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1 Inleiding 

1.1 Aanleiding 

De Havikerwaard, Fraterwaard en Olburgerwaard liggen langs de IJssel in de gemeente Rheden, 
Bronckhorst en Doesburg. De uiterwaarden hebben een gevarieerd landschap met weiden en 
akkers, omzoomd door hagen, struweel en oude knotbomen. Wandelaars en fietsers kunnen 
genieten van de natuur, landgoederen en het agrarisch uiterwaarden landschap. In het 
Bestuurlijk Overleg MIRT1 (Meerjarenprogramma Infrastructuur, Ruimte en Transport) van 
december 2019 is besloten om voor de Havikerwaard, Olburgerwaard en Fraterwaard een MIRT-
onderzoek te starten. Dat had drie redenen: 
 
1. Resultaten MIRT-onderzoek Quick Scan Boven IJssel: Dit onderzoek uit 2018 toont aan dat er 

op de Boven IJssel (traject vanaf Rivierklimaatpark IJsselpoort – toegang Twentekanaal) een 
groot aantal opgaven vanuit de programma's als Kaderrichtlijn Water (KRW), Programma 
Aanpak Grote Wateren (PAGW) en Natura2000 fysiek samenvallen met opgaven voor 
vaarwegverbetering en hoogwaterveiligheid (VKS 2014/IRM/HWBP). Het risico bij het 
'sectoraal' aanpakken en uitvoeren van deze opgaven is dat maatregelen onderling 
interfereren (beperking van het doelbereik), leiden tot hoge kosten voor compensatie en 
mitigatie en in het ergste geval elkaar opheffen dan wel vernietigen. Het onderzoek toont 
aan dat er vier clusters zijn waar integrale planvorming en uitwerking zeer wenselijk is. Het 
gebied Havikerwaard, Fraterwaard en Olburgerwaard betreft één van deze clusters. 
 

2. Regionale gebiedsproces Havikerpoort: Sinds de vaststelling van de toekomstvisie 
Havikerpoort in 2004 zijn diverse projecten voorbereid en uitgevoerd. In 2004 stelden 
overheden en landgoederen de ‘Toekomstvisie Havikerpoort’ op. De visie voorzag in een 
gebiedsproces met een reeks uitvoeringsprojecten, waarvan er vele al zijn uitgevoerd, zoals 
bijvoorbeeld: 

- de aanleg van faunapassages onder Middachterallee, A348 en bij Hof te Dieren; 
- de afkoppeling van verhard oppervlak in Ellecom; 
- de omzetting landbouwgronden naar natuurinclusieve landbouw; 
- de ontwikkeling van natuur in combinatie met de aanleg van een nevengeul in 

Havikerwaard Zuid; 
- anti-verdrogingsmaatregelen bronbossen. 

De visie staat nu aan de vooravond van een vervolgslag met o.a. opgaven voor 
verduurzaming van de landbouw, biodiversiteit, landschapsontwikkeling, klimaatadaptatie, 
energietransitie en recreatie (Havikerpoort 2.0). 
 

3. Integraal Riviermanagement (IRM): Sinds juli 2019 is het Programma IRM in ontwikkeling. In 
dit kader werken het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW) en het ministerie 
van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) samen met provincies Overijssel, 
Gelderland, Utrecht, Zuid-Holland, Noord-Brabant en Limburg en betrokken waterschappen 
toe naar een programma onder de omgevingswet voor de inrichting en het beheer van de 
Rijntakken en de Maas. Het doel is te komen tot een toekomstbestendig rivierengebied dat 
meervoudig bruikbaar is en als systeem goed functioneert. Het programma onder de 
omgevingswet omvat: 
- een integrale visie op het rivierengebied; 
- een beleidskeuze voor afvoercapaciteit en rivierbodemligging; 
- een globale locatie en type maatregelen waarmee de toekomstvisie kan worden 

bereikt; 
- een uitvoeringsparagraaf met verantwoordelijkheden en bekostiging. 

 
1 MIRT staat voor het Meerjarenprogramma Infrastructuur, Ruimte en Transport. Alle investeringen van de Rijksoverheid 
in betere wegen, het spoor en waterwegen vallen onder dit programma. 
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Het MIRT-onderzoek in de De Havikerwaard, Fraterwaard en Olburgerwaard is één van de 
pilotprojecten in het kader van IRM. De leerpunten uit deze projecten zijn input voor de 
ontwikkeling van het programma IRM, bijvoorbeeld op het gebied van integratie van opgaven of 
verbetering van het afstemmingsproces. 

 

 
Figuur 1.1: Ligging Havikerwaard, Beimerwaard, Fraterwaard en Olburgerwaard 
 

1.2 Doel en scope MIRT-onderzoek 

Het voorliggende MIRT-onderzoek heeft tot doel om (voor zover mogelijk op basis van 
beschikbare informatie) inzicht te geven in: 
- de opgaven, ambities en initiatieven die spelen in de Havikerwaard, Fraterwaard en 

Olburgerwaard, inclusief een globale inschatting van de uitvoeringsperiode en beschikbare 
(financiële) middelen: 

- de haalbaarheid en mogelijke fasering van initiatieven, opgaven en ambities; 
- de samenhang/relaties tussen opgaven en initiatieven; 
- de mogelijkheden voor een integrale aanpak, meekoppelkansen met andere opgaven en 

zelfrealisatie; 
- globale, rivierkundige effecten (waterstanden bij hoog- en laagwater, morfologie); 
- wie (eigenaar/trekker), wanneer welke opgaven oppakt en in welke vorm (integraal, 

gebiedsgericht of sectoraal); 
- de kosten, financieringsmogelijkheden en belangrijkste risico’s. 
- een voorstel voor het vervolgtraject; eventuele MIRT verkenning en planstudie en de wijze 

van fasering (realisatiestrategie). 
 
De scope voor het MIRT onderzoek is met name inventariserend en analyserend van aard. Het 
opstellen van een inrichtingsvisie en/of het uitwerken van een programma of een 
maatregelpakket vormt geen onderdeel van het MIRT-onderzoek.  
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1.3 Samenwerking en participatie 

Het MIRT-onderzoek is uitgevoerd op initiatief van het Rijk (het ministerie van Infrastructuur 
waaronder Rijkwaterstaat) en de provincie Gelderland. Opdrachtgever was de provincie 
Gelderland. Voor het onderzoek is intensief samengewerkt met de gemeenten Rheden, 
Doesburg, Bronckhorst en Zevenaar, Waterschap Rijn en IJssel, Rijkswaterstaat, Landgoed 
Middachten, Stichting Twickel, Gestichten Doesburg, LTO Noord afdeling Zuid Oost Veluwe, 
Vitens, K3 Delta en Natuurmonumenten. Zij waren vertegenwoordigd in een ambtelijke 
projectgroep en een adviesgroep. 
  
Belangenorganisaties in het gebied zijn vroegtijdig en volwaardig meegenomen in het onderzoek. 
Zij hebben hun inbreng kunnen leveren door: 
- factsheets in te vullen voor hun opgaven en projecten;  
- deel te nemen aan twee stakeholderconsultaties waar ze vergaarde informatie konden 

aanscherpen en konden meedenken over de samenhang tussen opgaven, ambities en 
initiatieven. 

 
Andere belanghebbenden en de inwoners uit het gebied zijn op de hoogte gehouden via: 
• de projectpagina www.gelderland.nl/MIRT-HFO waar steeds de laatste informatie te vinden 

was over de (tussen)resultaten van het onderzoek; 
• een nieuwsbericht en publicaties op gemeentepagina’s waarmee inwoners en 

belangstellenden uitgenodigd werden om mee te denken over het onderzoek en initiatieven 
konden aandragen; 

• een brief aan eigenaren en pachters in het plangebied om hen persoonlijk te informeren en 
te verwijzen naar de projectpagina waar ze hun e-mailadres konden achter laten om op de 
hoogte te blijven en mee te doen aan het onderzoek; 

• een online gebiedsconsultatie waarbij de bevindingen zijn gepresenteerd en waar zo nodig 
aanvullingen en aanscherpingen konden worden doorgegeven.  
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2 Plangebied 

Het plangebied bestaat uit de uiterwaarden Havikerwaard, Fraterwaard en Olburgerwaard en het 
aangrenzende zomerbed van de IJssel. De aanwezigheid van de IJssel heeft het landschap 
bepaald. De rivier splitst zich bij Westervoort af van de Nederrijn en stroomt langs de voet van de 
Veluwe naar Doesburg om daar samen te komen met de Oude IJssel en verder te meanderen 
naar het noorden. De IJssel heeft haar bedding de afgelopen eeuwen meerdere keren verlegd 
(zie Figuur 2.2). Kenmerkend voor het landschap zijn:  
- de landgoederen en de daarbij horende landerijen en bossen; 
- de bouw- en akkerlanden; 
- watergebonden bedrijvigheid. 
 
Landgoederen 
Het landschap is door de eeuwen heen gevormd door natuur en landgebruik. Het weerspiegelt 
het werk van vele generaties en kent een precair verband tussen agrarisch gebruik en natuurlijke 
waarden. De oudste landgoederen (Middachten, Avegoor, Hof te Dieren) werden als kasteel of 
kloostergoed gesticht in de Middeleeuwen en 16e eeuw (zie figuur 2.1). Deze huizen 
transformeerden vanaf de 17e eeuw tot buitenverblijven met een parkaanleg met vijvers, 
lanenstelsels en jachtterreinen. De landgoederen hebben voor een belangrijk deel bijgedragen 
aan de landschapsvorming van het buitengebied. Behalve door de aanplant van bossen en de 
aanleg van lanen, parken en tuinen heeft de aanleg ook invloed op delen van de broeklanden, de 
beken en sprengen op de Veluwe, de uiterwaarden en op de wegen. Dit heeft geleid tot een 
gevarieerder landschap dan eeuwenlang het geval is geweest, dat ook hoog gewaardeerd wordt 
door bewoners, ondernemers en recreanten in het gebied. De instandhouding van het 
cultuurlandschap staat bij grondeigenaren, gebruikers en overheden hoog op de agenda: het in 
stand houden van de kernkwaliteiten is een opgave voor alle partijen. 
 

 
Figuur 2.1: Landgoederen en agrarisch grondgebruik gemeente Rheden 

Ruimtegebruik 
Landbouw is een belangrijke drager voor de instandhouding  van het cultuurlandschap. Het 
landschap produceert gezond en veilig voedsel en beheert tegelijk de beleefbare groene 
buitenruimte. In de Havikerwaard, Fraterwaard en Olburgerwaard zijn tientallen agrarische 
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bedrijven gevestigd, waarvan de meeste melkveebedrijven zijn (zie figuur 2.1). De dichtheid is in 
de Olburgerwaard (één bedrijf) en Fraterwaard (vijf bedrijven) is lager dan in de Havikerwaard.  

 
Figuur 2.2: Ontwikkeling plangebied en de loop van de IJssel sinds 1880 

1990 1970 

1900 1880 

2019 2010 

1950 1930 
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Voor agrarische bedrijven is het belangrijk om zich te kunnen blijven ontwikkelen. De afgelopen 
decennia is de landbouwstructuur door kavelruil verbeterd. Daardoor zijn voor een efficiëntere 
bedrijfsvoering minder verkeersbewegingen nodig en zijn de landschappelijke kwaliteiten 
behouden. Voor de bedrijven die zich richten op de wereldmarkt is het belangrijk om zich te 
kunnen blijven ontwikkelen en waar nodig in schaal te vergroten. Andere agrariërs kiezen voor 
biologische landbouw of aangepast agrarisch beheer. Een vitale landbouw is daarmee een 
essentiële voorwaarde voor een vitaal en gezond landschap.  
 
Grote delen van het gebied maken onderdeel uit van het Natura 2000-gebied Rijntakken (zie 
figuur 2.2) en het Gelders Natuur Netwerk (GNN). Op Europees niveau is het gebied een 
belangrijke schakel in de ecologische structuur Oostvaardersplassen-Veluwe-Reichswald, maar de 
natuur is er ook versnipperd. Er is een uitvoeringsagenda Gelderse Maatregelen Stikstof (GMS) in 
ontwikkeling, waarin onder meer wordt bezien op welke manier natuurherstel en -beheer van 
het N2000-gebied Rijntakken het beste kan plaatsvinden. Belangrijke aandachtspunten daarbij 
zijn verduurzaming van de binnenvaart, mobiliteit, bouw en landbouw. Verder is het gebied 
grotendeels aangemerkt als Groene Ontwikkelingszone. Een Groene Ontwikkelingszone bestaat 
uit gebieden met een andere bestemming dan natuur, die ruimtelijk verweven zijn met het 
Gelders Natuurnetwerk en daar functioneel mee samenhangen. In het plangebied gaat het vooral 
om landbouwgrond, maar ook om terreinen voor verblijfs- en dagrecreatie, infrastructuur, 
woningen en bedrijven. In Groene Ontwikkelingszones wordt ingezet op versterking van de 
samenhang tussen inliggende en aangrenzende natuurgebieden. 
 

 
Figuur 2.3: Aangewezen speciale beschermingszones Natura 2000 Rijntakken.  

 
De spoorlijn Arnhem-Dieren, de Middachterallee en de A348 en N317 doorsnijden het gebied. 
Deze doorsnijdingen tasten in sommige gevallen natuur en/of cultuur aan. De verspreiding van 
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dieren en planten wordt daardoor gehinderd. Nabij het plangebied liggen de bebouwde kernen 
van Doesburg, Olburgen, De Steeg, Ellecom en Dieren (zie figuur 2.2).  
Voor bewoners is het plangebied een belangrijk uitloopgebied. Toerisme en recreatie zijn het 
sterkst aanwezig in en rond de haven bij Doesburg en de Zwarte Schaar wordt druk recreatief 
gebruikt. Ook in de Olburgerwaard is een camping aanwezig. De Havikerwaard biedt vooral 
ruimte aan extensieve recreatie door de aanwezigheid van fiets- en wandelroutes en plekken om 
te vissen in plassen en langs de IJssel. Kenmerkend voor het gebied zijn ook de zandwinningen 
Havikerwaard-Zuid en de zandwinning in de Olburgerwaard. Hier zijn plassencomplexen ontstaan 
door zandwinning. Er bestaan plannen om voor herinrichting ten behoeve van natuur, recreatie, 
waterveiligheid en energieopwekking. 
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3 Ambities, opgaven en initiatieven 

3.1 Inleiding 

Eerste stap in het MIRT-onderzoek voor de Havikerwaard, Fraterwaard en Olburgerwaard 
bestond uit het zo breed mogelijk ophalen van opgaven, ambities en kansen voor het gebied. 
Voor de inventarisatie is geen onderscheid gemaakt in “type” ambitie, opgave of initiatief. Alles 
dat in het gebied speelt is meegenomen in de inventarisatie: van beleidsambities tot het 
aanvragen van een monumentenvergunning voor een tramloods.  
 
Dit hoofdstuk vat diverse ambities, opgaven en initiatieven die gepland staan in de Havikerwaard, 
Fraterwaard en Olburgerwaard samen. Voor een uitgebreide beschrijving wordt verwezen naar 
bijlage 1. In dit hoofdstuk worden de volgende begrippen gehanteerd: 
- Ambitie: Een geconcretiseerde mogelijkheid om een verbetering door te voeren voor een 

bepaalde (beleids-)doelstelling. 
- Opgaven: Een op overheidswetgeving of -beleid gebaseerde en bestuurlijk vastgestelde taak 

om een bepaalde doelstelling te bereiken. 
- Initiatieven: Een concreet (voorgestelde) activiteit op basis van een vastgestelde opgave, 

waarbij de locatie en de fysieke scope van de opgave al in beeld zijn gebracht. Hierbij hoeft 
nog niet in beeld te zijn gebracht wat o.a. de kosten, maatschappelijke baten, technische 
risico’s, omgevingsknelpunten en de gewenste realisatiestrategie zijn. 

 
Verder is een juiste volgordelijkheid van belang. Een ambitie resulteert in een opgave en een 
opgave resulteert op haar beurt in een initiatief. Onder ieder initiatief ligt dus een opgave én een 
ambitie. Opgaven worden dus niet geformuleerd als ambitie of als oplossing. Een opgave moet 
concreet en haalbaar zijn en voldoende ruimte bieden om uiteenlopende oplossingsrichtingen te 
verkennen.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figuur 3.1: Samenspel ambities, opgaven en 
initiatieven (bron: Stappen naar adaptieve 
gebiedsagenda’s, Kennisinstituut voor 
Mobiliteitsbeleid)  

 
Voor het inventariseren en analyseren van ambities, opgaven en initiatieven, is het plangebied 
opgedeeld in vier deelgebieden: de Havikerwaard, de Fraterwaard, de Olburgerwaard (zie Figuur 

1.1) en de IJssel. Tabel 3.1 geeft per initiatief aan, aan welke ambitie en opgave wordt 
bijgedragen, wie initiatiefnemer is, of er zicht is op financiering en op welke termijn initiatieven 
zullen worden uitgevoerd. 
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Tabel 3.1: Overzicht thema’s, opgaven en initiatieven 

  

0 – 25% 25 -75%
75 – 

100%

2020 - 

2025

2025 - 

2030

2030 - 

2040

2040 - 

2050

Oplossen knelpunt nabij Dieren IenW DGLM

Oplossen knelpunt brug bij 

Doesburg
IenW DGLM

Verbeteren 

bevaarbaarheid

Geschikt maken van rivier op klasse 

Va
Schuttevaer

Aanpakken bodemerosie 

IJssel
nnb IenW DGWB

Verbeteren afvoercapaciteit IenW DGWB

Versterken dijk normtraject 48-2
Waterschap Rijn en 

Ijssel

Versterken dijk normtraject 49-2
Waterschap Rijn en 

Ijssel

Aanleggen KRW-nevengeul 

Olburgsche Waard
Rijkswaterstaat

Aanleggen KRW-geul en -strang 

Fraterwaard Zwarte Schaar)
Rijkswaterstaat

Aanleggen KRW-geul Havikerwaard 

(Lamme Ijssel)
Rijkswaterstaat

Aankeg natuurvriendelijke oevers 

Ijssel
Rijkswaterstaat

Aanleggen KRW-nevengeul 

Kroonenstein
Rijkswaterstaat

Tegengaan effecten 

verdroging

Gebruiken kwelwater Veluwe voor 

tegengaan verdroging landgoederen

Middachten, Twickel 

en overige 

grondeigenaren

Aanwijzen ASV's Provincie Gelderland

Behoud winningen Ellecom en 

Pinkenberg
Vitens

Herinrichten na 

zandwinning
Ontwikkelen Havikerwaard Zuid K3Delta

Herinrichten na 

zandwinning
Verondiepen plassen Olburgerwaard K3Delta

Vispasseerbaar maken De Hank
Waterschap Rijn en 

IJssel en RWS

Aanpassen watergangen
Waterschap Rijn en 

Ijssel

Aanleggen heggenlandschap 

Fraterwaard
Twickel

Herverkavelen Fraterwaard Twickel

Realiseren essen/iepenbos en 

moeraszone
Provincie Gelderland

Versterken N2000/NNN 

Havikerwaard
Provincie Gelderland

Versterken N2000/NNN Fraterwaard Provincie Gelderland

Natuur ontwikkelen ihkv PAGW IenW DGWB en LNV

Benutten recreatieve 

potenties

Aanleggen wandel- en fietspaden 

(eventueel als meekoppelkans)

Gemeenten, 

grondeigenaren

Voorzien in bouwstoffen
Ontwikkelen Bingerden- 

Doesburgsche Dijk
K3Delta

Ontwikkelen duurzame 

landbouw
nnb Grondeigenaren

Aanpassen zwaaikom Doesburg Schuttevaer, bedrijven

Ontwikkelen bedrijventerrein 

Rotra/Ubbink
Rotra/Ubbink

Aanleggen (drijvende) zonnevelden Grondeigenaren

Initiatieven windenergie Grondeigenaren

Ontwikkelen 

natuurinclusieve  

landbouw

nnb Grondeigenaren

Economische 

ontwikkeling

Klimaat

Duurzame energie 

opwekken

Verbeteren 

waterkwaliteit regionaal 

watersysteem

Versterken landschap en 

cultuurhistorie

Ontwikkelen nieuwe 

natuur

Groene ruimte

Versterken bedrijvigheid

Verbeteren 

waterkwaliteit

Beschermen 

drinkwaterbronnen

Hoogwaterveiligheid

Rivier- en 

waterbeheer

Oplossen 

scheepvaartknelpunten

Thema

Beoogde realisatietermijn

Ambitie/opgave Initiatieven Initiatiefnemer

Zicht op financiering?
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3.2 Havikerwaard en Beimerwaard 

Inleiding 
De ambities, opgaven en initiatieven die in de Havikerwaard en de Beimerwaard spelen, zijn in 
Figuur 3.2 en Tabel 3.2 weergegeven. 
 

