 
Heeft u naar aanleiding van dit bericht nog vragen? Dan kunt u contact opnemen 
met dhr. Rob Cornelissen, aanspreekpunt plan-m.e.r. IRM bij minIenW (telnr. 06 
52740205; e-mailadres postbusIRM@minienw.nl). 

Met vriendelijke groet, 

Directeur Waterveiligheid, Klimaatadaptatie en Bestuur, 
Namens deze 

G.L. Veerbeek 
Afdelingshoofd Waterveiligheid 
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