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Onderwerp 
  MER beoordelingsbesluit dijkverlegging Waalkwartier 

Nijmegen 

  

   
   

   

   

   

 

Samenvatting  

 

Waterschap Rivierenland werkt ter plaatse van het Waalkwartier aan de verlegging van de  

primaire waterkering die Nijmegen en het achterliggende gebied beschermt tegen hoogwater. Het 

waterschap heeft een m.e.r.-beoordelingsnotitie opgesteld om te beoordelen of er negatieve 

milieueffecten zijn te verwachten. Provincie Gelderland beoordeelt als bevoegd gezag deze 

notitie en neemt hierover een besluit.  

Het besluit van provincie Gelderland is dat een milieueffectrapport niet noodzakelijk is 

aangezien er geen belangrijke nadelige milieugevolgen te verwachten zijn. 

 

Inleiding  
 

Provincie Gelderland is bevoegd gezag voor de m.e.r.-procedure bij dijkversterkingsprojecten 
van waterschappen. Waterschap Rivierenland heeft een m.e.r.-beoordelingsnotitie ingediend 
voor versterking van de  primaire waterkering die Nijmegen en het achterliggende gebied 
beschermt tegen hoogwater. Deze is op dit moment nog niet afgekeurd, maar zal op termijn 
versterkt moeten worden om te voldoen aan nieuwe landelijke waterveiligheidsnormen die 
gelden per 1 januari 2017.  
 
De gebiedsontwikkeling Waalfront Nijmegen - waarbinnen door het ontwikkelbedrijf 
Waalfront het voormalige industrieterrein wordt herontwikkeld tot hoogwaardig woongebied 
met voorzieningen - biedt de kans om de primaire waterkering gelijktijdig met de 
herontwikkeling aan te passen aan de nieuwe eisen voor waterveiligheid.  De fundering van de 
nieuw te bouwen woningen (parkeerkelder) krijgt hierbij dan ook de functie van waterkering 
in het plangebied Waalkwartier. 
 
Door Waterschap Rivierenland, de beheerder van deze primaire waterkering, is voor dit 
dijkgedeelte een ontwerp-projectplan opgesteld. Met dit projectplan wordt het aanpassen van 
de waterkering binnen de gebiedsontwikkeling Waalfront mogelijk gemaakt. Hiermee worden 
onnodig hoge investeringen in de toekomst ten behoeve van waterveiligheid voorkomen en 
worden bewoners en gebruikers van het gebied in de toekomst niet belast met forse ingrepen 
voor een benodigde dijkversterking.  Tevens wordt met deze aanpassing van de waterkering 
bijgedragen aan het vergroten van de ruimtelijke kwaliteit van het Waalfront.  
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De werkzaamheden bestaan uit het versterken en gedeeltelijk landinwaarts verleggen van de 
primaire waterkering ter hoogte van het Waalkwartier, tussen dijkpaalnummers ND000 en 
ND007. Deze werkzaamheden zullen binnen de overkoepelende gebiedsontwikkeling 
Waalfront worden uitgevoerd.  
 
 
M.e.r.-beoordelingsplicht  

Een milieueffectrapport (MER) is een openbaar document waarin zo objectief mogelijk wordt 

beschreven welke milieueffecten te verwachten zijn bij een bepaalde activiteit. Het Besluit 

m.e.r. maakt onderscheid tussen m.e.r.-plichtige activiteiten en m.e.r.-beoordelingsplichtige 

activiteiten. De versterking van een primaire waterkering is volgens het Besluit 

milieueffectrapportage m.e.r.-beoordelingsplichtig. Het m.e.r.-beoordelingsplichtige besluit is 

de goedkeuring van het projectplan voor de versterking van de primaire waterkering door 

Gedeputeerde Staten, conform artikel 5.7 van de Waterwet. Gedeputeerde Staten van 

Gelderland zijn daarmee bevoegd gezag voor deze m.e.r.-beoordeling. 

 
Procedure  
Op 18 januari 2021 ontvingen wij van het waterschap Rivierenland de aanmeldingsnotitie, 
zoals bedoeld in artikel 7.16 van de Wet milieubeheer, voor de m.e.r.-beoordeling: 
“Aanpassing waterkering Waalfront Nijmegen”. Volgens artikel 7.17 Wet milieubeheer dienen 
wij binnen zes weken na de datum van ontvangst van de aanmeldingsnotitie het besluit, te 
weten wel of geen noodzaak tot het doorlopen van de m.e.r.-procedure, te nemen. Van dit 
besluit wordt, conform artikel 7.17 Wet milieubeheer, mededeling gedaan door kennisgeving 
in de Staatscourant, in het Provinciaal blad (www.overheid.nl), in een dagblad en in een huis-
aan-huisblad.  

 

Beoordeling 

Op basis van de ingediende aanmeldingsnotitie hebben wij als bevoegd gezag de m.e.r.-

beoordeling uitgevoerd om vast te stellen of voor de versterking van de primaire waterkering 

een m.e.r.-procedure moet worden doorlopen. Wij hebben conform artikel 7.17 Wet 

milieubeheer, de beoordeling mede uitgevoerd op de in bijlage III van de EEG-richtlijn milieu-

effectbeoordeling aangegeven criteria (omstandigheden). 