   
Figuur 3.2: Opgaven en initiatieven korte en middellange termijn (tot 2030) Havikerwaard en Beimerwaard  

 
Ambities en opgaven op de korte en middellange termijn (tot 2030)  
Verbetering waterkwaliteit en nieuwe natuur 
Landbouw en natuur gaan op dit moment goed samen in de Havikerwaard. Het agrarisch gebruik 
en de ligging van de Havikerwaard langs de IJssel zorgen voor gunstige omstandigheden voor 
vogels. De Havikerwaard is aangewezen als Natura 2000-gebied onder de Vogel- en de 
Habitatrichtlijn (zie Figuur 2.3). Beide Europese richtlijnen zijn belangrijke instrumenten om de 
Europese biodiversiteit te waarborgen. In het kader van het GNN en het Natura 2000-beheerplan 
wil de provincie Gelderland op korte en middellange termijn uiteenlopende initiatieven treffen 
om de aanwezige natuurwaarden te versterken. Een aantal van deze initiatieven lift mee in de 
gebiedsontwikkeling Havikerwaard Zuid. In en direct grenzend aan het bestaande watersysteem 
doen zich kansen voor om natuurontwikkeling te combineren met initiatieven van waterschap 
Rijn en IJssel om de waterkwaliteit in de Havikerwaard te verbeteren. Bij de initiatieven van het 
waterschap valt te denken aan het plaatsen en verwijderen van stuwen of het vispasseerbaar 
maken van stuwen.  
 
Rijkswaterstaat voert een planstudie uit de Lamme IJssel te verlengen. Deze KRW-maatregel 
loopt ook over gronden van derden. De meeste zijn in gebruik door de landbouw. Stichting 
Gestichten van Weldadigheid verkent in dit gebied de mogelijkheden voor het duurzaam 
opwekken van energie en het versterken van het historisch cultuurlandschap. Daarbij zou het 
verdiepen van de verlandende Lamme IJssel meer biodiversiteit en een grotere 
klimaatbestendigheid van de aquatische natuur op kunnen leveren. Voor tot deze maatregel 
wordt besloten, is het ook belangrijk om de huidige situatie goed in beeld te brengen.  
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Een andere KRW-maatregel betreft het ontstenen van oevers langs de IJssel. KRW-maatregelen 
moeten in 2027 gerealiseerd zijn. 
 
Tabel 3.2: Behandelde thema’s, opgaven en initiatieven in de Havikerwaard en Beimerwaard (met grijs 
gearceerd of ambities, opgaven en initiatieven zijn vastgesteld) 

 
 
Hoogwaterveiligheid 
Bovenstrooms grenst het plangebied aan Rivierklimaatpark IJsselpoort. Daar werken overheden 
en Natuurmonumenten met inwoners, agrariërs en andere ondernemers aan een plan voor een 
integrale gebiedsontwikkeling. Deze ontwikkeling leidt in het plangebied van het voorliggende 
MIRT-onderzoek tot enige opstuwing bij extreem hoogwater. In de MIRT-planstudie voor het 
Rivierklimaatpark IJsselpoort zal onderzocht worden of deze opstuwing door 
ontwerpoptimalisatie kan worden beperkt of weggenomen. Ook een rivierverruiming in het 
plangebied van de Havikerwaard kan deze opstuwing beperken of wegnemen. Zo’n verruiming is 
wellicht te combineren met de verlenging van de Lamme IJssel of andere KRW-maatregelen. 
 
Toekomst van de landbouw 
De landbouw in de Havikerwaard is – evenals in de rest van het plangebied – belangrijk voor het 
behoud van het bestaande, agrarische cultuurlandschap en het economisch vitaal houden van 
het gebied. In het gebied werken zowel gangbare als biologische agrariërs. Velen zijn actief in 
agrarisch natuurbeheer. Allen doen dit uit eigen beweging en verduurzamen op een manier en in 
een tempo die bij hen past. Ze vinden het van belang om die diversiteit in keuze en wijze van 
aanpak in stand te houden en iedere ondernemer en grondeigenaar zijn of haar eigen route af te 
laten leggen. De opgaven waar de landbouw in het gebied zich voor gesteld ziet, volgen 
grotendeels uit eigen ambitie en ideologie en overigens uit de veranderende wensen vanuit de 
overheid en samenleving.  
 

Ambities 

geformuleerd

Opgaven 

vastgesteld

Maatregelen 

vastgesteld

Uitvoering 

gestart

Aanleggen KRW-geul Havikerwaard 

(Lamme Ijssel)

Aankeg natuurvriendelijke oevers 

Ijssel

Tegengaan effecten 

verdroging

Gebruiken kwelwater Veluwe voor 

tegengaan verdroging landgoederen

Aanwijzen ASV's

Behoud winningen Ellecom en 

Pinkenberg
Herinrichten na 

zandwinning
Ontwikkelen Havikerwaard Zuid

Aanpassen watergangen

Realiseren essen/iepenbos en 

moeraszone

Versterken N2000/NNN 

Havikerwaard

Natuur ontwikkelen ihkv PAGW

Benutten recreatieve 

potenties

Aanleggen wandel- en fietspaden 

(eventueel als meekoppelkans)

Voorzien in bouwstoffen
Ontwikkelen Bingerden- 

Doesburgsche Dijk

Ontwikkelen duurzame 

landbouw
nnb

Aanleggen (drijvende) zonnevelden

Initiatieven windenergie

Ontwikkelen 

natuurinclusieve  

landbouw

nnb

Economische 

ontwikkeling

Klimaat

Duurzame energie 

opwekken

Verbeteren 

waterkwaliteit regionaal 

Ontwikkelen nieuwe 

natuur

Groene ruimte

Verbeteren 

waterkwaliteit

Beschermen 

drinkwaterbronnen

Rivier- en 

waterbeheer

Thema Ambitie/opgave Initiatieven

Wat is de status?
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De ambities van de landbouw in dit gebied zijn gericht op duurzaamheid: het in economisch en 
ecologisch opzicht streven naar een vorm van landgebruik die langdurig volgehouden kan 
worden, zonder verstorende invloeden van buiten het gebied. De landbouw staat op dit moment 
voor uitdagingen rond emissie, bodembeheer, interactie met de natuur, het uitsluiten van 
productierisico’s met chemische middelen en klimaatadaptatie. Binnen de sector en het 
plangebied werken agrariërs onder meer aan: 

- het verminderen van het gebruik van chemische hulpmiddelen (kunstmest en 
gewasbeschermingsmiddel), o.a. door precisielandbouw; 

- het sluiten van nutriëntenkringlopen op korte afstand (op bedrijfs- en/of gebiedsniveau); 
- het verbeteren van de beschikbaarheid van voldoende water door verbetering van de 

bufferwerking van de bodem, waterkering, waterbuffering en verbeterde aan- en toevoer bij 
piekbelastingen van het watersysteem (droogte en overstroming); 

- het investeren in biodiversiteit, nog meer verwevenheid met natuurlijke elementen; 
- het werken aan energie neutrale bedrijven/clusters van bedrijven, door investeringen in 

energieopwekking en bijv. landbouwvoertuigen die elektrisch worden aangedreven; 
- het duurzaam opwekken van energie voor eigen gebruik en omgeving; 
- het verbreden van activiteiten voor neveninkomsten, voor economisch meer robuuste 

bedrijfsvoeringen en verwerving/behoud van maatschappelijk draagvlak; 
- het vastleggen van meer CO2 in de bodem door verhoging van het organische stofgehalte, 

waardoor overheden/bedrijven buiten de landbouw CO2 neutraal projecten kunnen 
uitvoeren. 

 
Overheden en verpachtende grondeigenaren, zoals de Gestichten van Weldadigheid, stichting 
Twickel en landgoed Middachten en landgoederen stimuleren verduurzaming van de landbouw 
en biodiversiteit. Dat kan betekenen dat meer fysieke ruimte nodig is om dezelfde opbrengsten 
te kunnen realiseren. Verder worden geldende wetten en regels door agrariërs vaak als knellend 
ervaren. De gemeente Rheden, samenwerkingspartners en agrariërs hebben samen de 
mogelijkheden verkend voor onder andere aangepast mestbeleid, (agrarisch) natuurbeheer, 
openstelling voor de omgeving, biologische bedrijfsvoering en kleinschalige energieopwekking. 
Deze verkenning is een eerste aanzet om verder met elkaar in gesprek te gaan en op korte 
termijn te komen tot praktische oplossingen.  
 
Zandwinning 
Nederland is (op dit moment nog) grotendeels zelfvoorzienend in de winning van 
bouwgrondstoffen, gezien de beoogde bouwopgave de komende 10 jaar zal dat ook erg 
noodzakelijk zijn en blijven. Met name op het gebied van zand, grind en klei. Deze winning raakt 
soms aan andere belangen zoals het waarborgen van waterveiligheid en een goede 
waterkwaliteit maar kan deze items ook faciliteren. Voor de winning van ophoog- en 
suppletiezand wordt de bodem van de Noordzee als de grote voorraad voor de toekomst gezien. 
Dat is beschreven in de Nationale Omgevingsvisie (NOVI). De winning van delfstoffen is 
onderdeel van gebiedsontwikkelingen in de Havikerwaard Zuid en in de Olburgerwaard en is te 
combineren met natuurontwikkeling, dijkversterking, KRW-maatregelen en recreatie. 
Bouwstoffenwinning kan een financiële motor voor gebiedsontwikkelingen zijn. Er loopt een 
zandwinning in Havikerwaard Zuid, die de komende jaren wordt afgerond. Verder loopt er een 
haalbaarheidsonderzoek naar een nieuwe zandwinning tussen steenfabriek Bingerenden en de 
Doesburgsche Dijk. De terreinen die daarvoor in beeld zijn, zijn nu nog in gebruik als gras- en 
bouwland. Ook staat er een oude locomotievenloods uit de tijd dat de steenfabriek nog in 
gebruik was. De lopende aanvraag voor aanwijzing als gemeentelijk monument en het 
voornemen de loods in samenhang met zandwinning te ontwikkelen, kan een win-winsituatie 
opleveren. 
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Waterwinning en aanpak verdroging 
De verdroging van de grachten en beken in Middachten en Hof te Dieren is ongunstig voor 
landbouw én natuur. Problemen met verdroging spelen al langer. De eerste onderzoeken 
stammen uit de jaren negentig van de vorige eeuw. Sindsdien zijn de problemen alleen maar 
toegenomen. Stakeholders in de Havikerwaard wijzen meerdere oorzaken aan, zoals 
klimaatveranderingen, voortschrijdende bodemerosie van de IJssel, wijzigingen in de 
wateraanvoer vanuit Duitsland en een verminderde kwelstroom vanuit de Veluwe. Nog niet 
duidelijk is welke oorzaken in welke mate zorgen voor verdroging en welke initiatieven op korte-, 
middellange en lange termijn nodig zijn. Daarvoor voeren landgoed Middachten en Stichting 
Twickel op dit moment een systeemanalyse uit. Ook is niet duidelijk hoe de verdrogings-
problematiek zich verhoudt tot de regionale afweging van Vitens en provincie Gelderland waar in 
de toekomst drinkwater wordt gewonnen en strategisch voorraden (ASV’s)2 worden aangewezen. 
Eventuele ontwikkelingen in het winnen van drinkwater in dit gebied dienen in samenhang met 
de verdrogingsproblematiek te worden bezien.. Landgoed Middachten en Stichting Twickel zien 
kansen om de waterwinning te optimaliseren, door meer kwelwater uit de Veluwe op te vangen 
en te gebruiken in de grachten en beken. Daardoor kan ook een relatie ontstaan met de 
waterkwaliteitsmaatregelen die waterschap Rijn en IJssel van plan is in de Havikerwaard te 
treffen. Vitens is bereid om met hen te zoeken naar oplossingen om verdroging en waterwinning 
in onderlinge samenhang aan te pakken. Aanvullend hydrologisch onderzoek moet aantonen in 
hoeverre dat haalbaar en effectief is. 
 
Beleving van het gebied 
Herinrichting van de Havikerwaard biedt kansen voor het zicht- en beleefbaar maken van het 
historisch cultuurlandschap, bijvoorbeeld door strangen en geulen aan te leggen op plaatsen 
waar vroeger de IJssel heeft gemeanderd. Zulke initiatieven zijn goed te combineren met het 
verbeteren van de verbinding tussen het dorp Rheden en het buitengebied, bijvoorbeeld het 
uitbreiden van wandel- en fietsnetwerken. Tijdens de inventarisatie zijn nog geen concrete 
initiatieven op dit vlak naar voren gekomen. Wel bestaat de wens om een fietspad aan te leggen 
langs de Weerdsdijk. Door de aanleg van dit soort netwerken goed te doordenken, zijn zones te 
creëren waar mensen het gebied beter kunnen beleven en zones waar landbouw en natuur 
voorrang krijgen. 
 
Ambities en opgaven op de lange termijn (na 2030) 
Afvoercapaciteit en bodemerosie IJssel 
Als onderdeel van het programma Integraal Riviermanagement (IRM) wordt onderzoek gedaan 
naar het toekomstbestendig maken van de IJssel (zie paragraaf 3.5). Daarbij wordt onder meer 
gekeken naar de afvoercapaciteit en erosie van de waterbodem. Dat kan betekenen dat – voor de 
gewenste afvoercapaciteit of voor de scheepvaart – op (lange) termijn een verruiming van de 
rivier nodig is. In dat geval kan een opgave en ruimteclaim ontstaan voor de Havikerwaard. In het 
Deltaprogramma is onderzoek gedaan naar mogelijke maatregelen, zoals verlaging van de 
zomerkaden aan de zuidzijde van de Havikerwaard en de noordzijde van de Fraterwaard en de 
aanleg van een hoogwatergeul. Zo kan – uitgaande van een maatgevende afvoer van 16.000 
m3/s bij Lobith – een waterstandverlaging van 10 tot 15 cm worden behaald. Over deze 
initiatieven zijn nog geen besluiten genomen. 
 

 
2 Het aanwijzen van ASV’s (door de Provincie Gelderland) is onderdeel van een afweging op een groter schaalniveau. 
Vitens en de Provincie Gelderland kijken gezamenlijk op regionaal/provinciaal schaalniveau naar geschikte gebieden. Het 
plangebied is er hier mogelijkerwijs één van. 
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Figuur 3.3: Meestromen Havikerwaard in situaties met extreem hoog water 

 
Natuurontwikkeling 
Rijkswaterstaat, Staatsbosbeheer en de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) 
onderzoeken in opdracht van het Rijk op welke manier hoogwaardige natuur in de Maas en 
Rijntakken en andere grote wateren samen kan gaan met een krachtige economie. Dat gebeurt in 
het kader van het Programmatische Aanpak Grote Wateren (PAGW). Het programma heeft de 
ambitie de potentie voor variatie in biodiversiteit in de overgang tussen Veluwe en IJssel beter te 
benutten en een verbindingscorridor aan te leggen tussen Gelderse Poort (waar het plangebied 
onderdeel van uitmaakt) en IJssel Vechtdelta. Specifiek gaat het uitbreiding van 
stroomdalgraslanden en hardhoutooibossen in stroomluwe en hogere delen binnen de 
uiterwaarden. Het gebied leent zich goed voor de ontwikkeling van deze typen natuur. Wel is het 
opstuwend effect van deze maatregelen op de rivierwaterstanden een aandachtspunt. Deze 
ambitie is nog niet vertaald in concrete opgaven en initiatieven. 
 
Energietransitie 
De gemeente Rheden heeft de ambitie om in 2040 CO2-neutraal te zijn. Met haar klimaatbeleid 
2019-2022 werkt de gemeente aan de volgende klimaatdoelen: 
• Ieder jaar een besparing van 1,5% op het energieverbruik realiseren; 

• In 2030 het aandeel duurzaam opgewekte energie in de gemeente Rheden vergroten tot 
16% van de behoefte; 

• Wateroverlast, droogte- en hittestress beperken en zoveel mogelijk voorkomen; 

• Inwoners en ondernemers bewust maken van hun aandeel in de opgave en hen er naar laten 
handelen. 

 
In het concept beleidskader Energie en Landschap wordt de Havikerwaard als kansrijk gebied 
gezien voor zonnevelden (bijvoorbeeld uitbreiding drijvende zonnevelden) met de disclaimer dat 
er rekening moet worden gehouden met mogelijke beperkingen als winterbed, Natura 2000 etc.  
Vanuit de Regionale Energiestrategie (concept eindbod RES 1.0) is er vooralsnog geen opgave in 
dit gebied voor windturbines en/of zonnevelden. Er ligt wel een opgave voor het benutten van 
grootschalige zon op dak (alle systemen >15kWp).  
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3.3 Fraterwaard 

Inleiding 
De ambities, opgaven en initiatieven die in de Fraterwaard spelen, zijn in Figuur 3.4 en Tabel 3.3 
opgenomen. 
 
Ambities en opgaven op de korte en middellange termijn (tot 2030) 
Verbetering waterkwaliteit en nieuwe natuur 
Rijkswaterstaat voert een planstudie uit naar de aanleg van een geul in het zuiden en een strang 
in het noorden van de Zwarte Schaar. Over de invulling van deze opgave is Rijkswaterstaat in 
gesprek met Stichting Twickel en de provincie Gelderland. Deze KRW-maatregelen zijn goed te 
combineren met de opgave van de provincie Gelderland om moeras en kruiden- en 
faunarijkgrasland te realiseren en het leefgebied/broedgebied van de kwartelkoning te 
verbeteren. Een andere maatregel in het kader van de waterkwaliteit is het vispasseerbaar 
maken van stuw De Hank. Voor de vispassage werkt het waterschap nauw samen met 
Rijkswaterstaat.  
 
Uitbreiding haven Doesburg 
Rotra en Ubbink te Doesburg hebben op korte termijn uitbreidingsplannen aan de Verhuellweg. 
Het betreft een uitbreiding op eigen terrein. Ook bestaat de ambitie om de zwaaikom in de haven 
bij Rotra geschikt te maken voor vrachtschepen in de klasse Va. Daarvoor zal de bocht naar de 
haven verruimd moeten worden. Deze ambitie is nog niet vertaald in concrete opgaven en 
initiatieven. Bij voldoende economische ontwikkeling zal het Rijk opwaardering van de zwaaikom 
in overweging nemen.  
 

