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Kennisgeving

Notitie Reikwijdte en  Detailniveau Milieueffectrapport Dijkversterking Stadsdijken Zwolle

Gedeputeerde Staten van Overijssel maken op verzoek van het Waterschap Drents Overijsselse Delta

(WDODelta) bekend dat het waterschap de dijk langs de oostoever van het Zwolle-IJsselkanaal en het

Zwarte Water wil gaan versterken. Dit project, Stadsdijken Zwolle, is onderdeel van het landelijke

hoogwaterbeschermingsprogramma (HWBP). Met dit project worden de (soms onzichtbare)stadsdijken

aangepakt om ook in de toekomst waterveiligheid te bieden aan bewoners en bedrijven.

Wat is een Notitie Reikwijdte en Detailniveau?

Voor het dijkversterkingsproject wordt een milieueffectrapport (MER) opgesteld. Hiervoor wordt allereerst

een Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD) gemaakt, waarin de beoogde aanpak voor het MER en de

te onderzoeken alternatieven staan beschreven. Deze notitie is een eerste stap in de m.e.r. procedure.

Mogelijkheid inzien Notitie Reikwijdte en Detailniveau

U kunt de NRD inzien van 29 maart 2016 tot en met 2 mei 2016

tijdens kantooruren op de volgende locaties:

- Waterschap Drents Overijsselse Delta, Dokter van Thienenweg 1, 8052 AL Zwolle

- Provinciehuis, Luttenbergstraat 2, 8012 EE Zwolle

- Stadskantoor gemeente Zwolle, Lubeckplein2 , 8017 Zwolle

Daarnaast is de notitie digitaal beschikbaar via de website van de provincie Overijssel:

http://www.overijssel.nl/dijkversterking onder het kopje “Links en downloads”.

Hoe kunt u reageren?

Er wordt in deze fase van de procedure aan een ieder de gelegenheid geboden om te reageren op de

NRD. Wij stellen het op prijs als u aangeeft wat er volgens u niet mag ontbreken in het op te stellen

MER. Ook kunt u vragen of opmerkingen indienen over de onderzoeksmethode of de selectie van

kansrijke alternatieven. U kunt uw reactie binnen de termijn van 29 maart 2016 tot en met 2 mei 2016

op de volgende manieren bij de Provincie Overijssel indienen:

- schriftelijk (per brief) t.a.v Secretariaat eenheid RB, Postbus 10078, 8000 GB Zwolle;

- per e-mail aan Postbus@Overijssel.nl, t.a.v Provincie Overijssel, Secretariaat eenheid RB.

Inloopbijeenkomst

Om uw vragen over dit voornemen te beantwoorden, organiseert het Waterschap een inloopbijeenkomst

op 7 april 2016 van 19.00 uur tot 21.00 uur in Wijkcentrum Holtenbroek (Bachlaan 20, Zwolle). Ook kunt

u tijdens de bijeenkomst reageren op de verschillende alternatieven om de dijk in uw omgeving te

verbeteren.
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Wat gebeurt er met uw reactie ?

De ingediende reacties worden samen met de reacties van andere overheden en adviseurs betrokken

bij het advies dat wij aan het Waterschap geven over de inhoud van het MER.

Wat gebeurt er daarna?

Op basis van de NRD en de ingebrachte reacties wordt het Milieueffectrapport (MER) opgesteld. In dit

MER staan de bouwstenen voor het op te stellen projectplan Waterwet. Het MER wordt te zijner tijd

met het ontwerp projectplan ter inzage gelegd

Inlichtingen:

Voor nadere inlichtingen of vragen over de notitie die ter inzage ligt, kunt u contact opnemen met:

Mevr. K.J . Bijl van het Waterschap Drents Overijsselse Delta, (tel. 088 2331200, Katrienbijl@wdodelta.nl);

of met de heer M.H.J. Mulhof van de provincie Overijssel, (tel. 038 4998177, M.Mulhof@overijssel.nl)
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