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AMENDEMENT
Onderwerp : Agendapunt 11 Principebesluit Uiterwaarden Wamel Dreumel en Heerewaarden
De Raad van de gemeente West Maas en Waal in vergadering bijeen op 20 mei 2021
De Raad,
overwegende dat,
• De Raad een principebesluit wil nemen over het starten met de voorbereiding van de
bestemmingsplanprocedure voor het project UWDH
• Hiertoe het stappenplan Grootschalig Grondverzet is doorlopen
• De Raad van mening is dat project UWDH niet mag leiden tot nadelige gevolgen voor onze
inwoners of voor onze natuur
• Er een negatief effect op de geohydrologie optreedt bij realisatie van de geulen in onze
gemeente - met name in het dorp Wamel
• Er risico’s kunnen ontstaan door werkzaamheden in de nabijheid van een
puntverontreiniging in het plangebied, lokaal bekend als “de bult van Dekker”
• Het nog niet duidelijk is of nadelige effecten optreden voor activiteiten binnendijks
(omgekeerde werking)
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Besluit om het principebesluit aan te vullen met de volgende voorwaarden:
O?In
- Buitendijkse maatregelen mogen niet tot binnendijkse effecten leiden»öfcdeze effecten dienen
volledig gecompenseerd te worden binnen de financiering van het project UWDH (kwel- en
wegzijgingsneutrale uitvoering). De initiatiefnemers zijn niet alleen tijdens de uitvoering, maar
ook na de uitvoering verantwoordelijk voor eventuele negatieve geohydrologische effecten
binnendijks.
- In de planvorming en door de uitvoering van het project UWDH moeten er voldoende
waarborgen zijn dat er geen uitloging van schadelijke milieu-hygiënische stoffen kan plaats
vinden uit de puntverontreiniging in het plangebied, lokaal bekend als “de bult van Dekker”.
- Het project UWDH mag geen nadelige gevolgen hebben (o.a. voor stikstof) voor toekomstige
nieuwe ontwikkelingen in de gemeente (zowel binnendijks als buitendijks).

Motivering
De binnendijkse kwelsituatie in Wamel en Dreumel vraagt al jaren onze structurele en urgente
aandacht. De gemeente heeft daar al veel geld aan besteed. In het voorliggende plan worden
geulen gegraven en vindt maaiveldverlaging plaats. Deze ingrepen mogen niet leiden tot nadelige
binnendijkse gevolgen voor onze inwoners zowel voor te veel water (kwel) als te weinig water
(droogte) Een en ander zoals reeds eerder is gemeld in het kader van de NRD voor dit project.
Compenserende maatregelen en de daarmee gemoeide kosten dienen opgenomen te worden in
het bestemmingsplan.
Ingrepen in het plan in de nabijheid van de puntverontreiniging, lokaal bekend als “de bult van
Dekker” kan tot gevolg hebben dat de aanwezige verontreiniging vrij komt door o.a. uitloging. Het is
niet de bedoeling dat natuuraanleg leidt tot schadelijke gevolgen voor mens of natuur. Het
aanleggen van beschermde natuur mag niet leiden tot toekomstige beperkingen (stikstof
berekening) voor projecten buiten het plangebied (omgekeerde werking). Hierdoor kunnen andere
ontwikkelingen in onze gemeente nadelig beïnvloed worden.
Ondertekend door:
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