   
Figuur 3.4: Opgaven en initiatieven Fraterwaard 

 
Verduurzaming landbouw 
De Fraterwaard is grotendeels in eigendom van Stichting Twickel. Net als in de Havikerwaard 
verpacht de stichting gronden aan agrariërs. In samenspraak met hen ontwikkelt Twickel een 
visie op het Hof van Dieren. Deze strekt zich uit over de Fraterwaard, de Olburgerwaard en het 
noordelijke deel van de Havikerwaard. Voor de korte en middellange termijn staan 
verduurzaming van de landbouw, ontwikkeling van het heggenlandschap en weidevogelbeheer 
voor de Fraterwaard in deze visie centraal. Dat sluit aan op de ambitie van de gemeente 
Doesburg om de openheid van het gebied te behouden en er geen duurzame energieopwekking 
door wind- en zonne-energie te realiseren. Ook wordt gedacht aan de afsluiting van de 
Doesburgsedijk. 
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Tabel 3.3: Behandelde thema’s, opgaven en initiatieven in de Fraterwaard (met grijs gearceerd of ambities, 
opgaven en initiatieven zijn vastgesteld) 

 
 
Dijkversterking Doesburg Bronckhorst 
Waterschap Rijn en IJssel heeft de ambitie om de dijk langs de Fraterwaard (normtraject 49-2) te 
versterken. De komende jaren wil het waterschap de dijkversterking op laten nemen in het 
landelijke hoogwaterbeschermingsprogramma (HWBP) en een financiering vragen vanuit dit 
programma. Dat is nodig om de uitvoering eind jaren twintig te starten. De precieze opgave voor 
de dijkversterking is nog niet duidelijk. Verwacht wordt dat versterking vooral plaatsvinden in het 
beschermingsgebied of de kernzone van het dijklichaam zelf. Mocht werk met werk te maken zijn 
of natuurcompensatie nodig blijken, dan is wellicht een koppeling te leggen met 
natuurontwikkeling door de provincie Gelderland en KRW-maatregelen van Rijkswaterstaat. In 
dat geval zal de realisatie van deze initiatieven op elkaar moeten worden afgestemd. Nu lopen de 
initiatieven nog vooruit op de dijkversterking. Wanneer het nodig blijkt om de dijk buitenwaarts 
(richting de rivier) te versterken, kan rivierverruiming in de Havikerwaard of de Olburgerwaard 
nodig zijn. Hoeveel en in welke vorm, dient in dat geval nader te worden onderzocht. 
 
Ambities en opgaven op de lange termijn (na 2030) 
Natuurontwikkeling 
Rijkswaterstaat, Staatsbosbeheer en de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) werken 
in opdracht van de ministeries van Infrastructuur en Waterstaat (IenW) en Landbouw, Natuur en 
Voedselkwaliteit (LNV) aan de Programmatische Aanpak Grote Wateren (PAGW). Vanuit dit 
programma wordt de ambitie uitgesproken om de natuurwaarden van de uiterwaarden te 
vergroten door de ontwikkeling van hardhoutooibos/struweel, droog grasland, rietmoerasruigte 
in combinatie met geulen en strangen. 
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3.4 Olburgerwaard 

Inleiding 
De ambities, opgaven en initiatieven die in de Olburgerwaard spelen, zijn in Figuur 3.5 en Tabel 
3.4 weergegeven. 
 

   
Figuur 3.5: Opgaven en initiatieven korte en middellange termijn (tot 2030) Olburgerwaard 
 

Ambities en opgaven op de korte en middellange termijn (tot 2030) 
Verbetering waterkwaliteit en nieuwe natuur 
Als KRW maatregel heeft Rijkswaterstaat het plan om de komende jaren een tweezijdig 
aangetakte nevengeul in de Olburgerwaard aan te leggen en natuurvriendelijke oevers langs de 
IJssel te realiseren. De nevengeul wordt via de aanwezige plassen aangetakt op de IJssel. De 
plassen zelf worden verondiept. Door ze minder diep te maken en oevers te verflauwen zal het 
landschap veranderen in een meer geulachtige contour waarbij het gebied geschikter wordt voor 
micro- en macrofauna en de biodiversiteit zal toenemen. Deze KRW-maatregelen sluiten aan bij 
ambities van de gemeente Bronckhorst om in de Olburgerwaard natte natuur te ontwikkelen, 
rekening houdend met de aanwezige veehouderij, de relatie tussen kern en open omgeving en de 
leefgebieden van de waterhoen, steenuil en putter. Wanneer het nodig blijkt om de dijk 
buitenwaarts (richting de rivier) te versterken, kan rivierverruiming in de Havikerwaard of het 
stroombed ten westen van de plassen te Olburgen nodig zijn. Hoeveel en in welke vorm, dient in 
dat geval nader te worden onderzocht. 
 
Beleving van het gebied 
De Olburgerwaard is aangewezen als een cultuurhistorisch kansgebied. Dat betekent dat bij 
initiatieven rekening gehouden moet worden met de cultuurhistorische hoofdstructuur. Deze 
bestaat uit wegen, waterlopen en beplantingen, die kenmerkend zijn voor het gebied. Voor wat 
betreft de bovenstaande initiatieven lijkt dat eerder kansen te bieden dan interferentie. 
 
Dijkversterking Doesburg - Bronckhorst 
Net als in de Fraterwaard, maakt de dijk langs de Olburgerwaard onderdeel uit van het te 
versterken normtraject 49-2. Ook hier kan dijkversterking gepaard gaan met ruimteclaims om 
negatieve effecten te mitigeren of te compenseren of een buitenwaartse dijkversterking mogelijk 
te maken. 
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Tabel 3.4: Behandelde thema’s, opgaven en initiatieven in de Olburgerwaard (met grijs gearceerd of 
ambities, opgaven en initiatieven zijn vastgesteld) 

 
 
Ambities en opgaven op de lange termijn (na 2030) 
Hoogwaterveiligheid 
Als onderdeel van IRM wordt onderzoek gedaan naar het toekomstbestendig maken van de IJssel 
(zie paragraaf 3.5). Dat kan betekenen dat op lange termijn – voor de gewenste afvoercapaciteit 
of voor de scheepvaart – een verruiming van de rivier nodig is. In dat geval kan een opgave en 
ruimteclaim ontstaan voor de Olburgerwaard. In het kader van IRM worden kansen gesignaleerd 
voor het verleggen van de dijk in de Olburgerwaard. Dit zou dan in samenhang met de 
dijkversterking Doesburg Brockhorst moeten worden onderzocht. Een concrete opgave daarvoor 
is echter nog niet vastgesteld.  
 

3.5 Het zomerbed van de IJssel en dijktraject Giesbeek - Doesburg 

Inleiding 
De ambities, opgaven en initiatieven die nabij het zomerbed van de IJssel spelen, zijn in Figuur 
3.6 en Tabel 3.5 weergegeven. 
 
Ambities en opgaven op de korte en middellange termijn (tot 2030) 
Scheepvaartknelpunten 
De Boven-IJssel is in het nationale beleid aangewezen als CEMT-klasse Va vaarweg en is van 
belang voor de ontsluiting van Noord-Nederland en met name het economische kerngebied 
Twente. In 2006 is er een planstudie uitgevoerd, met daarin een nadere concretisering van 
knelpunten, maatregelen, kosten, baten en een prioritering. De studie maakt geen onderscheid 
tussen knelpunten voor klasse IV en/of klasse Va schepen.  
 
In het plangebied liggen 3 knelpunten die ontstaan doordat de vaargeul te smal en/of te ondiep 
is (zie bijlage 1). De uitschuring van de rivierbodem versterkt dit. Gevolg is dat schepen elkaar 
moeilijk kunnen passeren en er aanvaringen kunnen ontstaan op smalle trajecten als schepen 
elkaar tegemoetkomen. De veiligheid van andere gebruikers van de rivier en de omgeving komen 
hierdoor in gevaar. Schuttevaer en bedrijfsleven (verladers en vervoerders) vinden het wenselijk 
dat er grote vrachtschepen kunnen varen (klasse Va) en dat het Rijk maatregelen treft om deze 
en andere knelpunten weg te nemen. Op termijn kan dat resulteren in een nieuwe opgave om de 
vaarweg van de Boven-IJssel te verruimen. 
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Figuur 3.6: Ambities, opgaven en initiatieven op of aan het zomerbed van de IJssel  
 
Tabel 3.5: Behandelde thema’s, opgaven en initiatieven in het zomerbed van de IJssel (met grijs gearceerd 

of ambities, opgaven en initiatieven zijn vastgesteld) 
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Ambities en opgaven op de lange termijn (na 2030) 
Dijkversterking 48-2 Westervoort - Doesburg 
Naast traject 49-2 wordt ook normtraject 48-2 versterkt. De planvorming van dit traject start 
waarschijnlijk rond 2030. Verwacht wordt dat versterkingsmaatregelen vooral plaatsvinden in het 
beschermingsgebied of de kernzone van het dijklichaam zelf. Mocht werk met werk te maken zijn 
en/of compensatie nodig blijken, dan is wellicht een koppeling te leggen met natuurontwikkeling 
door de provincie Gelderland en KRW-maatregelen van Rijkswaterstaat. In dat geval zullen deze 
initiatieven op elkaar moeten worden afgestemd. Nu lopen deze maatregelen nog vooruit op de 
dijkversterking. Een noodzaak tot mitigatie of compensatie kan leiden tot nieuwe ruimtelijke 
claims in het plangebied. 
 
Aanpak bodemerosie en borging afvoercapaciteit 
De IJssel is een van de rivieren waarvoor in het kader van IRM onderzoek wordt gedaan naar de 
gewenste toekomstige inrichting. Onder meer wordt gekeken naar de benodigde toekomstige 
afvoercapaciteit en de wenselijkheid om de uitschuring van de rivierbodem te stoppen. Voor de 
afvoercapaciteit zijn in het kader van IRM verschillende opties in beeld (bron concept-NRB). 
- Beperkte uitbreiding: Hierbij wordt rivierkundige ruimte geboden voor huidig en nieuw 

beleid zoals de PAGW, aanpassing van de rivierbodemligging of ruimtelijk economische 
ontwikkeling 

- Omvangrijke uitbreiding: Hierbij wordt rivierkundige ruimte geboden voor uitvoering van 
huidig beleid en het opvangen van hogere afvoeren als gevolg van klimaatverandering  

- Omvangrijke uitbreiding plus: Hierbij wordt rivierkundige ruimte geboden voor huidig en 
nieuw beleid en het opvangen van hogere afvoeren als gevolg van klimaatverandering 

 
Afhankelijk van de gewenste afvoercapaciteit kan een opgave en ruimteclaim ontstaan voor de 
Havikerwaard, Fraterwaard en Olburgerwaard. Zo’n ruimteclaim kan ook ontstaan wanneer blijkt 
dat: 
- de dijken in het plangebied buitenwaarts moeten worden versterkt omdat er binnendijks 

obstakels aanwezig zijn; 
- de rivier verbreed moet worden om de bevaarbaarheid te verbeteren; 
- economische of recreatieve, niet-riviergebonden functies in het gebied gewenst zijn, die op 

zichzelf kunnen leiden tot opstuwing; 
- nieuw aan te leggen natuur zorgt voor ‘verruwing’ van de uiterwaarden; 
 
Dat vloeit dan voort uit de Beleidslijn Grote Rivieren (zie kader). In het kader van de 
Voorkeursstrategie rivieren van het Deltaprogramma is in 2014 al onderzoek gedaan naar 
mogelijke, rivierverruimende maatregelen, zoals verlaging van de zomerkaden aan de zuidzijde 
van de Havikerwaard en de noordzijde van de Fraterwaard en de aanleg van een nevengeul. Zo 
kan – uitgaande van een maatgevende afvoer van 16.000 m3/s bij Lobith – een 
waterstandverlaging van 10 tot 15 cm worden behaald. Over deze maatregelen zijn nog geen 
besluiten genomen.  Binnen IRM kunnen ook andere rivierverruimende maatregelen naar voren 
komen. 
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Ook voor de rivierbodemligging worden binnen IRM verschillende mogelijke beleidsopties 
beschouwd (bron NRB). Meest realistische opties voor de Boven-IJssel lijken: 
- Huidige bodemligging zomerbed handhaven: Hierbij wordt de grootschalige bodemerosie 

gestopt en de bodemligging van het zomerbed op het huidige niveau (2020) gehandhaafd.  
- Bodemligging van het zomerbed herstellen naar de situatie van 10 jaar geleden en op dat 

niveau onderhouden: De bodemligging van 10 jaar geleden past bij de uitgangpunten voor 
de Kaderrichtlijn Water (KRW) en het Wettelijk Beoordelingsinstrumentarium 2017 (WBI-
2017) voor dijken en keringen (hoogwaterveiligheid). 

- Bodem van het zomerbed herstellen naar de situatie van 20 jaar geleden en op dat niveau 
onderhouden: De bodemligging van 20 jaar geleden past bij de uitgangspunten voor Ruimte 
voor de Rivier en de Maaswerken. Dit bodemniveau sluit ook aan bij de bodemligging waar 
Duitsland op handhaaft.  

 
Een keuze om de rivierbodem te stabiliseren of omhoog te brengen zal voor dit gebied 
betekenen dat er maatregelen nodig zijn om verdere bodemerosie te beperken of de bodem 
omhoog te brengen. Gedacht kan worden aan sedimentsuppletie en/of vermindering van de 
sedimenttransportcapaciteit door rivierverruiming (verlagen zomerkades, aanleg nevengeulen) 
en/of technische aanpassingen in de vaargeul (verbreding van de geul / langsdammen). 

 
 
 
 

  

Beleidslijn Grote Rivieren 
De Beleidslijn Grote Rivieren richt zich op het behoud van de veiligheid van het gebied dat kan 
overstromen vanuit de grote rivieren. De ruimte in het Nederlandse riviersysteem is schaars. Daarom 
zijn ontwikkelingen in het rivierbed alleen onder voorwaarden mogelijk. Ter uitwerking van het doel 
van de Beleidslijn gelden de volgende randvoorwaarden voor activiteiten in het rivierbed:  

- Behouden van de beschikbare afvoer- en bergingscapaciteit van het rivierbed in 
hoogwatersituaties;  

- Ontwikkelingen tegengaan die de mogelijkheid tot rivierverruimingen door verbreding en 
verlaging van het rivierbed onmogelijk maken.  

 
Voor ruimtelijke ontwikkelingen betekent dit dat, binnen de bovengenoemde randvoorwaarden 
vanuit waterveiligheid, de Beleidslijn eraan bijdraagt om riviergebonden functies mogelijk te maken 
(‘ja, mits’-beleid). Overige ruimtelijke ontwikkelingen zijn slechts in beperkte mate mogelijk (‘nee, 
tenzij’-beleid). Het afwegingskader dat is opgenomen in de Beleidsregels grote rivieren is bedoeld om 
te kunnen beoordelen of activiteiten kunnen plaatsvinden in het rivierbed, en zo ja, onder welke 
voorwaarden. 
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4 Gevolgen en samenhang  

4.1 Inleiding 

De adviesgroep voor het MIRT-onderzoek Havikerwaard, Fraterwaard en Olburgerwaard heeft in 
december 2020 ingestemd met een kader om de gevolgen van opgaven en initiatieven en hun 
onderlinge samenhang in beeld te brengen. Het kader maakt onderscheid tussen vier thema’s en 
uiteenlopende criteria: 
1. toekomstbestendig rivier- en waterbeheer: afvoercapaciteit (rivierverruiming en 

dijkversterking), instandhoudingsopgaven, scheepvaartknelpunten (dwarsstroming en 
laagwaterstanden), bodemerosie en compensatie voor IJsselpoort; 

2. versterking van de groene ruimte: natuurwaarde (o.a. 2000/NNN/PAGW/biodiversiteit), 
waterkwaliteit (o.a. KRW-opgave), landschap (o.a. karakteristiek IJssel-
uiterwaardenlandschap en landgoederenlandschap) en recreatie/belevingswaarde; 

3. economische ontwikkeling van het gebied: o.a. bouwstoffenwinning, landgoederen, 
landbouw, recreatieve en toeristische bedrijvigheid, etc.; 

4. klimaatdoelen: natuurinclusieve landbouw, klimaatadaptatie en energietransitie. 
 
Het dashboard in bijlage 2 schetst een eerste beeld. Kanttekening daarbij is dat nog maar een 
beperkt aantal opgaven in de Havikerwaard, Fraterwaard en Olburgerwaard is uitgewerkt in 
concrete initiatieven die op korte termijn worden uitgevoerd. Voor concrete initiatieven zijn de 
gevolgen beter in te schatten dan wanneer opgaven nog moeten worden vastgesteld of nog 
moeten worden vertaald naar concrete initiatieven. Daarom is in de bijlage apart aangegeven 
waar een verdiepingsslag nodig is om te bepalen of sprake is van samenhang en – zo ja – van 
synergie (waarbij opgaven en initiatieven elkaar versterken) of van interferentie (waarbij opgaven 
en initiatieven onderling conflicteren). In de navolgende paragrafen wordt deze samenhang op 
hoofdlijnen toegelicht. 
 

4.2 Samenhang tussen ambities en opgaven 

De kleuren in het dashboard geven aan waar samenhang tussen opgaven en initiatieven wordt 
verwacht. In deze paragraaf wordt dat kort toegelicht.  
 
Zomerbed IJssel en dijkversterking 
Op korte en middellange termijn doen speelt een vaarwegverbetering, waarbij onder meer 
knelpunten ter hoogte van Dieren en de brug bij Doesburg worden aangepakt. 
 
Op lange termijn speelt in en langs het zomerbed van de IJssel een aantal opgaven en 
initiatieven, die beleidsmatig nog niet zijn vastgesteld. Dat geldt bijvoorbeeld voor het versterken 
van de dijktrajecten Duiven – Doesburg en Doesburg – Bronckhorst. Het verbeteren van de 
afvoercapaciteit van de IJssel en het tegengaan van bodemerosie van de rivier worden integraal 
verkend in het programma IRM. Dat kan op lange termijn leiden tot nieuwe ruimtelijke claims en 
behoeften aan waterstanddaling . Dat kan op gespannen voet staan met het huidige gebruik van 
de uiterwaarden. 
 
Havikerwaard en Beimerwaard 
Op korte en middellange termijn doen zich in de Havikerwaard kansen voor om 
waterkwaliteitsmaatregelen te combineren met zandwinning, natuurontwikkeling, versterking 
van het cultuurlandschap en de aanleg van fiets- en wandelpaden. Synergie is ook mogelijk 
wanneer de uitbreiding van de waterwinning of de aanpassing van het watersysteem wordt 
gecombineerd met het benutten van kwelwater om verdroging langs de stuwwalvoet tegen te 
gaan.  
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De aanleg van KRW-geulen kan gunstig zijn voor de doorstroming van de uiterwaarden, mits ze 
ruimer worden gedimensioneerd dan noodzakelijk voor de waterkwaliteit. In dat geval kunnen ze 
bij een maatgevende afvoer ook waterveiligheid vergroten. Vrijkomende grond (klei/zand) kan 
mogelijk ook bruikbaar zijn voor dijkversterking.  
 
Interferentie kan ontstaan wanneer in het kader van N2000 of GNN essen-, iepen of ooibossen 
worden aangelegd. De verruwing die daardoor ontstaat, kan de afvoercapaciteit van de IJssel 
beïnvloeden. Verder zal de aanleg van KRW-geulen en bossen te koste gaan van de omvang van 
het aanwezige landbouwareaal. Maar wanneer agrariërs een rol krijgen in het beheer en 
onderhoud, kan het ook nieuwe kansen bieden voor natuurinclusieve landbouw. Ook 
zandwinning waarbij diepe plassen ontstaan, kan leiden tot interferentie. Diepe plassen staan in 
verbinding met het (diepe) grondwater en kunnen drainerend (en verdrogend) werken naar de 
omgeving.  
 
Op lange termijn kan interferentie optreden wanneer PAGW-ambities worden vertaald naar 
opgaven en initiatieven om op grotere schaal ooibossen te ontwikkelen. Dat kan leiden tot 
nieuwe ruimtelijke claims en behoeften aan waterstanddaling (bijvoorbeeld door het 
doortrekken van de lamme ijssel en het verlagen van zomerkades). Dat staat op gespannen voet 
met de landbouw en natuur die op dit moment in de Havikerwaard aanwezig zijn. Mocht de 
gemeente Rheden op lange termijn opgaven vaststellen om in de Havikerwaard duurzaam 
energie op te wekken, dan zou dat kansen kunnen bieden voor de landbouw en de landgoederen, 
maar ook spanning op kunnen leveren voor het huidige cultuurlandschap en de aanwezige 
natuurwaarden. De gemeente stuurt op dit spanningsveld. In dat kader is het beleidskader 
Energie en Landschap van de gemeente Rheden relevant. Naast de duurzame opwekking van 
energie met windmolens en zonnevelden, kunnen op termijn eventueel ook andere vormen in 
het gebied een plek krijgen, zoals bijvoorbeeld energieopwekking met drijvende zonnevelden 
(Havikerwaard Zuid), waterkracht (IJssel) of restwarmte (rioolwaterzuiveringsinstallatie te 
Olburgen). 
 