In onze beoordeling staan de volgende aspecten centraal: 

1 Waarover moet een besluit worden genomen? 

2 Onder welke omstandigheden doet de activiteit zich voor? 

3 Leiden deze omstandigheden tot belangrijke nadelige milieugevolgen zodat het doorlopen 

van de m.e.r.-procedure noodzakelijk is? 

 
1 Waarover dient een besluit te worden genomen?  

 

De verlegging van de primaire waterkering ter plaatse van het Waalkwartier te Nijmegen. Het 

m.e.r.-beoordelingsplichtige besluit is de goedkeuring door Gedeputeerde Staten, van het 

projectplan Waterwet voor de versterking van de primaire waterkering. 

 
2 Onder welke omstandigheden doet de activiteit zich voor?  
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Bij de aanpak van de m.e.r.-beoordeling staat centraal in hoeverre de voorgenomen activiteit 
leidt tot belangrijke nadelige milieugevolgen. Hierbij wordt rekening gehouden met de 
genoemde criteria (omstandigheden) uit bijlage III van de EEG richtlijn milieu-
effectbeoordeling:  
A. de kenmerken van de activiteit.  

B. de plaats van de activiteit.  

C. de kenmerken van de potentiële effecten van de activiteit.  

 

Ad A. De kenmerken van de activiteit 

De activiteit betreft de verlegging van de bestaande de primaire waterkering langs de rivier de 

Waal, conform de nieuwste eisen inzake waterveiligheid. Dit gebeurt gezamenlijk met het 

stedelijke herontwikkelingsproject Waalfront/Waalkwartier.  

 

Ad B. De plaats van de activiteit 

Het plangebied ligt ten zuiden van de Waal en tussen het centrum van Nijmegen aan de 

oostzijde en de tweede stadsbrug (De Oversteek) aan de westzijde. Het plangebied bestaat 

voor een groot deel uit bedrijventerrein dat hier vanaf de 19e eeuw tot ontwikkeling is 

gekomen. In herontwikkelingsproject Waalfront/Waalkwartier wordt het gebied omgevormd 

tot woon/werkgebied.  

 

Ad C. De kenmerken van de potentiële effecten van de activiteit 

De voorgenomen activiteiten voor het verleggen van de primaire waterkering ter plaatse van 

het Waalkwartier, hebben geen belangrijke negatieve gevolgen voor het milieu na uitvoering 

van de werkzaamheden (permanente effecten). Ook treden tijdens de uitvoering slechts 

beperkte tijdelijke effecten op. 

 
Verder hebben wij mede in ogenschouw genomen dat uit het aanvullend  Stikstofdepositie 
onderzoek voor het Waalkwartier (Sweco, 14 januari 2021) het volgende blijkt: (…) voor de 
aanlegfase (worstcase rekenjaar 2021) wordt geen toename van de stikstofdepositie berekend 
op locaties met een (naderende) overschrijding van de KDW. 
Voor de overige jaren zijn er ook geen toenamen te verwachten”(blz. 8).  
 

Er worden maatregelen genomen om nadelige gevolgen voor het milieu te voorkomen of te 

mitigeren (verzachten):  

 Om verstoring van archeologische waarden te voorkomen zal de uitvoering plaatsvinden 

conform het opgestelde en geaccordeerde archeologische selectieadvies. 

 Er zullen mitigerende maatregelen worden genomen om negatieve effecten op 

beschermde diersoorten (Vleermuis, Huismus, Torenvalk) te voorkomen of zoveel 

mogelijk te verzachten. 
 
3 Leiden deze omstandigheden tot belangrijke nadelige milieugevolgen zodat het doorlopen 
van de m.e.r.-procedure noodzakelijk is?  
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Wij concluderen, mede op basis van en in aansluiting op de aanmeldingsnotitie, dat er geen 

omstandigheden zijn die leiden tot belangrijke nadelige milieugevolgen die het doorlopen van 

de m.e.r.-procedure noodzakelijk maken. De beschreven mitigerende maatregelen zorgen er 

mede voor dat het opstellen van een Milieueffectrapport niet noodzakelijk is. 
 
 
Rechtsbescherming  
Dit m.e.r-beoordelingsbesluit is een voorbereidingsbeslissing in de zin van artikel 6:3 van de 
Algemene wet bestuursrecht, waartegen geen zelfstandig bezwaar en beroep mogelijk is, tenzij 
een belanghebbende door dit besluit rechtstreeks in zijn belang wordt getroffen.  

 

Besluit(en) 

 
Gelet op bovenstaande beoordeling beslissen wij dat er voor de voorgenomen verlegging van 
de primaire waterkering ter plaatse van het Waalkwartier geen noodzaak is om de m.e.r.-
procedure te doorlopen.  Het waterschap heeft de verplichting om eerder genoemde 
mitigerende maatregelen uit te voeren om nadelige gevolgen voor het milieu te vermijden of te 
voorkomen.  

 

Namens Gedeputeerde Staten van Gelderland, 

 

 

 

 

Caroline Hendriks 

Teammanager Programmering, Vitaal Platteland 


