Rijksoverheid

KENNISGEVING PROCEDURE
PROGRAMMA INTEGRAAL RIVIERMANAGEMENT
Van donderdag 23 januari tot en met woensdag 19 februari 2020 kunt u een zienswijze indienen
over het voornemen een programma Integraal Riviermanagement (Programma IRM) op te stellen
met een bijbehorend milieueffectrapport. Hiervoor is een Notitie Reikwijdte en Detailniveau
(NRD) opgesteld. Ook kunt u laten weten hoe u betrokken wilt worden bij de totstandkoming
van het programma. In deze kennisgeving leest u hoe u uw zienswijze kunt indienen.
Waarom een Programma Integraal Riviermanagement?
De Rijntakken en de Maas zijn economisch, ecologisch en recreatief belangrijk en beeldbepalend voor
Nederland. Klimaatveranderingen zijn meer dan ooit voelbaar. Er liggen veel opgaven en ook mooie
kansen, maar de ruimte en ontwikkelmogelijkheden zijn schaars.
Met het Programma IRM werken de ministeries van Infrastructuur en Waterstaat (IenW), Landbouw,
Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) en Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) en de regionale
(water)partners samen aan een vitaal, veilig en aantrekkelijk Maas- en Rijngebied zodat het rivierengebied – met een duurzaam beheer – voorbereid is op de toekomst.
Doelen van het Programma Integraal Riviermanagement
Met het Programma IRM willen Rijk en regio een integrale visie op het rivierengebied vastleggen.
Daarin komen opgaven en ontwikkelingen samen op het gebied van waterveiligheid, bevaarbaarheid,
zoetwaterbeschikbaarheid, waterkwaliteit, natuur en ruimtelijk-economische ontwikkeling.
Door maatregelen voor verschillende opgaven te combineren zoeken Rijk en regio naar synergie op
het niveau van het riviersysteem. Ook wordt in het Programma IRM nieuw beleid ontwikkeld voor
het behoud van de afvoercapaciteit en voor het bereiken en behouden van de gewenste bodem
ligging van de rivier. Dit is nodig om de rivierfuncties duurzaam in stand te houden.
Waarom een Notitie Reikwijdte en Detailniveau?
De uitvoering van het Programma IRM kan invloed hebben op het milieu en de leefomgeving in
het Maas- en Rijngebied. Dit wordt onderzocht en de resultaten hiervan worden gepubliceerd in
een milieueffectrapport (MER). Ter voorbereiding op dit rapport staat in de NRD beschreven welke
onderwerpen (reikwijdte) onderzocht worden en met welke diepgang (detailniveau). In de NRD staat
eveneens een uitgebreide toelichting op het beoogde Programma IRM.
Participatie
Rijk, provincies, gemeenten en waterschappen werken samen aan het Programma IRM.
Daarbij willen Rijk en regio gebiedspartijen en andere belangenvertegenwoordigers betrekken.
Naast uw zienswijze over de NRD, zijn wij ook geïnteresseerd of en hoe wij u kunnen betrekken bij
de totstandkoming van een evenwichtig Programma IRM. U kunt dit in uw zienswijze kenbaar maken.

UW ZIENSWIJZE IS WELKOM
Een zienswijze indienen kan van donderdag 23 januari tot en met woensdag 19 februari 2020.
Dit kan op 3 manieren. U ontvangt altijd een ontvangstbevestiging.
DIGITAAL
Bij voorkeur ontvangen wij uw zienswijze via www.platformparticipatie.nl/IRM.

STUKKEN BEKIJKEN
De NRD staat vanaf donderdag 23 januari 2020 op:
www.platformparticipatie.nl/IRM. Leest u liever
de papieren versie? U kunt de NRD vanaf donderdag
23 januari tot en met woensdag 19 februari 2020 tijdens reguliere
openingstijden inzien op de volgende locaties:
De provinciehuizen van Gelderland, Limburg, Noord-Brabant,
Overijssel, Utrecht en Zuid-Holland.
De kantoren van de waterschappen Aa en Maas, Drents Over
ijsselse Delta, Hollandse Delta, Limburg, Rijn en IJssel, Rivierenland, Vallei en Veluwe en Vechtstromen.
De kantoren van de Hoogheemraadschappen van Schieland en
de Krimpenerwaard en De Stichtse Rijnlanden.
Op www.platformparticipatie.nl/IRM staan alle adresgegevens.

MONDELING
Telefonisch tijdens kantooruren via telefoonnummer 070 456 89 99.
POST
Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
Directie Participatie
o.v.v. Programma Integraal Riviermanagement
Postbus 20901
2500 EX Den Haag

VERVOLG
De Commissie voor de milieueffectrapportage
(Cie m.e.r.) wordt advies gevraagd over de NRD.
Na sluiting van de zienswijzentermijn bekijken we
alle binnengekomen zienswijzen zorgvuldig. De zienswijzen en
het advies van de Cie m.e.r. worden betrokken bij de opstelling
van het milieueffectrapport (MER) en de verdere ontwikkeling
van het Programma IRM.

MEER INFORMATIE
Kijk op www.platformparticipatie.nl/IRM en www.deltacommissaris.nl/IRM.
Vragen over de procedure? Telefoon 070 456 89 99.
Vragen over het Programma IRM? E-mail: postbusIRM@minienw.nl.

Ook worden uw wensen voor betrokkenheid geïnventariseerd.
Deze worden gebruikt bij de vaststelling van een participatieplan. Alle ingediende zienswijzen worden beantwoord in een
nota van antwoord. Deze wordt gepubliceerd op:
www.platformparticipatie.nl. De indieners van zienswijzen
worden hierover geïnformeerd.