Fraterwaard 
In de Fraterwaard doen zich op korte en middellange termijn kansen voor om 
waterkwaliteitsmaatregelen te combineren met natuurontwikkeling, ontwikkeling van een 
heggenlandschap en weidevogelbeheer. Stichting Twickel ziet kansen voor een herverkaveling, 
met nieuwe mogelijkheden voor natuurinclusieve landbouw.  
 
Net als in de Havikerwaard kan op lange termijn interferentie ontstaan wanneer besloten wordt 
om op grote schaal ooibossen aan te leggen. Dat kan ingrijpende gevolgen hebben voor de 
huidige waarden van het gebied (landbouw en natuur) en de door de gemeente Doesburg 
nagestreefde openheid.  
 
Olburgerwaard 
In de Olburgerwaard doen zich op korte en middellange termijn kansen voor om 
waterkwaliteitsmaatregelen te combineren met natuurontwikkeling, versterking van de 
cultuurhistorische hoofdstructuur en verbetering van de leefomstandigheden voor de 
beschermde kwartelkoning. Dat is te combineren met een recreatieve ontsluiting van het gebied 
met ommetjes, visplekken etc. De kans op interferentie lijkt hier beperkt.  
 
Een eventuele dijkverlegging in de Olburgerwaard op lange termijn is niet alleen gunstig voor de 
afvoercapaciteit van de IJssel, maar ook voor versterking van het buitendijkse cultuurlandschap. 
Dit omdat binnendijks gronden liggen die buitendijkse kenmerken hebben. De meerwaarde van 
zo’n dijkverlegging moet in samenhang met de dijkversterking Doesburg – Bronckhorst worden 
bezien. 
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4.3 Uitdagingen voor het vervolg 

In het plangebied doet zich een aantal uitdagingen voor, die vragen om een nadere verkenning. 
Die kan ertoe leiden dat aan een bepaalde opgave prioriteit wordt gegeven of dat conflicterende 
opgaven worden geherdefinieerd tot een gezamenlijke opgave. Uitdagingen in de Havikerwaard, 
Fraterwaard en Olburgerwaard zijn: 
1. Aanpak verdroging: Hoe pakken we de verdroging aan gezien de bodemerosie op de IJssel 

klimaatveranderingen, wijzigingen in de wateraanvoer vanuit Duitsland, de verminderde 

kwelstroom vanuit de Veluwe en de winning van drinkwater in het gebied?  

2. Duurzaam ruimtelijk gebruik: Hoe verdelen én beheren we de ruimte die in de toekomst 
nodig is voor de rivier, de landbouw, de natuur en de waterkwaliteit? Hoe houden we de 
landgoederen duurzaam in stand? Welke verdienmodellen passen daarbij? 

3. Toekomstbestendig riviersysteem Boven-IJssel (integraal riviermanagement): Hoe geven 
we de IJssel de ruimte zodat hij goed door blijft stromen, de waterkwaliteit verbetert en 
boten er kunnen varen? Wat betekent dat voor de uiterwaarden? 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figuur 4.1: Uitdagingen Havikerwaard, Fraterwaard 
en Olburgerwaard 
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5 Realisatiestrategie 

5.1 Inleiding 

De voorgaande hoofdstukken in dit MIRT-onderzoek schetsen welke opgaven en initiatieven in de 
Havikerwaard, Fraterwaard en Olburgerwaard, wanneer en door wie worden opgepakt. Daarbij 
doen zich drie uitdagingen voor, die vragen om een gezamenlijke, bestuurlijke keuze. De 
voorliggende realisatiestrategie geeft aan hoe deze bestuurlijke keuzes kunnen worden gemaakt, 
welke mogelijkheden er zijn voor het faseren en programmeren van opgaven en initiatieven en 
welk beeld stakeholders en andere belanghebbenden daarvan hebben.  
 

5.2 Proces Integraal Riviermanagement (IRM) 

In geval van de Havikerwaard, Fraterwaard en Olburgerwaard is een belangrijke vraag welke 
opgaven en initiatieven gaan gepaard met de ambitie om de Boven-IJssel toekomstbestendig te 
maken en of dat een nieuwe ruimteclaim oplevert in het winterbed. Dat kan immers leiden tot 
een toenemende druk op het huidige gebruik in de uiterwaarden. Initiatieven op de IJssel kunnen 
ook de aanpak van verdroging in het plangebied beinvloeden. Voor de lange termijnopgaven op 
de IJssel is het programma IRM leidend.  
 
Voor de ontwikkeling van het programma IRM worden uiteenlopende onderzoeken gedaan. Dit 
onderzoek resulteert in zogenaamde bouwstenen waarmee geleidelijk wordt getrechterd naar 
het voorkeursalternatief:  
- De opzet van het onderzoek voor IRM is beschreven in de notitie Reikwijdte en detailniveau 

(NRD) welke in 2020 is vastgesteld.  
- In het Beeld op de Rivier (BOR) wordt een beeld geschetst van de (ruimtelijke) 

ontwikkelingen en gebruiksfuncties in het rivierengebied voor de lange termijn. Het beeld 
sluit aan op bestaande kwaliteiten en karakteristieken van de rivier. Uit de inventarisatie 
komen dilemma’s naar voren die bestuurlijk worden voorgelegd. Naar verwachting komt dit 
rapport in het voorjaar van 2021 beschikbaar. 

- In de notitie realistische beleidsopties (NRB) wordt onderzocht welke beleidsopties voor de 
afvoercapaciteit en de rivierbodemligging voldoende realistisch zijn voor nader onderzoek.  

- In de Systeembeschouwing worden de fysieke en klimatologische ontwikkelingen, 
knelpunten en mogelijke oplossingsrichtingen op het niveau van het riviersysteem 
onderzocht.  

- BOR,  NRB en Systeembeschouwing vormen bouwstenen voor het ontwerpen van mogelijke 
alternatieven voor de toekomstige inrichting van het rivierengebied in een notitie kansrijke 
alternatieven (NKA). Deze notitie zal verschillende combinaties omvatten van beleidsopties 
en indicatieve maatregelen die leiden tot een bepaalde afvoercapaciteit en 
rivierbodemligging.   

- In een milieueffectrapport (MER) zal vervolgens onder andere worden onderzocht wat het 
effect op de beleidsdoelstellingen hoogwaterveiligheid, bevaarbaarheid, natuur en 
waterkwaliteit, zoetwaterbeschikbaarheid en ruimtelijke economische ontwikkeling.  

- In een maatschappelijke kostenbatenanalyse (MKBA) worden de kosten en opbrengsten 
bepaald.  

 
Deze bouwstenen bieden beslisinformatie om de komen tot een voorkeursalternatief dat 
uiteindelijk zal worden vastgelegd in een programma onder de Omgevingswet (POW). Het is de 
bedoeling om dit POW in 2023 vast te stellen (zie Figuur 5.1). 
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Figuur 5.1: Proces van IRM om in 2023 te komen tot een Programma onder de Omgevingswet. 

5.3 Mogelijkheden adaptief ontwikkelen 

De geïnventariseerde opgaven, ambities en kansen in de Havikerwaard, Fraterwaard en 
Olburgerwaard staan op verschillende punten in hun ontwikkeling. Sommige ambities en 
opgaven zijn al uitgewerkt in concrete initiatieven die op korte termijn, dat wil zeggen voor 2030 
worden uitgevoerd, zoals bijvoorbeeld de KRW maatregelen. Voor de middellange en lange 
termijn zijn er ook ambities die nog moeten worden vertaald naar concrete opgaven. Welke 
initiatieven precies nodig zijn voor deze ambities en opgaven en op welke termijn deze 
initiatieven worden uitgevoerd, is nog onzeker. Uit het dashboard in bijlage 2 blijkt wel dat 
opgaven en initiatieven nauw met elkaar samenhangen. In deze situatie biedt adaptief 
programmeren uitkomst.  
 
Adaptief ontwikkelen is slim omgaan met onzekerheden, zoals klimaatverandering, economische 
ontwikkelingen en innovaties. Door adaptief te programmeren wordt ruimte gelaten voor 
toekomstige ontwikkelingen zonder beslissingen uit te stellen. In een adaptieve programmering 
staan de drie uitdagingen voor het plangebied centraal. Overheden, grondeigenaren en andere 
stakeholders maken samen afspraken over ambities, doelen en initiatieven. Dat kan vanuit een 
heldere gebiedsagenda (bijvoorbeeld Havikerpoort 2.0). Daarbij wordt gestuurd op concrete 
doelen en initiatieven voor de korte en middellange termijn (tot 2030) en wordt er rekening 
gehouden met ambities voor lange termijn (2030 - 2050). Dat vergt een zorgvuldige, integrale 
afweging. Een gebiedsagenda is een goed middel om maatregelen op korte, middellange en lange 
termijn met elkaar te verbinden. Initiatieven gaan in hun eigen dynamiek en tempo voort. Wel 
wordt steeds bewaakt dat deze initiatieven aansluiten bij de gezamenlijk afgesproken doelen en 
toekomstbeelden. Zo worden spijtmaatregelen voorkomen, koppelmogelijkheden benut en 
initiatieven waar nuttig en nodig integraal of gebiedsgericht uitgevoerd. Er is sprake van 
(bestuurlijke) flexibiliteit om in de loop van de tijd de ontwikkeling van het gebied aan te passen 
en nader te concretiseren met het oog op de (nieuwe) opgaven, innovaties of andere 
ontwikkelingen. Door opgavegericht en flexibel te werken, komt het eindbeeld organisch tot 
stand. 

5.4 Sectoraal, integraal of gebiedsgericht  

Een andere vraag die belangrijk is voor de Havikerwaard, Fraterwaard en Olburgerwaard, is of het 
integraal of gebiedsgericht aanpakken van opgaven en uitvoeren van initiatieven meerwaarde 
heeft. Een sectorale aanpak is erop gericht om initiatieven uit te voeren, waarmee de doelen 
zoals vastgesteld in de bijbehorende opgave kunnen worden behaald. Bij een integrale aanpak 
worden initiatieven in samenhang uitgevoerd en wordt waar mogelijk ‘werk met werk’ gemaakt.  
Bij een gebiedsgericht aanpak wordt bezien of in het plangebied of delen daarvan initiatieven 
kunnen worden uitgevoerd, die op zichzelf meerdere ambities en opgaven bedienen.  



MIRT-onderzoek Havikerwaard, Fraterwaard, Olburgerwaard 
projectnummer 0465297.100 
3 mei 2021 revisie 7.0 
Provincie Gelderland 

Pagina 28 van 38 
 

Daarbij kunnen dus ook nieuwe oplossingsrichtingen in beeld komen, die bij een sectorale of 
integrale aanpak niet direct voor de hand liggen.  

 

Figuur 5.2: Samenspel meerdere ambities, opgaven en initiatieven/maatregelen bij een gebiedsgerichte 
aanpak 

 

5.5 Het beeld van betrokken stakeholders 

Tijdens de stakeholder- en gebiedsconsultaties voor dit MIRT-onderzoek is uitgebreid stilgestaan 
bij ambities, opgaven en initiatieven en bij de kansen en risico’s van een integrale of 
gebiedsgerichte aanpak (zie bijlage 4). 
 
Ambities, opgaven en initiatieven 
Stakeholders herkennen de geïnventariseerde ambities, opgaven en initiatieven en de drie 
uitdagingen die zich daarbij voordoen. Speciale aandacht wordt gevraagd voor: 
- De positie van de landbouw in de uiterwaarden: Als grootste gebruiker lijkt de landbouw op 

middellange en lange termijn ruimte te moeten inleveren om andere opgaven op 
middellange en lange termijn te realiseren. Dat staat op gespannen voet met de ruimte die 
nodig is om de aanwezige landbouw te verduurzamen. De sector denkt graag mee over een 
visie voor het gebied waarin ook een helder perspectief en een duurzaam verdienmodel is 
opgenomen voor de landbouw. 

- De aanpak van de verdrogingsproblematiek: Voor Middachten en Hof te Dieren wordt in 
kader van De Erfgoeddeal een regionale watersysteemanalyse uitgevoerd en worden 
maatregelen voorbereid om water vast te houden. De analyse bevestigt dat het belangrijk is 
om eventuele ontwikkelingen in het winnen van drinkwater in dit gebied in samenhang met 
de verdrogingsproblematiek te bezien. 

 
Stakeholders vragen naar speciale aandacht voor koppelmogelijkheden. De consultaties leverden 
een aantal concrete voorbeelden op: 
- Bouwstoffenwinning (publiek of privaat) is te combineren met natuurontwikkeling en de 

aanleg van hoogwatergeulen in het gebied. Vraag is wel hoe zich dit verhoudt ten opzichte 
van initiatieven tegen erosie op de IJssel en ten opzichte van het landelijke beleid. 

- Natuurontwikkeling is te combineren met het verbeteren van de leeflaag op de vuilstort te 
Rouwenbos en andere stortplaatsen in het gebied. 

- Opgaven om de waterkwaliteit van de regionale watergangen en de IJssel te verbeteren, zijn 
goed te koppelen aan natuurontwikkeling (GNN en N2000). Beiden worden op korte tot 
middellange termijn uitgevoerd. 
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- Het historisch cultuurlandschap biedt kansen voor de ontwikkeling van het gebied, 
bijvoorbeeld door de KRW-geulen te leggen waar de IJssel vroeger heeft gelopen en 
rekening te houden met het behoud van de voormalige locomotievenloods in de 
Havikerwaard.  

- Ruimtelijke aanpassingen bieden kansen voor het verbeteren van de toegankelijkheid van 
delen van het plangebied en de oevers van de IJssel door de aanleg van wandel- en 
fietspaden in de uiterwaarden. 

 
Kansen en risico’s integrale of gebiedsgerichte aanpak 
Stakeholders herkennen de noodzaak om integraal of gebiedsgericht te werken. Het risico bij het 
sectoraal uitvoeren van initiatieven vinden ze dat initiatieven onderling interfereren, ze leiden tot 
hoge kosten voor compensatie en mitigatie en dat ze elkaars doelbereik beperken. Er zijn 
initiatieven die elkaar kunnen helpen en versterken, zoals de aanpassingen aan het watersysteem 
en het versterken van de natuur wat voor een aantrekkelijk landschap kan zorgen. Bij een brede 
insteek wordt goed zichtbaar hoe alle onderdelen van het gebied, alle organisaties en alle 
componenten van de plannen op elkaar ingrijpen. Waar interferentie, optreedt kunnen samen 
betere afwegingen worden gemaakt en kan gezocht worden naar win-win-win-situaties. 
Stakeholders denken daarbij aan verduurzaming van de landbouw, energietransitie, 
natuurontwikkeling, onttrekking grondwater en meer ruimte voor hoogwater.  
 
Tegelijkertijd zien stakeholders ook risico’s. Ze willen voorkomen dat alle initiatieven aan elkaar 
geknoopt wordt en het gebied op slot gaat in afwachting van een gebiedsagenda of programma. 
Initiatieven die goed zijn voor het gebied en geen conflicten opleveren, moeten ook uitgevoerd 
kunnen worden. Stakeholders vinden het belangrijk om te anticiperen op nieuwe inzichten, 
innovaties en opgaves die zich op termijn kunnen manifesteren. 

5.6 Conclusies en aanbevelingen voor het vervolg 

Conclusies 
Resumerend zijn er drie opties voor een eventueel vervolg op dit MIRT-onderzoek, te weten: 
 
a) Sectorale aanpak van opgaven en initiatieven zonder gebiedsagenda 

• Initiatieven op korte en middellange termijn3 door laten lopen. 
• Kansen benutten door bilaterale samenwerkingen tussen twee of meer stakeholders en 

pragmatisch omgaan met onzekerheden. 
• Geen Gebiedsagenda om de samenhang te bewaken tussen opgaven op korte, 

middellange en lange termijn, wel afstemming tussen stakeholders onderling. 
 

b) Gebiedsagenda met mogelijkheden voor een integrale en/of gebiedsgericht aanpak van de 
verdrogingsproblematiek en duurzaam ruimtegebruik 
• Initiatieven op korte en middellange termijn3 door laten lopen, kansen benutten door 

bilaterale samenwerkingen tussen twee of meer stakeholders en pragmatisch omgaan 
met onzekerheden. 

• Ontwikkelen Smalle Gebiedsagenda om samenhang te bewaken tussen duurzaam 
ruimtegebruik en de aanpak verdroging op middellange en lange termijn. 

• Gevolgen IRM te zijner tijd bezien. 
 

  

 
3 Hierbij wordt gerefereerd aan KRW-maatregelen en andere waterkwaliteitsmaatregelen, maatregelen om 
scheepvaartknelpunten bij Dieren en de brug van Doesburg aan te pakken, verduurzaming van de landbouw, 
gebiedsontwikkeling Havikerwaard Zuid, verondieping van de plassen in de Olburgerwaard en maatregelen in het kader 
van N2000 en GNN. 
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c) Brede Gebiedsagenda met mogelijkheden voor een integrale en/of gebiedsgericht aanpak 
van alle uitdagingen voor het plangebied 
• Initiatieven korte en middellange termijn3 door laten lopen, kansen benutten door 

bilaterale samenwerkingen tussen twee of meer stakeholders en pragmatisch omgaan 
met onzekerheden. 

• Uitwerken realistische beleidsopties en keuzes voor de Boven-IJssel naar 
gebiedspecifieke oplossingsrichtingen met aandacht voor de specifieke kansen en 
uitdagingen die voor dit gebied gelden. 

• Onderzoeken kansen en visie op verdere verduurzaming van de landbouw in samenhang 
met inliggende en aangrenzende natuurgebieden (Groene Ontwikkelingszone). 

• Onderzoeken integrale oplossing verdroging, mede in relatie tot beleidsopties IJssel en 
drinkwaterwinning. 

• Ontwikkelen van een brede Gebiedsagenda met een adaptief maatregelpakket 
Havikerpoort 2.0 om samenhang te bewaken tussen opgaven en initiatieven op 
middellange en lange termijn. 

• Te zijner tijd een MIRT-Verkenning te starten (zie kader). 
 

  
 
Wanneer initiatieven sectoraal worden uitgevoerd (optie a.), zullen voor ieder initiatief aparte 
formele besluitvormingsprocedures moeten worden opgestart. Soms lopen die parallel met de 
procedures van andere initiatieven, soms na elkaar. Belanghebbenden zullen steeds per initiatief 
moeten reageren. Dat kan zowel voor bevoegde gezagen als voor initiatiefnemers en 
belanghebbenden onoverzichtelijk worden. Naarmate meer initiatieven tegelijkertijd worden 
uitgevoerd, ontstaat ook meer ruimtelijke samenhang tussen initiatieven en (mogelijke) 
cumulatie van milieueffecten. De initiatieven zijn dan steeds moeilijker in te passen in het 
plangebied. Het ruimtelijk beeld zal dan veranderen zonder dat over een samenhangend 
toekomstbeeld is nagedacht. Voor dit plan is deze optie niet aan te bevelen. 
 

Fasering MIRT-spelregelkader  
MIRT staat voor Meerjarenprogramma Infrastructuur, Ruimte en Transport en omvat een systematiek 
voor de planvorming, de besluitvorming en de financiering van projecten van het Ministerie van 
Infrastructuur en Milieu. De MIRT-systematiek doorloopt vier fasen: een onderzoek dat aanleiding geeft 
tot een startbeslissing (MIRT1), een Verkenning die leidt tot een voorkeursbeslissing (MIRT2), een 
planstudie die resulteert in een projectbeslissing (MIRT3) en de uitvoering die uitmondt in een 
opleveringsbeslissing (MIRT4). De MIRT-aanpak heeft geen bindende (planologische) werking. De MIRT-
beslissingen staan niet open voor inspraak en beroep. Toch zal tijdens de MIRT verkenning een MER 
worden opgesteld om de vervolgstappen, zoals de planologische borging en de vergunningverlening - 
waarvoor wel inspraak en MER plicht geldt - voortvarend te kunnen zetten.  

