Structuurvisie WaalWeelde West
De gemeentelijke structuurvisie sluit aan op de provinciale structuurvisie WaalWeelde
West die Provinciale Staten hebben vastgesteld op 8 juli 2015.
Het plangebied van de gemeentelijke structuurvisie 'WaalWeelde West' heeft betrekking op de
volgende gebieden binnen Maasdriel:




Het uiterwaardengebied van de Waal waaronder:
De kop van Heerewaarden
De Rossumsche Waard
De Hurwenensche uiterwaarden
De structuurvisie is een richtinggevend beleidskader voor ruimtelijke ontwikkelingen in het
uiterwaardengebied en enkele binnendijks gelegen locaties van de gemeenten Lingewaal,
Neerrijnen, Zaltbommel en Maasdriel. In de structuurvisie zijn voor ruimtelijke thema's opgaven
benoemd en keuzes gemaakt. De nadruk in de structuurvisie voor Maasdriel ligt op de thema's
hoogwaterveiligheid en natuur.

Totstandkoming
Sinds 2010 hebben de provincie Gelderland, de gemeenten Lingewaal, Maasdriel, Neerijnen en
Zaltbommel samen met andere publieke partijen en private partijen gewerkt aan de Structuurvisie
WaalWeelde West. Van 13 september 2013 tot en met 24 oktober 2013 heeft het voorontwerp
van de structuurvisie gedurende zes weken ter inzage gelegen. De gemeente heeft ervoor
gekozen de structuurvisie niet nog eens als ontwerp ter inzage te leggen.
Besluit van de raad
De gemeenteraad heeft in haar vergadering van 15 december 2016 de structuurvisie Waalweelde
West – zoals die ook op 8 juli 2015 is vastgesteld door de Provinciale Staten- vastgesteld. De
raad stelt daarbij wel de volgende voorwaarde dat pas met de uitvoering van maatregelen op
Maasdriels grondgebied wordt ingestemd als:
a. de uitvoering van de opgenomen maatregelen die toezien op waterstandsverlaging ook
daadwerkelijk is verzekerd, of
b. er een alternatief is verzekerd, dat zowel binnen de dezelfde termijn wordt gerealiseerd
als ook minimaal hetzelfde effect geeft voor waterstandsverlaging en dat niet is gelegen
grondgebied van de gemeente Maasdriel.

Provinciale en gemeentelijke structuurvisies
De behandeling van de structuurvisie in Provinciale Staten en in de gemeenteraden heeft geleid
tot een verschil tussen de provinciale en de gemeentelijke structuurvisies. Als u meer informatie
wilt over de inhoud van de verschillende gemeentelijke besluiten en het provinciale besluit over
de Structuurvisie WaalWeelde West, verwijzen wij u naar de website van de andere betrokken
overheden.

Procedure
De structuurvisie is op 5 januari 2017 in werking getreden. De gemeentelijke structuurvisie is
geen (voor burgers) bindend juridisch document. Daarom kan tegen het besluit tot vaststelling
van de structuurvisie, op grond van artikel 8.5 van de Algemene wet bestuursrecht, geen
bezwaar worden gemaakt of beroep worden ingesteld. De bestanden kunnen worden ingezien
via onze website www.maasdriel.nl . Voor vragen kunt u contact opnemen met de heer S. Bosch
van de gemeente Maasdriel.