 
 

 
Voorwaarde voor het starten van een Verkenning is onder meer dat er vooraf zicht is op 75% 
financiering van de meest voor de hand liggende oplossing. Het starten van een MIRT-verkenning 
betekent dus niet dat het Rijk deze oplossing (geheel) financiert. Wanneer sprake is van andere opgaven 
dan rijksopgaven, zal de voorbereiding en uitvoering van maatregelen (gedeeltelijk) door andere 
partijen gefinancierd moeten worden. 
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Optie c. biedt de meeste mogelijkheden om te komen tot integrale oplossingen. In deze optie 
vindt er nauw overleg plaats met IRM om te bepalen wat realistische beleidsopties betekenen 
voor het plangebied en de uitdagingen die er spelen. Door dit met elkaar te verkennen, ontstaat 
meer zicht op kansrijke oplossingsrichtingen om de drie uitdagingen het hoofd te bieden. Deze 
inzichten helpen IRM bij het vaststellen van kansrijke alternatieven en het (daarna) vast te stellen 
voorkeursalternatief voor de Rijntakken en de stakeholders in het plangebied met de vaststelling 
van een gebiedsagenda en een adaptief maatregelenpakket (Havikerpoort 2.0). Wanneer 
oplossingsrichtingen en financieringsmogelijkheden duidelijker zijn, kan eventueel ook een 
besluit worden genomen over de start van een MIRT-verkenning. Dat doet recht aan de status 
van het project als IRM-pilot.  
 
Wanneer het IRM-proces vertraagt en er in 2023 nog geen zicht komt op de opgaven ten aanzien 
van de afvoercapaciteit en  bodemligging van de IJssel, komt optie b. in beeld. Ook dan kunnen 
stakeholders in het plangebied een gebiedsagenda en een adaptief maatregelenpakket 
vaststellen, maar dat zal zich dan vooral richten op de aanpak van de verdroging en 
verduurzaming van het ruimtegebruik. 
 
Aanbevelingen 
Om te komen tot een realistische, haalbare en maatschappelijk en bestuurlijk gedragen 
realisatiestrategie wordt aanbevolen om vervolgonderzoek te doen naar: 
- een integrale oplossing voor de aanpak van de verdroging in het gebied, mede in relatie tot 

de beleidsopties die vanuit IRM worden verkend om de erosieproblematiek op de IJssel aan 
te pakken en strategische voorraden voor de winning van drinkwater aan te wijzen;  

- een nulmeting en een verdere verduurzaming van de landbouw voor (a) de instandhouding 
van een vitaal en gezond cultuurlandschap en (b) de versterking van de samenhang tussen 
inliggende en aangrenzende natuurgebieden; 

- de potenties, nieuwe verdienmodellen en financieringsmogelijkheden voor realisatie van 
PAGW-doelstellingen in dit plangebied; 

- de financiering, prioritering en adaptieve fasering van de meest voor de hand liggende 
oplossingsrichting(en). 

 
Dit onderzoek moet leiden tot meer zicht op voor de hand liggende oplossingsrichtingen en op 
mogelijkheden om deze te financieren. Voor dit onderzoek wordt aanbevolen om: 
- de bestaande, ambtelijke en bestuurlijke samenwerking tussen de stakeholders in de 

Havikerwaard, Fraterwaard en Olburgerwaard voort te zetten en daarvoor de benodigde, 
personele capaciteit vrij te maken; 

- in overleg met grondeigenaren en pachters te treden en ze te betrekken bij de opzet en 
uitvoering van het onderzoek. 
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Begrippenlijst 

Ambitie  Een geconcretiseerde mogelijkheid om een verbetering door te voeren voor een 

bepaalde (beleids-)doelstelling, bijvoorbeeld vastgesteld als een bestuurlijk 

besluit. 

ASV Aanvullende Strategische Voorraden (voor drinkwater voorziening)  

BOR Beeld op de Rivieren  

CEMT Opdeling van de binnen- en rivierscheepsvaart m.b.t. tot de maximale afmeting 

van een schip door de Conférence Européenne des Ministres de Transport 

DGLM Organisatie onderdeel van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat: 

Directoraat-generaal Luchtvaart en Maritieme zaken 

DGWB  Organisatie onderdeel van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat: 

Directoraat-generaal Water en Bodem  

Gebiedsgericht Initiatieven worden opgesplitst per deelgebied en op basis daarvan worden 

gepland en uitgevoerd.  

GNN  Gelders Natuur Netwerk  

HWBP  Hoogwaterbeschermingsprogramma  

IenW  Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat 

Initiatief  Een concreet (voorgestelde) activiteit op basis van een vastgestelde opgave, 

waarbij de locatie en de fysieke scope van de opgave al in beeld zijn gebracht. 

Hierbij hoeft nog niet in beeld te zijn gebracht wat o.a. de kosten, 

maatschappelijke baten, technische risico’s, omgevingsknelpunten en de 

gewenste realisatiestrategie zijn. 

Integraal Initiatieven worden in integraal voorbereid en uitgevoerd zodat werk met werk 

is te maken en meekoppelkansen zijn te benutten. 

IRM  Integraal riviermanagement 

KRW  Kaderrichtlijn Water  

LNV  Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit  

MER   Milieu Effect Rapport, het eindproduct   

m.e.r.   Milieu Effect Rapportage, de procedure  

MIRT  Meerjarenprogramma Infrastructuur en Transport   

- MIRT 1:  Startbeslissing  

- MIRT 2:  Voorkeursbeslissing  

- MIRT 3:  Projectbeslissing  

- MIRT 4:  Opleveringsbeslissing  

MKBA   Maatschappelijke Kosten Baten Analyse  

Natura2000 Europees netwerk van beschermde natuurgebieden 

NNN  Natuur Netwerk Nederland 

NKA   Notitie Kansrijke Alternatieven  

NRB  Notitie Realistische Beleidsopties  

NRD  Notitie Reikwijdte en Detailniveau  

Opgave  Een op overheidswetgeving of -beleid gebaseerde en bestuurlijk vastgestelde 

taak om een bepaalde doelstelling te bereiken. 

PAGW  Programma Aanpak Grote Wateren  

POW  Programma Onder Omgevingswet 

RES  Regionale Energie Strategie  

RVO   Rijksdienst voor Ondernemend Nederland  

Sectoraal Maatregelen voor het totale gebied worden opgesplitst per sector (b.v. 

scheepvaartsector, recreatiesector, landbouwsector, etc).  
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VKS    Voorkeursstrategie  

Winterbed Het winterbed is de bedding van een rivier, die doorgaans door de rivier wordt 

gebruikt in de winter. Hierbij moet gebruik worden gemaakt van hoge dijken op 

een redelijke afstand van de rivier. 

Zomerbed Het zomerbed is de bedding van een rivier, die doorgaans door de rivier wordt 

gebruikt in de zomer. Hierbij kan gebruik worden gemaakt van zomerdijken, 

lage dijken dicht bij de rivier. Gedurende de winter is er gewoonlijk een grotere 

toevoer van water, waardoor de rivier buiten het zomerbed kan treden. 
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Over Antea Group 
 
Van stad tot land, van water tot lucht; de 

adviseurs en ingenieurs van Antea Group 

dragen in Nederland sinds jaar en dag bij aan 

onze leefomgeving. We ontwerpen bruggen 

en wegen, realiseren woonwijken en 

waterwerken. Maar we zijn ook betrokken 

bij thema’s zoals milieu, veiligheid, 

assetmanagement en energie. Onder de 

naam Oranjewoud groeiden we uit tot een 

allround en onafhankelijk partner voor 

bedrijfsleven en overheden. Als Antea Group 

zetten we deze expertise ook mondiaal in. 

Door hoogwaardige kennis te combineren 

met een pragmatische aanpak maken we 

oplossingen haalbaar én uitvoerbaar. 

Doelgericht, met oog voor duurzaamheid. 

Op deze manier anticiperen we op de vragen 

van vandaag en de oplossingen van de 

toekomst. Al meer dan 60 jaar. 
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	1 Inleiding 
	1.1 Aanleiding 
	De Havikerwaard, Fraterwaard en Olburgerwaard liggen langs de IJssel in de gemeente Rheden, Bronckhorst en Doesburg. De uiterwaarden hebben een gevarieerd landschap met weiden en akkers, omzoomd door hagen, struweel en oude knotbomen. Wandelaars en fietsers kunnen genieten van de natuur, landgoederen en het agrarisch uiterwaarden landschap. In het Bestuurlijk Overleg MIRT1 (Meerjarenprogramma Infrastructuur, Ruimte en Transport) van december 2019 is besloten om voor de Havikerwaard, Olburgerwaard en Fraterw
	1 MIRT staat voor het Meerjarenprogramma Infrastructuur, Ruimte en Transport. Alle investeringen van de Rijksoverheid in betere wegen, het spoor en waterwegen vallen onder dit programma. 
	1 MIRT staat voor het Meerjarenprogramma Infrastructuur, Ruimte en Transport. Alle investeringen van de Rijksoverheid in betere wegen, het spoor en waterwegen vallen onder dit programma. 

	 
	1. Resultaten MIRT-onderzoek Quick Scan Boven IJssel: Dit onderzoek uit 2018 toont aan dat er op de Boven IJssel (traject vanaf Rivierklimaatpark IJsselpoort – toegang Twentekanaal) een groot aantal opgaven vanuit de programma's als Kaderrichtlijn Water (KRW), Programma Aanpak Grote Wateren (PAGW) en Natura2000 fysiek samenvallen met opgaven voor vaarwegverbetering en hoogwaterveiligheid (VKS 2014/IRM/HWBP). Het risico bij het 'sectoraal' aanpakken en uitvoeren van deze opgaven is dat maatregelen onderling 
	1. Resultaten MIRT-onderzoek Quick Scan Boven IJssel: Dit onderzoek uit 2018 toont aan dat er op de Boven IJssel (traject vanaf Rivierklimaatpark IJsselpoort – toegang Twentekanaal) een groot aantal opgaven vanuit de programma's als Kaderrichtlijn Water (KRW), Programma Aanpak Grote Wateren (PAGW) en Natura2000 fysiek samenvallen met opgaven voor vaarwegverbetering en hoogwaterveiligheid (VKS 2014/IRM/HWBP). Het risico bij het 'sectoraal' aanpakken en uitvoeren van deze opgaven is dat maatregelen onderling 
	1. Resultaten MIRT-onderzoek Quick Scan Boven IJssel: Dit onderzoek uit 2018 toont aan dat er op de Boven IJssel (traject vanaf Rivierklimaatpark IJsselpoort – toegang Twentekanaal) een groot aantal opgaven vanuit de programma's als Kaderrichtlijn Water (KRW), Programma Aanpak Grote Wateren (PAGW) en Natura2000 fysiek samenvallen met opgaven voor vaarwegverbetering en hoogwaterveiligheid (VKS 2014/IRM/HWBP). Het risico bij het 'sectoraal' aanpakken en uitvoeren van deze opgaven is dat maatregelen onderling 


	 
	2. Regionale gebiedsproces Havikerpoort: Sinds de vaststelling van de toekomstvisie Havikerpoort in 2004 zijn diverse projecten voorbereid en uitgevoerd. In 2004 stelden overheden en landgoederen de ‘Toekomstvisie Havikerpoort’ op. De visie voorzag in een gebiedsproces met een reeks uitvoeringsprojecten, waarvan er vele al zijn uitgevoerd, zoals bijvoorbeeld: 
	2. Regionale gebiedsproces Havikerpoort: Sinds de vaststelling van de toekomstvisie Havikerpoort in 2004 zijn diverse projecten voorbereid en uitgevoerd. In 2004 stelden overheden en landgoederen de ‘Toekomstvisie Havikerpoort’ op. De visie voorzag in een gebiedsproces met een reeks uitvoeringsprojecten, waarvan er vele al zijn uitgevoerd, zoals bijvoorbeeld: 
	2. Regionale gebiedsproces Havikerpoort: Sinds de vaststelling van de toekomstvisie Havikerpoort in 2004 zijn diverse projecten voorbereid en uitgevoerd. In 2004 stelden overheden en landgoederen de ‘Toekomstvisie Havikerpoort’ op. De visie voorzag in een gebiedsproces met een reeks uitvoeringsprojecten, waarvan er vele al zijn uitgevoerd, zoals bijvoorbeeld: 

	- de aanleg van faunapassages onder Middachterallee, A348 en bij Hof te Dieren; 
	- de aanleg van faunapassages onder Middachterallee, A348 en bij Hof te Dieren; 

	- de afkoppeling van verhard oppervlak in Ellecom; 
	- de afkoppeling van verhard oppervlak in Ellecom; 

	- de omzetting landbouwgronden naar natuurinclusieve landbouw; 
	- de omzetting landbouwgronden naar natuurinclusieve landbouw; 

	- de ontwikkeling van natuur in combinatie met de aanleg van een nevengeul in Havikerwaard Zuid; 
	- de ontwikkeling van natuur in combinatie met de aanleg van een nevengeul in Havikerwaard Zuid; 

	- anti-verdrogingsmaatregelen bronbossen. 
	- anti-verdrogingsmaatregelen bronbossen. 


	De visie staat nu aan de vooravond van een vervolgslag met o.a. opgaven voor verduurzaming van de landbouw, biodiversiteit, landschapsontwikkeling, klimaatadaptatie, energietransitie en recreatie (Havikerpoort 2.0). 
	 
	3. Integraal Riviermanagement (IRM): Sinds juli 2019 is het Programma IRM in ontwikkeling. In dit kader werken het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW) en het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) samen met provincies Overijssel, Gelderland, Utrecht, Zuid-Holland, Noord-Brabant en Limburg en betrokken waterschappen toe naar een programma onder de omgevingswet voor de inrichting en het beheer van de Rijntakken en de Maas. Het doel is te komen tot een toekomstbestendig rivier
	3. Integraal Riviermanagement (IRM): Sinds juli 2019 is het Programma IRM in ontwikkeling. In dit kader werken het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW) en het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) samen met provincies Overijssel, Gelderland, Utrecht, Zuid-Holland, Noord-Brabant en Limburg en betrokken waterschappen toe naar een programma onder de omgevingswet voor de inrichting en het beheer van de Rijntakken en de Maas. Het doel is te komen tot een toekomstbestendig rivier
	3. Integraal Riviermanagement (IRM): Sinds juli 2019 is het Programma IRM in ontwikkeling. In dit kader werken het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW) en het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) samen met provincies Overijssel, Gelderland, Utrecht, Zuid-Holland, Noord-Brabant en Limburg en betrokken waterschappen toe naar een programma onder de omgevingswet voor de inrichting en het beheer van de Rijntakken en de Maas. Het doel is te komen tot een toekomstbestendig rivier

	- een integrale visie op het rivierengebied; 
	- een integrale visie op het rivierengebied; 

	- een beleidskeuze voor afvoercapaciteit en rivierbodemligging; 
	- een beleidskeuze voor afvoercapaciteit en rivierbodemligging; 

	- een globale locatie en type maatregelen waarmee de toekomstvisie kan worden bereikt; 
	- een globale locatie en type maatregelen waarmee de toekomstvisie kan worden bereikt; 

	- een uitvoeringsparagraaf met verantwoordelijkheden en bekostiging. 
	- een uitvoeringsparagraaf met verantwoordelijkheden en bekostiging. 


	Het MIRT-onderzoek in de De Havikerwaard, Fraterwaard en Olburgerwaard is één van de pilotprojecten in het kader van IRM. De leerpunten uit deze projecten zijn input voor de ontwikkeling van het programma IRM, bijvoorbeeld op het gebied van integratie van opgaven of verbetering van het afstemmingsproces. 
	 
	 
	Figure
	Figuur 1.1: Ligging Havikerwaard, Beimerwaard, Fraterwaard en Olburgerwaard 
	 
	1.2 Doel en scope MIRT-onderzoek 
	Het voorliggende MIRT-onderzoek heeft tot doel om (voor zover mogelijk op basis van beschikbare informatie) inzicht te geven in: 
	- de opgaven, ambities en initiatieven die spelen in de Havikerwaard, Fraterwaard en Olburgerwaard, inclusief een globale inschatting van de uitvoeringsperiode en beschikbare (financiële) middelen: 
	- de opgaven, ambities en initiatieven die spelen in de Havikerwaard, Fraterwaard en Olburgerwaard, inclusief een globale inschatting van de uitvoeringsperiode en beschikbare (financiële) middelen: 
	- de opgaven, ambities en initiatieven die spelen in de Havikerwaard, Fraterwaard en Olburgerwaard, inclusief een globale inschatting van de uitvoeringsperiode en beschikbare (financiële) middelen: 

	- de haalbaarheid en mogelijke fasering van initiatieven, opgaven en ambities; 
	- de haalbaarheid en mogelijke fasering van initiatieven, opgaven en ambities; 

	- de samenhang/relaties tussen opgaven en initiatieven; 
	- de samenhang/relaties tussen opgaven en initiatieven; 

	- de mogelijkheden voor een integrale aanpak, meekoppelkansen met andere opgaven en zelfrealisatie; 
	- de mogelijkheden voor een integrale aanpak, meekoppelkansen met andere opgaven en zelfrealisatie; 

	- globale, rivierkundige effecten (waterstanden bij hoog- en laagwater, morfologie); 
	- globale, rivierkundige effecten (waterstanden bij hoog- en laagwater, morfologie); 

	- wie (eigenaar/trekker), wanneer welke opgaven oppakt en in welke vorm (integraal, gebiedsgericht of sectoraal); 
	- wie (eigenaar/trekker), wanneer welke opgaven oppakt en in welke vorm (integraal, gebiedsgericht of sectoraal); 

	- de kosten, financieringsmogelijkheden en belangrijkste risico’s. 
	- de kosten, financieringsmogelijkheden en belangrijkste risico’s. 

	- een voorstel voor het vervolgtraject; eventuele MIRT verkenning en planstudie en de wijze van fasering (realisatiestrategie). 
	- een voorstel voor het vervolgtraject; eventuele MIRT verkenning en planstudie en de wijze van fasering (realisatiestrategie). 


	 
	De scope voor het MIRT onderzoek is met name inventariserend en analyserend van aard. Het opstellen van een inrichtingsvisie en/of het uitwerken van een programma of een maatregelpakket vormt geen onderdeel van het MIRT-onderzoek.  
	 
	1.3 Samenwerking en participatie 
	Het MIRT-onderzoek is uitgevoerd op initiatief van het Rijk (het ministerie van Infrastructuur waaronder Rijkwaterstaat) en de provincie Gelderland. Opdrachtgever was de provincie Gelderland. Voor het onderzoek is intensief samengewerkt met de gemeenten Rheden, Doesburg, Bronckhorst en Zevenaar, Waterschap Rijn en IJssel, Rijkswaterstaat, Landgoed Middachten, Stichting Twickel, Gestichten Doesburg, LTO Noord afdeling Zuid Oost Veluwe, Vitens, K3 Delta en Natuurmonumenten. Zij waren vertegenwoordigd in een a
	  
	Belangenorganisaties in het gebied zijn vroegtijdig en volwaardig meegenomen in het onderzoek. Zij hebben hun inbreng kunnen leveren door: 
	- factsheets in te vullen voor hun opgaven en projecten;  
	- factsheets in te vullen voor hun opgaven en projecten;  
	- factsheets in te vullen voor hun opgaven en projecten;  

	- deel te nemen aan twee stakeholderconsultaties waar ze vergaarde informatie konden aanscherpen en konden meedenken over de samenhang tussen opgaven, ambities en initiatieven. 
	- deel te nemen aan twee stakeholderconsultaties waar ze vergaarde informatie konden aanscherpen en konden meedenken over de samenhang tussen opgaven, ambities en initiatieven. 


	 
	Andere belanghebbenden en de inwoners uit het gebied zijn op de hoogte gehouden via: 
	• de projectpagina www.gelderland.nl/MIRT-HFO waar steeds de laatste informatie te vinden was over de (tussen)resultaten van het onderzoek; 
	• de projectpagina www.gelderland.nl/MIRT-HFO waar steeds de laatste informatie te vinden was over de (tussen)resultaten van het onderzoek; 
	• de projectpagina www.gelderland.nl/MIRT-HFO waar steeds de laatste informatie te vinden was over de (tussen)resultaten van het onderzoek; 

	• een nieuwsbericht en publicaties op gemeentepagina’s waarmee inwoners en belangstellenden uitgenodigd werden om mee te denken over het onderzoek en initiatieven konden aandragen; 
	• een nieuwsbericht en publicaties op gemeentepagina’s waarmee inwoners en belangstellenden uitgenodigd werden om mee te denken over het onderzoek en initiatieven konden aandragen; 

	• een brief aan eigenaren en pachters in het plangebied om hen persoonlijk te informeren en te verwijzen naar de projectpagina waar ze hun e-mailadres konden achter laten om op de hoogte te blijven en mee te doen aan het onderzoek; 
	• een brief aan eigenaren en pachters in het plangebied om hen persoonlijk te informeren en te verwijzen naar de projectpagina waar ze hun e-mailadres konden achter laten om op de hoogte te blijven en mee te doen aan het onderzoek; 

	• een online gebiedsconsultatie waarbij de bevindingen zijn gepresenteerd en waar zo nodig aanvullingen en aanscherpingen konden worden doorgegeven.  
	• een online gebiedsconsultatie waarbij de bevindingen zijn gepresenteerd en waar zo nodig aanvullingen en aanscherpingen konden worden doorgegeven.  


	 
	  
	2 Plangebied 
	Het plangebied bestaat uit de uiterwaarden Havikerwaard, Fraterwaard en Olburgerwaard en het aangrenzende zomerbed van de IJssel. De aanwezigheid van de IJssel heeft het landschap bepaald. De rivier splitst zich bij Westervoort af van de Nederrijn en stroomt langs de voet van de Veluwe naar Doesburg om daar samen te komen met de Oude IJssel en verder te meanderen naar het noorden. De IJssel heeft haar bedding de afgelopen eeuwen meerdere keren verlegd (zie 
	Het plangebied bestaat uit de uiterwaarden Havikerwaard, Fraterwaard en Olburgerwaard en het aangrenzende zomerbed van de IJssel. De aanwezigheid van de IJssel heeft het landschap bepaald. De rivier splitst zich bij Westervoort af van de Nederrijn en stroomt langs de voet van de Veluwe naar Doesburg om daar samen te komen met de Oude IJssel en verder te meanderen naar het noorden. De IJssel heeft haar bedding de afgelopen eeuwen meerdere keren verlegd (zie 
	Figuur 2.2
	Figuur 2.2

	). Kenmerkend voor het landschap zijn:  

	- de landgoederen en de daarbij horende landerijen en bossen; 
	- de landgoederen en de daarbij horende landerijen en bossen; 
	- de landgoederen en de daarbij horende landerijen en bossen; 

	- de bouw- en akkerlanden; 
	- de bouw- en akkerlanden; 

	- watergebonden bedrijvigheid. 
	- watergebonden bedrijvigheid. 


	 
	Landgoederen 
	Het landschap is door de eeuwen heen gevormd door natuur en landgebruik. Het weerspiegelt het werk van vele generaties en kent een precair verband tussen agrarisch gebruik en natuurlijke waarden. De oudste landgoederen (Middachten, Avegoor, Hof te Dieren) werden als kasteel of kloostergoed gesticht in de Middeleeuwen en 16e eeuw (zie figuur 2.1). Deze huizen transformeerden vanaf de 17e eeuw tot buitenverblijven met een parkaanleg met vijvers, lanenstelsels en jachtterreinen. De landgoederen hebben voor een
	 
	 
	Figure
	Figure
	Figuur 2.1: Landgoederen en agrarisch grondgebruik gemeente Rheden 
	Ruimtegebruik 
	Landbouw is een belangrijke drager voor de instandhouding  van het cultuurlandschap. Het landschap produceert gezond en veilig voedsel en beheert tegelijk de beleefbare groene buitenruimte. In de Havikerwaard, Fraterwaard en Olburgerwaard zijn tientallen agrarische 
	bedrijven gevestigd, waarvan de meeste melkveebedrijven zijn (zie figuur 2.1). De dichtheid is in de Olburgerwaard (één bedrijf) en Fraterwaard (vijf bedrijven) is lager dan in de Havikerwaard.  
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	Figuur 2.2: Ontwikkeling plangebied en de loop van de IJssel sinds 1880 
	 
	Voor agrarische bedrijven is het belangrijk om zich te kunnen blijven ontwikkelen. De afgelopen decennia is de landbouwstructuur door kavelruil verbeterd. Daardoor zijn voor een efficiëntere bedrijfsvoering minder verkeersbewegingen nodig en zijn de landschappelijke kwaliteiten behouden. Voor de bedrijven die zich richten op de wereldmarkt is het belangrijk om zich te kunnen blijven ontwikkelen en waar nodig in schaal te vergroten. Andere agrariërs kiezen voor biologische landbouw of aangepast agrarisch beh
	 
	Grote delen van het gebied maken onderdeel uit van het Natura 2000-gebied Rijntakken (zie figuur 2.2) en het Gelders Natuur Netwerk (GNN). Op Europees niveau is het gebied een belangrijke schakel in de ecologische structuur Oostvaardersplassen-Veluwe-Reichswald, maar de natuur is er ook versnipperd. Er is een uitvoeringsagenda Gelderse Maatregelen Stikstof (GMS) in ontwikkeling, waarin onder meer wordt bezien op welke manier natuurherstel en -beheer van het N2000-gebied Rijntakken het beste kan plaatsvinden
	 
	 
	Figure
	Figure
	Figuur 2.3: Aangewezen speciale beschermingszones Natura 2000 Rijntakken.  
	 
	De spoorlijn Arnhem-Dieren, de Middachterallee en de A348 en N317 doorsnijden het gebied. Deze doorsnijdingen tasten in sommige gevallen natuur en/of cultuur aan. De verspreiding van 
	dieren en planten wordt daardoor gehinderd. Nabij het plangebied liggen de bebouwde kernen van Doesburg, Olburgen, De Steeg, Ellecom en Dieren (zie figuur 2.2).  
	Voor bewoners is het plangebied een belangrijk uitloopgebied. Toerisme en recreatie zijn het sterkst aanwezig in en rond de haven bij Doesburg en de Zwarte Schaar wordt druk recreatief gebruikt. Ook in de Olburgerwaard is een camping aanwezig. De Havikerwaard biedt vooral ruimte aan extensieve recreatie door de aanwezigheid van fiets- en wandelroutes en plekken om te vissen in plassen en langs de IJssel. Kenmerkend voor het gebied zijn ook de zandwinningen Havikerwaard-Zuid en de zandwinning in de Olburgerw
	 
	  
	3 Ambities, opgaven en initiatieven 
	3.1 Inleiding 
	Eerste stap in het MIRT-onderzoek voor de Havikerwaard, Fraterwaard en Olburgerwaard bestond uit het zo breed mogelijk ophalen van opgaven, ambities en kansen voor het gebied. Voor de inventarisatie is geen onderscheid gemaakt in “type” ambitie, opgave of initiatief. Alles dat in het gebied speelt is meegenomen in de inventarisatie: van beleidsambities tot het aanvragen van een monumentenvergunning voor een tramloods.  
	 
	Dit hoofdstuk vat diverse ambities, opgaven en initiatieven die gepland staan in de Havikerwaard, Fraterwaard en Olburgerwaard samen. Voor een uitgebreide beschrijving wordt verwezen naar bijlage 1. In dit hoofdstuk worden de volgende begrippen gehanteerd: 
	- Ambitie: Een geconcretiseerde mogelijkheid om een verbetering door te voeren voor een bepaalde (beleids-)doelstelling. 
	- Ambitie: Een geconcretiseerde mogelijkheid om een verbetering door te voeren voor een bepaalde (beleids-)doelstelling. 
	- Ambitie: Een geconcretiseerde mogelijkheid om een verbetering door te voeren voor een bepaalde (beleids-)doelstelling. 

	- Opgaven: Een op overheidswetgeving of -beleid gebaseerde en bestuurlijk vastgestelde taak om een bepaalde doelstelling te bereiken. 
	- Opgaven: Een op overheidswetgeving of -beleid gebaseerde en bestuurlijk vastgestelde taak om een bepaalde doelstelling te bereiken. 

	- Initiatieven: Een concreet (voorgestelde) activiteit op basis van een vastgestelde opgave, waarbij de locatie en de fysieke scope van de opgave al in beeld zijn gebracht. Hierbij hoeft nog niet in beeld te zijn gebracht wat o.a. de kosten, maatschappelijke baten, technische risico’s, omgevingsknelpunten en de gewenste realisatiestrategie zijn. 
	- Initiatieven: Een concreet (voorgestelde) activiteit op basis van een vastgestelde opgave, waarbij de locatie en de fysieke scope van de opgave al in beeld zijn gebracht. Hierbij hoeft nog niet in beeld te zijn gebracht wat o.a. de kosten, maatschappelijke baten, technische risico’s, omgevingsknelpunten en de gewenste realisatiestrategie zijn. 


	 
	Verder is een juiste volgordelijkheid van belang. Een ambitie resulteert in een opgave en een opgave resulteert op haar beurt in een initiatief. Onder ieder initiatief ligt dus een opgave én een ambitie. Opgaven worden dus niet geformuleerd als ambitie of als oplossing. Een opgave moet concreet en haalbaar zijn en voldoende ruimte bieden om uiteenlopende oplossingsrichtingen te verkennen.  
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	Figuur 3.1: Samenspel ambities, opgaven en initiatieven (bron: Stappen naar adaptieve gebiedsagenda’s, Kennisinstituut voor Mobiliteitsbeleid)  
	 
	Voor het inventariseren en analyseren van ambities, opgaven en initiatieven, is het plangebied opgedeeld in vier deelgebieden: de Havikerwaard, de Fraterwaard, de Olburgerwaard (zie 
	Voor het inventariseren en analyseren van ambities, opgaven en initiatieven, is het plangebied opgedeeld in vier deelgebieden: de Havikerwaard, de Fraterwaard, de Olburgerwaard (zie 
	Figuur 1.1
	Figuur 1.1

	) en de IJssel. Tabel 3.1 geeft per initiatief aan, aan welke ambitie en opgave wordt bijgedragen, wie initiatiefnemer is, of er zicht is op financiering en op welke termijn initiatieven zullen worden uitgevoerd. 

	  
	Tabel 3.1: Overzicht thema’s, opgaven en initiatieven 
	  
	Figure
	3.2 Havikerwaard en Beimerwaard 
	Inleiding 
	De ambities, opgaven en initiatieven die in de Havikerwaard en de Beimerwaard spelen, zijn in 
	De ambities, opgaven en initiatieven die in de Havikerwaard en de Beimerwaard spelen, zijn in 
	Figuur 3.2
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	Figuur 3.2: Opgaven en initiatieven korte en middellange termijn (tot 2030) Havikerwaard en Beimerwaard  
	 
	Ambities en opgaven op de korte en middellange termijn (tot 2030)  
	Verbetering waterkwaliteit en nieuwe natuur 
	Landbouw en natuur gaan op dit moment goed samen in de Havikerwaard. Het agrarisch gebruik en de ligging van de Havikerwaard langs de IJssel zorgen voor gunstige omstandigheden voor vogels. De Havikerwaard is aangewezen als Natura 2000-gebied onder de Vogel- en de Habitatrichtlijn (zie 
	Landbouw en natuur gaan op dit moment goed samen in de Havikerwaard. Het agrarisch gebruik en de ligging van de Havikerwaard langs de IJssel zorgen voor gunstige omstandigheden voor vogels. De Havikerwaard is aangewezen als Natura 2000-gebied onder de Vogel- en de Habitatrichtlijn (zie 
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	). Beide Europese richtlijnen zijn belangrijke instrumenten om de Europese biodiversiteit te waarborgen. In het kader van het GNN en het Natura 2000-beheerplan wil de provincie Gelderland op korte en middellange termijn uiteenlopende initiatieven treffen om de aanwezige natuurwaarden te versterken. Een aantal van deze initiatieven lift mee in de gebiedsontwikkeling Havikerwaard Zuid. In en direct grenzend aan het bestaande watersysteem doen zich kansen voor om natuurontwikkeling te combineren met initiatiev

	 
	Rijkswaterstaat voert een planstudie uit de Lamme IJssel te verlengen. Deze KRW-maatregel loopt ook over gronden van derden. De meeste zijn in gebruik door de landbouw. Stichting Gestichten van Weldadigheid verkent in dit gebied de mogelijkheden voor het duurzaam opwekken van energie en het versterken van het historisch cultuurlandschap. Daarbij zou het verdiepen van de verlandende Lamme IJssel meer biodiversiteit en een grotere klimaatbestendigheid van de aquatische natuur op kunnen leveren. Voor tot deze 
	Een andere KRW-maatregel betreft het ontstenen van oevers langs de IJssel. KRW-maatregelen moeten in 2027 gerealiseerd zijn. 
	 
	Tabel 3.2: Behandelde thema’s, opgaven en initiatieven in de Havikerwaard en Beimerwaard (met grijs gearceerd of ambities, opgaven en initiatieven zijn vastgesteld) 
	 
	Figure
	 
	Hoogwaterveiligheid 
	Bovenstrooms grenst het plangebied aan Rivierklimaatpark IJsselpoort. Daar werken overheden en Natuurmonumenten met inwoners, agrariërs en andere ondernemers aan een plan voor een integrale gebiedsontwikkeling. Deze ontwikkeling leidt in het plangebied van het voorliggende MIRT-onderzoek tot enige opstuwing bij extreem hoogwater. In de MIRT-planstudie voor het Rivierklimaatpark IJsselpoort zal onderzocht worden of deze opstuwing door ontwerpoptimalisatie kan worden beperkt of weggenomen. Ook een rivierverru
	 
	Toekomst van de landbouw 
	De landbouw in de Havikerwaard is – evenals in de rest van het plangebied – belangrijk voor het behoud van het bestaande, agrarische cultuurlandschap en het economisch vitaal houden van het gebied. In het gebied werken zowel gangbare als biologische agrariërs. Velen zijn actief in agrarisch natuurbeheer. Allen doen dit uit eigen beweging en verduurzamen op een manier en in een tempo die bij hen past. Ze vinden het van belang om die diversiteit in keuze en wijze van aanpak in stand te houden en iedere ondern
	 
	De ambities van de landbouw in dit gebied zijn gericht op duurzaamheid: het in economisch en ecologisch opzicht streven naar een vorm van landgebruik die langdurig volgehouden kan worden, zonder verstorende invloeden van buiten het gebied. De landbouw staat op dit moment voor uitdagingen rond emissie, bodembeheer, interactie met de natuur, het uitsluiten van productierisico’s met chemische middelen en klimaatadaptatie. Binnen de sector en het plangebied werken agrariërs onder meer aan: 
	- het verminderen van het gebruik van chemische hulpmiddelen (kunstmest en gewasbeschermingsmiddel), o.a. door precisielandbouw; 
	- het verminderen van het gebruik van chemische hulpmiddelen (kunstmest en gewasbeschermingsmiddel), o.a. door precisielandbouw; 
	- het verminderen van het gebruik van chemische hulpmiddelen (kunstmest en gewasbeschermingsmiddel), o.a. door precisielandbouw; 

	- het sluiten van nutriëntenkringlopen op korte afstand (op bedrijfs- en/of gebiedsniveau); 
	- het sluiten van nutriëntenkringlopen op korte afstand (op bedrijfs- en/of gebiedsniveau); 

	- het verbeteren van de beschikbaarheid van voldoende water door verbetering van de bufferwerking van de bodem, waterkering, waterbuffering en verbeterde aan- en toevoer bij piekbelastingen van het watersysteem (droogte en overstroming); 
	- het verbeteren van de beschikbaarheid van voldoende water door verbetering van de bufferwerking van de bodem, waterkering, waterbuffering en verbeterde aan- en toevoer bij piekbelastingen van het watersysteem (droogte en overstroming); 

	- het investeren in biodiversiteit, nog meer verwevenheid met natuurlijke elementen; 
	- het investeren in biodiversiteit, nog meer verwevenheid met natuurlijke elementen; 

	- het werken aan energie neutrale bedrijven/clusters van bedrijven, door investeringen in energieopwekking en bijv. landbouwvoertuigen die elektrisch worden aangedreven; 
	- het werken aan energie neutrale bedrijven/clusters van bedrijven, door investeringen in energieopwekking en bijv. landbouwvoertuigen die elektrisch worden aangedreven; 

	- het duurzaam opwekken van energie voor eigen gebruik en omgeving; 
	- het duurzaam opwekken van energie voor eigen gebruik en omgeving; 

	- het verbreden van activiteiten voor neveninkomsten, voor economisch meer robuuste bedrijfsvoeringen en verwerving/behoud van maatschappelijk draagvlak; 
	- het verbreden van activiteiten voor neveninkomsten, voor economisch meer robuuste bedrijfsvoeringen en verwerving/behoud van maatschappelijk draagvlak; 

	- het vastleggen van meer CO2 in de bodem door verhoging van het organische stofgehalte, waardoor overheden/bedrijven buiten de landbouw CO2 neutraal projecten kunnen uitvoeren. 
	- het vastleggen van meer CO2 in de bodem door verhoging van het organische stofgehalte, waardoor overheden/bedrijven buiten de landbouw CO2 neutraal projecten kunnen uitvoeren. 


	 
	Overheden en verpachtende grondeigenaren, zoals de Gestichten van Weldadigheid, stichting Twickel en landgoed Middachten en landgoederen stimuleren verduurzaming van de landbouw en biodiversiteit. Dat kan betekenen dat meer fysieke ruimte nodig is om dezelfde opbrengsten te kunnen realiseren. Verder worden geldende wetten en regels door agrariërs vaak als knellend ervaren. De gemeente Rheden, samenwerkingspartners en agrariërs hebben samen de mogelijkheden verkend voor onder andere aangepast mestbeleid, (ag
	 
	Zandwinning 
	Nederland is (op dit moment nog) grotendeels zelfvoorzienend in de winning van bouwgrondstoffen, gezien de beoogde bouwopgave de komende 10 jaar zal dat ook erg noodzakelijk zijn en blijven. Met name op het gebied van zand, grind en klei. Deze winning raakt soms aan andere belangen zoals het waarborgen van waterveiligheid en een goede waterkwaliteit maar kan deze items ook faciliteren. Voor de winning van ophoog- en suppletiezand wordt de bodem van de Noordzee als de grote voorraad voor de toekomst gezien. 
	 
	  
	Waterwinning en aanpak verdroging 
	De verdroging van de grachten en beken in Middachten en Hof te Dieren is ongunstig voor landbouw én natuur. Problemen met verdroging spelen al langer. De eerste onderzoeken stammen uit de jaren negentig van de vorige eeuw. Sindsdien zijn de problemen alleen maar toegenomen. Stakeholders in de Havikerwaard wijzen meerdere oorzaken aan, zoals klimaatveranderingen, voortschrijdende bodemerosie van de IJssel, wijzigingen in de wateraanvoer vanuit Duitsland en een verminderde kwelstroom vanuit de Veluwe. Nog nie
	2 Het aanwijzen van ASV’s (door de Provincie Gelderland) is onderdeel van een afweging op een groter schaalniveau. Vitens en de Provincie Gelderland kijken gezamenlijk op regionaal/provinciaal schaalniveau naar geschikte gebieden. Het plangebied is er hier mogelijkerwijs één van. 
	2 Het aanwijzen van ASV’s (door de Provincie Gelderland) is onderdeel van een afweging op een groter schaalniveau. Vitens en de Provincie Gelderland kijken gezamenlijk op regionaal/provinciaal schaalniveau naar geschikte gebieden. Het plangebied is er hier mogelijkerwijs één van. 

	 
	Beleving van het gebied 
	Herinrichting van de Havikerwaard biedt kansen voor het zicht- en beleefbaar maken van het historisch cultuurlandschap, bijvoorbeeld door strangen en geulen aan te leggen op plaatsen waar vroeger de IJssel heeft gemeanderd. Zulke initiatieven zijn goed te combineren met het verbeteren van de verbinding tussen het dorp Rheden en het buitengebied, bijvoorbeeld het uitbreiden van wandel- en fietsnetwerken. Tijdens de inventarisatie zijn nog geen concrete initiatieven op dit vlak naar voren gekomen. Wel bestaat
	 
	Ambities en opgaven op de lange termijn (na 2030) 
	Afvoercapaciteit en bodemerosie IJssel 
	Als onderdeel van het programma Integraal Riviermanagement (IRM) wordt onderzoek gedaan naar het toekomstbestendig maken van de IJssel (zie paragraaf 
	Als onderdeel van het programma Integraal Riviermanagement (IRM) wordt onderzoek gedaan naar het toekomstbestendig maken van de IJssel (zie paragraaf 
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	). Daarbij wordt onder meer gekeken naar de afvoercapaciteit en erosie van de waterbodem. Dat kan betekenen dat – voor de gewenste afvoercapaciteit of voor de scheepvaart – op (lange) termijn een verruiming van de rivier nodig is. In dat geval kan een opgave en ruimteclaim ontstaan voor de Havikerwaard. In het Deltaprogramma is onderzoek gedaan naar mogelijke maatregelen, zoals verlaging van de zomerkaden aan de zuidzijde van de Havikerwaard en de noordzijde van de Fraterwaard en de aanleg van een hoogwater

	 
	 
	Figure
	Figuur 3.3: Meestromen Havikerwaard in situaties met extreem hoog water 
	 
	Natuurontwikkeling 
	Rijkswaterstaat, Staatsbosbeheer en de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) onderzoeken in opdracht van het Rijk op welke manier hoogwaardige natuur in de Maas en Rijntakken en andere grote wateren samen kan gaan met een krachtige economie. Dat gebeurt in het kader van het Programmatische Aanpak Grote Wateren (PAGW). Het programma heeft de ambitie de potentie voor variatie in biodiversiteit in de overgang tussen Veluwe en IJssel beter te benutten en een verbindingscorridor aan te leggen tussen Gelde
	 
	Energietransitie 
	De gemeente Rheden heeft de ambitie om in 2040 CO2-neutraal te zijn. Met haar klimaatbeleid 2019-2022 werkt de gemeente aan de volgende klimaatdoelen: 
	• Ieder jaar een besparing van 1,5% op het energieverbruik realiseren; 
	• Ieder jaar een besparing van 1,5% op het energieverbruik realiseren; 
	• Ieder jaar een besparing van 1,5% op het energieverbruik realiseren; 

	• In 2030 het aandeel duurzaam opgewekte energie in de gemeente Rheden vergroten tot 16% van de behoefte; 
	• In 2030 het aandeel duurzaam opgewekte energie in de gemeente Rheden vergroten tot 16% van de behoefte; 

	• Wateroverlast, droogte- en hittestress beperken en zoveel mogelijk voorkomen; 
	• Wateroverlast, droogte- en hittestress beperken en zoveel mogelijk voorkomen; 

	• Inwoners en ondernemers bewust maken van hun aandeel in de opgave en hen er naar laten handelen. 
	• Inwoners en ondernemers bewust maken van hun aandeel in de opgave en hen er naar laten handelen. 


	 
	In het concept beleidskader Energie en Landschap wordt de Havikerwaard als kansrijk gebied gezien voor zonnevelden (bijvoorbeeld uitbreiding drijvende zonnevelden) met de disclaimer dat er rekening moet worden gehouden met mogelijke beperkingen als winterbed, Natura 2000 etc.  
	Vanuit de Regionale Energiestrategie (concept eindbod RES 1.0) is er vooralsnog geen opgave in dit gebied voor windturbines en/of zonnevelden. Er ligt wel een opgave voor het benutten van grootschalige zon op dak (alle systemen >15kWp).  
	 
	3.3 Fraterwaard 
	Inleiding 
	De ambities, opgaven en initiatieven die in de Fraterwaard spelen, zijn in Figuur 3.4 en Tabel 3.3 opgenomen. 
	 
	Ambities en opgaven op de korte en middellange termijn (tot 2030) 
	Verbetering waterkwaliteit en nieuwe natuur 
	Rijkswaterstaat voert een planstudie uit naar de aanleg van een geul in het zuiden en een strang in het noorden van de Zwarte Schaar. Over de invulling van deze opgave is Rijkswaterstaat in gesprek met Stichting Twickel en de provincie Gelderland. Deze KRW-maatregelen zijn goed te combineren met de opgave van de provincie Gelderland om moeras en kruiden- en faunarijkgrasland te realiseren en het leefgebied/broedgebied van de kwartelkoning te verbeteren. Een andere maatregel in het kader van de waterkwalitei
	 
	Uitbreiding haven Doesburg 
	Rotra en Ubbink te Doesburg hebben op korte termijn uitbreidingsplannen aan de Verhuellweg. Het betreft een uitbreiding op eigen terrein. Ook bestaat de ambitie om de zwaaikom in de haven bij Rotra geschikt te maken voor vrachtschepen in de klasse Va. Daarvoor zal de bocht naar de haven verruimd moeten worden. Deze ambitie is nog niet vertaald in concrete opgaven en initiatieven. Bij voldoende economische ontwikkeling zal het Rijk opwaardering van de zwaaikom in overweging nemen.  
	 
	Figure
	   
	Figure
	Figuur 3.4: Opgaven en initiatieven Fraterwaard 
	 
	Verduurzaming landbouw 
	De Fraterwaard is grotendeels in eigendom van Stichting Twickel. Net als in de Havikerwaard verpacht de stichting gronden aan agrariërs. In samenspraak met hen ontwikkelt Twickel een visie op het Hof van Dieren. Deze strekt zich uit over de Fraterwaard, de Olburgerwaard en het noordelijke deel van de Havikerwaard. Voor de korte en middellange termijn staan verduurzaming van de landbouw, ontwikkeling van het heggenlandschap en weidevogelbeheer voor de Fraterwaard in deze visie centraal. Dat sluit aan op de a
	 
	 
	 
	Tabel 3.3: Behandelde thema’s, opgaven en initiatieven in de Fraterwaard (met grijs gearceerd of ambities, opgaven en initiatieven zijn vastgesteld) 
	 
	Figure
	 
	Dijkversterking Doesburg Bronckhorst 
	Waterschap Rijn en IJssel heeft de ambitie om de dijk langs de Fraterwaard (normtraject 49-2) te versterken. De komende jaren wil het waterschap de dijkversterking op laten nemen in het landelijke hoogwaterbeschermingsprogramma (HWBP) en een financiering vragen vanuit dit programma. Dat is nodig om de uitvoering eind jaren twintig te starten. De precieze opgave voor de dijkversterking is nog niet duidelijk. Verwacht wordt dat versterking vooral plaatsvinden in het beschermingsgebied of de kernzone van het d
	 
	Ambities en opgaven op de lange termijn (na 2030) 
	Natuurontwikkeling 
	Rijkswaterstaat, Staatsbosbeheer en de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) werken in opdracht van de ministeries van Infrastructuur en Waterstaat (IenW) en Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) aan de Programmatische Aanpak Grote Wateren (PAGW). Vanuit dit programma wordt de ambitie uitgesproken om de natuurwaarden van de uiterwaarden te vergroten door de ontwikkeling van hardhoutooibos/struweel, droog grasland, rietmoerasruigte in combinatie met geulen en strangen. 
	 
	  
	3.4 Olburgerwaard 
	Inleiding 
	De ambities, opgaven en initiatieven die in de Olburgerwaard spelen, zijn in 
	De ambities, opgaven en initiatieven die in de Olburgerwaard spelen, zijn in 
	Figuur 3.5
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	 en Tabel 3.4 weergegeven. 
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	Figuur 3.5: Opgaven en initiatieven korte en middellange termijn (tot 2030) Olburgerwaard 
	 
	Ambities en opgaven op de korte en middellange termijn (tot 2030) 
	Verbetering waterkwaliteit en nieuwe natuur 
	Als KRW maatregel heeft Rijkswaterstaat het plan om de komende jaren een tweezijdig aangetakte nevengeul in de Olburgerwaard aan te leggen en natuurvriendelijke oevers langs de IJssel te realiseren. De nevengeul wordt via de aanwezige plassen aangetakt op de IJssel. De plassen zelf worden verondiept. Door ze minder diep te maken en oevers te verflauwen zal het landschap veranderen in een meer geulachtige contour waarbij het gebied geschikter wordt voor micro- en macrofauna en de biodiversiteit zal toenemen.
	 
	Beleving van het gebied 
	De Olburgerwaard is aangewezen als een cultuurhistorisch kansgebied. Dat betekent dat bij initiatieven rekening gehouden moet worden met de cultuurhistorische hoofdstructuur. Deze bestaat uit wegen, waterlopen en beplantingen, die kenmerkend zijn voor het gebied. Voor wat betreft de bovenstaande initiatieven lijkt dat eerder kansen te bieden dan interferentie. 
	 
	Dijkversterking Doesburg - Bronckhorst 
	Net als in de Fraterwaard, maakt de dijk langs de Olburgerwaard onderdeel uit van het te versterken normtraject 49-2. Ook hier kan dijkversterking gepaard gaan met ruimteclaims om negatieve effecten te mitigeren of te compenseren of een buitenwaartse dijkversterking mogelijk te maken. 
	 
	  
	Tabel 3.4: Behandelde thema’s, opgaven en initiatieven in de Olburgerwaard (met grijs gearceerd of ambities, opgaven en initiatieven zijn vastgesteld) 
	 
	Figure
	 
	Ambities en opgaven op de lange termijn (na 2030) 
	Hoogwaterveiligheid 
	Als onderdeel van IRM wordt onderzoek gedaan naar het toekomstbestendig maken van de IJssel (zie paragraaf 
	Als onderdeel van IRM wordt onderzoek gedaan naar het toekomstbestendig maken van de IJssel (zie paragraaf 
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	). Dat kan betekenen dat op lange termijn – voor de gewenste afvoercapaciteit of voor de scheepvaart – een verruiming van de rivier nodig is. In dat geval kan een opgave en ruimteclaim ontstaan voor de Olburgerwaard. In het kader van IRM worden kansen gesignaleerd voor het verleggen van de dijk in de Olburgerwaard. Dit zou dan in samenhang met de dijkversterking Doesburg Brockhorst moeten worden onderzocht. Een concrete opgave daarvoor is echter nog niet vastgesteld.  

	 
	3.5 Het zomerbed van de IJssel en dijktraject Giesbeek - Doesburg 
	Inleiding 
	De ambities, opgaven en initiatieven die nabij het zomerbed van de IJssel spelen, zijn in Figuur 3.6 en 
	De ambities, opgaven en initiatieven die nabij het zomerbed van de IJssel spelen, zijn in Figuur 3.6 en 
	Tabel 3.5
	Tabel 3.5

	 weergegeven. 

	 
	Ambities en opgaven op de korte en middellange termijn (tot 2030) 
	Scheepvaartknelpunten 
	De Boven-IJssel is in het nationale beleid aangewezen als CEMT-klasse Va vaarweg en is van belang voor de ontsluiting van Noord-Nederland en met name het economische kerngebied Twente. In 2006 is er een planstudie uitgevoerd, met daarin een nadere concretisering van knelpunten, maatregelen, kosten, baten en een prioritering. De studie maakt geen onderscheid tussen knelpunten voor klasse IV en/of klasse Va schepen.  
	 
	In het plangebied liggen 3 knelpunten die ontstaan doordat de vaargeul te smal en/of te ondiep is (zie bijlage 1). De uitschuring van de rivierbodem versterkt dit. Gevolg is dat schepen elkaar moeilijk kunnen passeren en er aanvaringen kunnen ontstaan op smalle trajecten als schepen elkaar tegemoetkomen. De veiligheid van andere gebruikers van de rivier en de omgeving komen hierdoor in gevaar. Schuttevaer en bedrijfsleven (verladers en vervoerders) vinden het wenselijk dat er grote vrachtschepen kunnen vare
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	Figuur 3.6: Ambities, opgaven en initiatieven op of aan het zomerbed van de IJssel  
	 
	Tabel 3.5: Behandelde thema’s, opgaven en initiatieven in het zomerbed van de IJssel (met grijs gearceerd of ambities, opgaven en initiatieven zijn vastgesteld) 
	 
	Figure
	 
	  
	Ambities en opgaven op de lange termijn (na 2030) 
	Dijkversterking 48-2 Westervoort - Doesburg 
	Naast traject 49-2 wordt ook normtraject 48-2 versterkt. De planvorming van dit traject start waarschijnlijk rond 2030. Verwacht wordt dat versterkingsmaatregelen vooral plaatsvinden in het beschermingsgebied of de kernzone van het dijklichaam zelf. Mocht werk met werk te maken zijn en/of compensatie nodig blijken, dan is wellicht een koppeling te leggen met natuurontwikkeling door de provincie Gelderland en KRW-maatregelen van Rijkswaterstaat. In dat geval zullen deze initiatieven op elkaar moeten worden a
	 
	Aanpak bodemerosie en borging afvoercapaciteit 
	De IJssel is een van de rivieren waarvoor in het kader van IRM onderzoek wordt gedaan naar de gewenste toekomstige inrichting. Onder meer wordt gekeken naar de benodigde toekomstige afvoercapaciteit en de wenselijkheid om de uitschuring van de rivierbodem te stoppen. Voor de afvoercapaciteit zijn in het kader van IRM verschillende opties in beeld (bron concept-NRB). 
	- Beperkte uitbreiding: Hierbij wordt rivierkundige ruimte geboden voor huidig en nieuw beleid zoals de PAGW, aanpassing van de rivierbodemligging of ruimtelijk economische ontwikkeling 
	- Beperkte uitbreiding: Hierbij wordt rivierkundige ruimte geboden voor huidig en nieuw beleid zoals de PAGW, aanpassing van de rivierbodemligging of ruimtelijk economische ontwikkeling 
	- Beperkte uitbreiding: Hierbij wordt rivierkundige ruimte geboden voor huidig en nieuw beleid zoals de PAGW, aanpassing van de rivierbodemligging of ruimtelijk economische ontwikkeling 

	- Omvangrijke uitbreiding: Hierbij wordt rivierkundige ruimte geboden voor uitvoering van huidig beleid en het opvangen van hogere afvoeren als gevolg van klimaatverandering  
	- Omvangrijke uitbreiding: Hierbij wordt rivierkundige ruimte geboden voor uitvoering van huidig beleid en het opvangen van hogere afvoeren als gevolg van klimaatverandering  

	- Omvangrijke uitbreiding plus: Hierbij wordt rivierkundige ruimte geboden voor huidig en nieuw beleid en het opvangen van hogere afvoeren als gevolg van klimaatverandering 
	- Omvangrijke uitbreiding plus: Hierbij wordt rivierkundige ruimte geboden voor huidig en nieuw beleid en het opvangen van hogere afvoeren als gevolg van klimaatverandering 


	 
	Afhankelijk van de gewenste afvoercapaciteit kan een opgave en ruimteclaim ontstaan voor de Havikerwaard, Fraterwaard en Olburgerwaard. Zo’n ruimteclaim kan ook ontstaan wanneer blijkt dat: 
	- de dijken in het plangebied buitenwaarts moeten worden versterkt omdat er binnendijks obstakels aanwezig zijn; 
	- de dijken in het plangebied buitenwaarts moeten worden versterkt omdat er binnendijks obstakels aanwezig zijn; 
	- de dijken in het plangebied buitenwaarts moeten worden versterkt omdat er binnendijks obstakels aanwezig zijn; 

	- de rivier verbreed moet worden om de bevaarbaarheid te verbeteren; 
	- de rivier verbreed moet worden om de bevaarbaarheid te verbeteren; 

	- economische of recreatieve, niet-riviergebonden functies in het gebied gewenst zijn, die op zichzelf kunnen leiden tot opstuwing; 
	- economische of recreatieve, niet-riviergebonden functies in het gebied gewenst zijn, die op zichzelf kunnen leiden tot opstuwing; 

	- nieuw aan te leggen natuur zorgt voor ‘verruwing’ van de uiterwaarden; 
	- nieuw aan te leggen natuur zorgt voor ‘verruwing’ van de uiterwaarden; 


	 
	Dat vloeit dan voort uit de Beleidslijn Grote Rivieren (zie kader). In het kader van de Voorkeursstrategie rivieren van het Deltaprogramma is in 2014 al onderzoek gedaan naar mogelijke, rivierverruimende maatregelen, zoals verlaging van de zomerkaden aan de zuidzijde van de Havikerwaard en de noordzijde van de Fraterwaard en de aanleg van een nevengeul. Zo kan – uitgaande van een maatgevende afvoer van 16.000 m3/s bij Lobith – een waterstandverlaging van 10 tot 15 cm worden behaald. Over deze maatregelen zi
	 
	 
	Beleidslijn Grote Rivieren 
	Beleidslijn Grote Rivieren 
	De Beleidslijn Grote Rivieren richt zich op het behoud van de veiligheid van het gebied dat kan overstromen vanuit de grote rivieren. De ruimte in het Nederlandse riviersysteem is schaars. Daarom zijn ontwikkelingen in het rivierbed alleen onder voorwaarden mogelijk. Ter uitwerking van het doel van de Beleidslijn gelden de volgende randvoorwaarden voor activiteiten in het rivierbed:  
	- Behouden van de beschikbare afvoer- en bergingscapaciteit van het rivierbed in hoogwatersituaties;  
	- Behouden van de beschikbare afvoer- en bergingscapaciteit van het rivierbed in hoogwatersituaties;  
	- Behouden van de beschikbare afvoer- en bergingscapaciteit van het rivierbed in hoogwatersituaties;  

	- Ontwikkelingen tegengaan die de mogelijkheid tot rivierverruimingen door verbreding en verlaging van het rivierbed onmogelijk maken.  
	- Ontwikkelingen tegengaan die de mogelijkheid tot rivierverruimingen door verbreding en verlaging van het rivierbed onmogelijk maken.  


	 
	Voor ruimtelijke ontwikkelingen betekent dit dat, binnen de bovengenoemde randvoorwaarden vanuit waterveiligheid, de Beleidslijn eraan bijdraagt om riviergebonden functies mogelijk te maken (‘ja, mits’-beleid). Overige ruimtelijke ontwikkelingen zijn slechts in beperkte mate mogelijk (‘nee, tenzij’-beleid). Het afwegingskader dat is opgenomen in de Beleidsregels grote rivieren is bedoeld om te kunnen beoordelen of activiteiten kunnen plaatsvinden in het rivierbed, en zo ja, onder welke voorwaarden. 
	Figure

	 
	Ook voor de rivierbodemligging worden binnen IRM verschillende mogelijke beleidsopties beschouwd (bron NRB). Meest realistische opties voor de Boven-IJssel lijken: 
	- Huidige bodemligging zomerbed handhaven: Hierbij wordt de grootschalige bodemerosie gestopt en de bodemligging van het zomerbed op het huidige niveau (2020) gehandhaafd.  
	- Huidige bodemligging zomerbed handhaven: Hierbij wordt de grootschalige bodemerosie gestopt en de bodemligging van het zomerbed op het huidige niveau (2020) gehandhaafd.  
	- Huidige bodemligging zomerbed handhaven: Hierbij wordt de grootschalige bodemerosie gestopt en de bodemligging van het zomerbed op het huidige niveau (2020) gehandhaafd.  

	- Bodemligging van het zomerbed herstellen naar de situatie van 10 jaar geleden en op dat niveau onderhouden: De bodemligging van 10 jaar geleden past bij de uitgangpunten voor de Kaderrichtlijn Water (KRW) en het Wettelijk Beoordelingsinstrumentarium 2017 (WBI-2017) voor dijken en keringen (hoogwaterveiligheid). 
	- Bodemligging van het zomerbed herstellen naar de situatie van 10 jaar geleden en op dat niveau onderhouden: De bodemligging van 10 jaar geleden past bij de uitgangpunten voor de Kaderrichtlijn Water (KRW) en het Wettelijk Beoordelingsinstrumentarium 2017 (WBI-2017) voor dijken en keringen (hoogwaterveiligheid). 

	- Bodem van het zomerbed herstellen naar de situatie van 20 jaar geleden en op dat niveau onderhouden: De bodemligging van 20 jaar geleden past bij de uitgangspunten voor Ruimte voor de Rivier en de Maaswerken. Dit bodemniveau sluit ook aan bij de bodemligging waar Duitsland op handhaaft.  
	- Bodem van het zomerbed herstellen naar de situatie van 20 jaar geleden en op dat niveau onderhouden: De bodemligging van 20 jaar geleden past bij de uitgangspunten voor Ruimte voor de Rivier en de Maaswerken. Dit bodemniveau sluit ook aan bij de bodemligging waar Duitsland op handhaaft.  


	 
	Een keuze om de rivierbodem te stabiliseren of omhoog te brengen zal voor dit gebied betekenen dat er maatregelen nodig zijn om verdere bodemerosie te beperken of de bodem omhoog te brengen. Gedacht kan worden aan sedimentsuppletie en/of vermindering van de sedimenttransportcapaciteit door rivierverruiming (verlagen zomerkades, aanleg nevengeulen) en/of technische aanpassingen in de vaargeul (verbreding van de geul / langsdammen). 
	 
	 
	 
	 
	  
	4 Gevolgen en samenhang  
	4.1 Inleiding 
	De adviesgroep voor het MIRT-onderzoek Havikerwaard, Fraterwaard en Olburgerwaard heeft in december 2020 ingestemd met een kader om de gevolgen van opgaven en initiatieven en hun onderlinge samenhang in beeld te brengen. Het kader maakt onderscheid tussen vier thema’s en uiteenlopende criteria: 
	1. toekomstbestendig rivier- en waterbeheer: afvoercapaciteit (rivierverruiming en dijkversterking), instandhoudingsopgaven, scheepvaartknelpunten (dwarsstroming en laagwaterstanden), bodemerosie en compensatie voor IJsselpoort; 
	1. toekomstbestendig rivier- en waterbeheer: afvoercapaciteit (rivierverruiming en dijkversterking), instandhoudingsopgaven, scheepvaartknelpunten (dwarsstroming en laagwaterstanden), bodemerosie en compensatie voor IJsselpoort; 
	1. toekomstbestendig rivier- en waterbeheer: afvoercapaciteit (rivierverruiming en dijkversterking), instandhoudingsopgaven, scheepvaartknelpunten (dwarsstroming en laagwaterstanden), bodemerosie en compensatie voor IJsselpoort; 

	2. versterking van de groene ruimte: natuurwaarde (o.a. 2000/NNN/PAGW/biodiversiteit), waterkwaliteit (o.a. KRW-opgave), landschap (o.a. karakteristiek IJssel-uiterwaardenlandschap en landgoederenlandschap) en recreatie/belevingswaarde; 
	2. versterking van de groene ruimte: natuurwaarde (o.a. 2000/NNN/PAGW/biodiversiteit), waterkwaliteit (o.a. KRW-opgave), landschap (o.a. karakteristiek IJssel-uiterwaardenlandschap en landgoederenlandschap) en recreatie/belevingswaarde; 

	3. economische ontwikkeling van het gebied: o.a. bouwstoffenwinning, landgoederen, landbouw, recreatieve en toeristische bedrijvigheid, etc.; 
	3. economische ontwikkeling van het gebied: o.a. bouwstoffenwinning, landgoederen, landbouw, recreatieve en toeristische bedrijvigheid, etc.; 

	4. klimaatdoelen: natuurinclusieve landbouw, klimaatadaptatie en energietransitie. 
	4. klimaatdoelen: natuurinclusieve landbouw, klimaatadaptatie en energietransitie. 


	 
	Het dashboard in bijlage 2 schetst een eerste beeld. Kanttekening daarbij is dat nog maar een beperkt aantal opgaven in de Havikerwaard, Fraterwaard en Olburgerwaard is uitgewerkt in concrete initiatieven die op korte termijn worden uitgevoerd. Voor concrete initiatieven zijn de gevolgen beter in te schatten dan wanneer opgaven nog moeten worden vastgesteld of nog moeten worden vertaald naar concrete initiatieven. Daarom is in de bijlage apart aangegeven waar een verdiepingsslag nodig is om te bepalen of sp
	 
	4.2 Samenhang tussen ambities en opgaven 
	De kleuren in het dashboard geven aan waar samenhang tussen opgaven en initiatieven wordt verwacht. In deze paragraaf wordt dat kort toegelicht.  
	 
	Zomerbed IJssel en dijkversterking 
	Op korte en middellange termijn doen speelt een vaarwegverbetering, waarbij onder meer knelpunten ter hoogte van Dieren en de brug bij Doesburg worden aangepakt. 
	 
	Op lange termijn speelt in en langs het zomerbed van de IJssel een aantal opgaven en initiatieven, die beleidsmatig nog niet zijn vastgesteld. Dat geldt bijvoorbeeld voor het versterken van de dijktrajecten Duiven – Doesburg en Doesburg – Bronckhorst. Het verbeteren van de afvoercapaciteit van de IJssel en het tegengaan van bodemerosie van de rivier worden integraal verkend in het programma IRM. Dat kan op lange termijn leiden tot nieuwe ruimtelijke claims en behoeften aan waterstanddaling . Dat kan op gesp
	 
	Havikerwaard en Beimerwaard 
	Op korte en middellange termijn doen zich in de Havikerwaard kansen voor om waterkwaliteitsmaatregelen te combineren met zandwinning, natuurontwikkeling, versterking van het cultuurlandschap en de aanleg van fiets- en wandelpaden. Synergie is ook mogelijk wanneer de uitbreiding van de waterwinning of de aanpassing van het watersysteem wordt gecombineerd met het benutten van kwelwater om verdroging langs de stuwwalvoet tegen te gaan.  
	De aanleg van KRW-geulen kan gunstig zijn voor de doorstroming van de uiterwaarden, mits ze ruimer worden gedimensioneerd dan noodzakelijk voor de waterkwaliteit. In dat geval kunnen ze bij een maatgevende afvoer ook waterveiligheid vergroten. Vrijkomende grond (klei/zand) kan mogelijk ook bruikbaar zijn voor dijkversterking.  
	 
	Interferentie kan ontstaan wanneer in het kader van N2000 of GNN essen-, iepen of ooibossen worden aangelegd. De verruwing die daardoor ontstaat, kan de afvoercapaciteit van de IJssel beïnvloeden. Verder zal de aanleg van KRW-geulen en bossen te koste gaan van de omvang van het aanwezige landbouwareaal. Maar wanneer agrariërs een rol krijgen in het beheer en onderhoud, kan het ook nieuwe kansen bieden voor natuurinclusieve landbouw. Ook zandwinning waarbij diepe plassen ontstaan, kan leiden tot interferenti
	 
	Op lange termijn kan interferentie optreden wanneer PAGW-ambities worden vertaald naar opgaven en initiatieven om op grotere schaal ooibossen te ontwikkelen. Dat kan leiden tot nieuwe ruimtelijke claims en behoeften aan waterstanddaling (bijvoorbeeld door het doortrekken van de lamme ijssel en het verlagen van zomerkades). Dat staat op gespannen voet met de landbouw en natuur die op dit moment in de Havikerwaard aanwezig zijn. Mocht de gemeente Rheden op lange termijn opgaven vaststellen om in de Havikerwaa
	 
	Fraterwaard 
	In de Fraterwaard doen zich op korte en middellange termijn kansen voor om waterkwaliteitsmaatregelen te combineren met natuurontwikkeling, ontwikkeling van een heggenlandschap en weidevogelbeheer. Stichting Twickel ziet kansen voor een herverkaveling, met nieuwe mogelijkheden voor natuurinclusieve landbouw.  
	 
	Net als in de Havikerwaard kan op lange termijn interferentie ontstaan wanneer besloten wordt om op grote schaal ooibossen aan te leggen. Dat kan ingrijpende gevolgen hebben voor de huidige waarden van het gebied (landbouw en natuur) en de door de gemeente Doesburg nagestreefde openheid.  
	 
	Olburgerwaard 
	In de Olburgerwaard doen zich op korte en middellange termijn kansen voor om waterkwaliteitsmaatregelen te combineren met natuurontwikkeling, versterking van de cultuurhistorische hoofdstructuur en verbetering van de leefomstandigheden voor de beschermde kwartelkoning. Dat is te combineren met een recreatieve ontsluiting van het gebied met ommetjes, visplekken etc. De kans op interferentie lijkt hier beperkt.  
	 
	Een eventuele dijkverlegging in de Olburgerwaard op lange termijn is niet alleen gunstig voor de afvoercapaciteit van de IJssel, maar ook voor versterking van het buitendijkse cultuurlandschap. Dit omdat binnendijks gronden liggen die buitendijkse kenmerken hebben. De meerwaarde van zo’n dijkverlegging moet in samenhang met de dijkversterking Doesburg – Bronckhorst worden bezien. 
	 
	4.3 Uitdagingen voor het vervolg 
	In het plangebied doet zich een aantal uitdagingen voor, die vragen om een nadere verkenning. Die kan ertoe leiden dat aan een bepaalde opgave prioriteit wordt gegeven of dat conflicterende opgaven worden geherdefinieerd tot een gezamenlijke opgave. Uitdagingen in de Havikerwaard, Fraterwaard en Olburgerwaard zijn: 
	1. Aanpak verdroging: Hoe pakken we de verdroging aan gezien de bodemerosie op de IJssel klimaatveranderingen, wijzigingen in de wateraanvoer vanuit Duitsland, de verminderde kwelstroom vanuit de Veluwe en de winning van drinkwater in het gebied?  
	1. Aanpak verdroging: Hoe pakken we de verdroging aan gezien de bodemerosie op de IJssel klimaatveranderingen, wijzigingen in de wateraanvoer vanuit Duitsland, de verminderde kwelstroom vanuit de Veluwe en de winning van drinkwater in het gebied?  
	1. Aanpak verdroging: Hoe pakken we de verdroging aan gezien de bodemerosie op de IJssel klimaatveranderingen, wijzigingen in de wateraanvoer vanuit Duitsland, de verminderde kwelstroom vanuit de Veluwe en de winning van drinkwater in het gebied?  

	2. Duurzaam ruimtelijk gebruik: Hoe verdelen én beheren we de ruimte die in de toekomst nodig is voor de rivier, de landbouw, de natuur en de waterkwaliteit? Hoe houden we de landgoederen duurzaam in stand? Welke verdienmodellen passen daarbij? 
	2. Duurzaam ruimtelijk gebruik: Hoe verdelen én beheren we de ruimte die in de toekomst nodig is voor de rivier, de landbouw, de natuur en de waterkwaliteit? Hoe houden we de landgoederen duurzaam in stand? Welke verdienmodellen passen daarbij? 

	3. Toekomstbestendig riviersysteem Boven-IJssel (integraal riviermanagement): Hoe geven we de IJssel de ruimte zodat hij goed door blijft stromen, de waterkwaliteit verbetert en boten er kunnen varen? Wat betekent dat voor de uiterwaarden? 
	3. Toekomstbestendig riviersysteem Boven-IJssel (integraal riviermanagement): Hoe geven we de IJssel de ruimte zodat hij goed door blijft stromen, de waterkwaliteit verbetert en boten er kunnen varen? Wat betekent dat voor de uiterwaarden? 
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	Figuur 4.1: Uitdagingen Havikerwaard, Fraterwaard en Olburgerwaard 
	  
	5 Realisatiestrategie 
	5.1 Inleiding 
	De voorgaande hoofdstukken in dit MIRT-onderzoek schetsen welke opgaven en initiatieven in de Havikerwaard, Fraterwaard en Olburgerwaard, wanneer en door wie worden opgepakt. Daarbij doen zich drie uitdagingen voor, die vragen om een gezamenlijke, bestuurlijke keuze. De voorliggende realisatiestrategie geeft aan hoe deze bestuurlijke keuzes kunnen worden gemaakt, welke mogelijkheden er zijn voor het faseren en programmeren van opgaven en initiatieven en welk beeld stakeholders en andere belanghebbenden daar
	 
	5.2 Proces Integraal Riviermanagement (IRM) 
	In geval van de Havikerwaard, Fraterwaard en Olburgerwaard is een belangrijke vraag welke opgaven en initiatieven gaan gepaard met de ambitie om de Boven-IJssel toekomstbestendig te maken en of dat een nieuwe ruimteclaim oplevert in het winterbed. Dat kan immers leiden tot een toenemende druk op het huidige gebruik in de uiterwaarden. Initiatieven op de IJssel kunnen ook de aanpak van verdroging in het plangebied beinvloeden. Voor de lange termijnopgaven op de IJssel is het programma IRM leidend.  
	 
	Voor de ontwikkeling van het programma IRM worden uiteenlopende onderzoeken gedaan. Dit onderzoek resulteert in zogenaamde bouwstenen waarmee geleidelijk wordt getrechterd naar het voorkeursalternatief:  
	- De opzet van het onderzoek voor IRM is beschreven in de notitie Reikwijdte en detailniveau (NRD) welke in 2020 is vastgesteld.  
	- De opzet van het onderzoek voor IRM is beschreven in de notitie Reikwijdte en detailniveau (NRD) welke in 2020 is vastgesteld.  
	- De opzet van het onderzoek voor IRM is beschreven in de notitie Reikwijdte en detailniveau (NRD) welke in 2020 is vastgesteld.  

	- In het Beeld op de Rivier (BOR) wordt een beeld geschetst van de (ruimtelijke) ontwikkelingen en gebruiksfuncties in het rivierengebied voor de lange termijn. Het beeld sluit aan op bestaande kwaliteiten en karakteristieken van de rivier. Uit de inventarisatie komen dilemma’s naar voren die bestuurlijk worden voorgelegd. Naar verwachting komt dit rapport in het voorjaar van 2021 beschikbaar. 
	- In het Beeld op de Rivier (BOR) wordt een beeld geschetst van de (ruimtelijke) ontwikkelingen en gebruiksfuncties in het rivierengebied voor de lange termijn. Het beeld sluit aan op bestaande kwaliteiten en karakteristieken van de rivier. Uit de inventarisatie komen dilemma’s naar voren die bestuurlijk worden voorgelegd. Naar verwachting komt dit rapport in het voorjaar van 2021 beschikbaar. 

	- In de notitie realistische beleidsopties (NRB) wordt onderzocht welke beleidsopties voor de afvoercapaciteit en de rivierbodemligging voldoende realistisch zijn voor nader onderzoek.  
	- In de notitie realistische beleidsopties (NRB) wordt onderzocht welke beleidsopties voor de afvoercapaciteit en de rivierbodemligging voldoende realistisch zijn voor nader onderzoek.  

	- In de Systeembeschouwing worden de fysieke en klimatologische ontwikkelingen, knelpunten en mogelijke oplossingsrichtingen op het niveau van het riviersysteem onderzocht.  
	- In de Systeembeschouwing worden de fysieke en klimatologische ontwikkelingen, knelpunten en mogelijke oplossingsrichtingen op het niveau van het riviersysteem onderzocht.  

	- BOR,  NRB en Systeembeschouwing vormen bouwstenen voor het ontwerpen van mogelijke alternatieven voor de toekomstige inrichting van het rivierengebied in een notitie kansrijke alternatieven (NKA). Deze notitie zal verschillende combinaties omvatten van beleidsopties en indicatieve maatregelen die leiden tot een bepaalde afvoercapaciteit en rivierbodemligging.   
	- BOR,  NRB en Systeembeschouwing vormen bouwstenen voor het ontwerpen van mogelijke alternatieven voor de toekomstige inrichting van het rivierengebied in een notitie kansrijke alternatieven (NKA). Deze notitie zal verschillende combinaties omvatten van beleidsopties en indicatieve maatregelen die leiden tot een bepaalde afvoercapaciteit en rivierbodemligging.   

	- In een milieueffectrapport (MER) zal vervolgens onder andere worden onderzocht wat het effect op de beleidsdoelstellingen hoogwaterveiligheid, bevaarbaarheid, natuur en waterkwaliteit, zoetwaterbeschikbaarheid en ruimtelijke economische ontwikkeling.  
	- In een milieueffectrapport (MER) zal vervolgens onder andere worden onderzocht wat het effect op de beleidsdoelstellingen hoogwaterveiligheid, bevaarbaarheid, natuur en waterkwaliteit, zoetwaterbeschikbaarheid en ruimtelijke economische ontwikkeling.  

	- In een maatschappelijke kostenbatenanalyse (MKBA) worden de kosten en opbrengsten bepaald.  
	- In een maatschappelijke kostenbatenanalyse (MKBA) worden de kosten en opbrengsten bepaald.  


	 
	Deze bouwstenen bieden beslisinformatie om de komen tot een voorkeursalternatief dat uiteindelijk zal worden vastgelegd in een programma onder de Omgevingswet (POW). Het is de bedoeling om dit POW in 2023 vast te stellen (zie 
	Deze bouwstenen bieden beslisinformatie om de komen tot een voorkeursalternatief dat uiteindelijk zal worden vastgelegd in een programma onder de Omgevingswet (POW). Het is de bedoeling om dit POW in 2023 vast te stellen (zie 
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	Figure
	Figuur 5.1: Proces van IRM om in 2023 te komen tot een Programma onder de Omgevingswet. 
	5.3 Mogelijkheden adaptief ontwikkelen 
	De geïnventariseerde opgaven, ambities en kansen in de Havikerwaard, Fraterwaard en Olburgerwaard staan op verschillende punten in hun ontwikkeling. Sommige ambities en opgaven zijn al uitgewerkt in concrete initiatieven die op korte termijn, dat wil zeggen voor 2030 worden uitgevoerd, zoals bijvoorbeeld de KRW maatregelen. Voor de middellange en lange termijn zijn er ook ambities die nog moeten worden vertaald naar concrete opgaven. Welke initiatieven precies nodig zijn voor deze ambities en opgaven en op 
	 
	Adaptief ontwikkelen is slim omgaan met onzekerheden, zoals klimaatverandering, economische ontwikkelingen en innovaties. Door adaptief te programmeren wordt ruimte gelaten voor toekomstige ontwikkelingen zonder beslissingen uit te stellen. In een adaptieve programmering staan de drie uitdagingen voor het plangebied centraal. Overheden, grondeigenaren en andere stakeholders maken samen afspraken over ambities, doelen en initiatieven. Dat kan vanuit een heldere gebiedsagenda (bijvoorbeeld Havikerpoort 2.0). 
	5.4 Sectoraal, integraal of gebiedsgericht  
	Een andere vraag die belangrijk is voor de Havikerwaard, Fraterwaard en Olburgerwaard, is of het integraal of gebiedsgericht aanpakken van opgaven en uitvoeren van initiatieven meerwaarde heeft. Een sectorale aanpak is erop gericht om initiatieven uit te voeren, waarmee de doelen zoals vastgesteld in de bijbehorende opgave kunnen worden behaald. Bij een integrale aanpak worden initiatieven in samenhang uitgevoerd en wordt waar mogelijk ‘werk met werk’ gemaakt.  
	Bij een gebiedsgericht aanpak wordt bezien of in het plangebied of delen daarvan initiatieven kunnen worden uitgevoerd, die op zichzelf meerdere ambities en opgaven bedienen.  
	Daarbij kunnen dus ook nieuwe oplossingsrichtingen in beeld komen, die bij een sectorale of integrale aanpak niet direct voor de hand liggen.  
	 
	Figure
	Figuur 5.2: Samenspel meerdere ambities, opgaven en initiatieven/maatregelen bij een gebiedsgerichte aanpak 
	 
	5.5 Het beeld van betrokken stakeholders 
	Tijdens de stakeholder- en gebiedsconsultaties voor dit MIRT-onderzoek is uitgebreid stilgestaan bij ambities, opgaven en initiatieven en bij de kansen en risico’s van een integrale of gebiedsgerichte aanpak (zie bijlage 4). 
	 
	Ambities, opgaven en initiatieven 
	Stakeholders herkennen de geïnventariseerde ambities, opgaven en initiatieven en de drie uitdagingen die zich daarbij voordoen. Speciale aandacht wordt gevraagd voor: 
	- De positie van de landbouw in de uiterwaarden: Als grootste gebruiker lijkt de landbouw op middellange en lange termijn ruimte te moeten inleveren om andere opgaven op middellange en lange termijn te realiseren. Dat staat op gespannen voet met de ruimte die nodig is om de aanwezige landbouw te verduurzamen. De sector denkt graag mee over een visie voor het gebied waarin ook een helder perspectief en een duurzaam verdienmodel is opgenomen voor de landbouw. 
	- De positie van de landbouw in de uiterwaarden: Als grootste gebruiker lijkt de landbouw op middellange en lange termijn ruimte te moeten inleveren om andere opgaven op middellange en lange termijn te realiseren. Dat staat op gespannen voet met de ruimte die nodig is om de aanwezige landbouw te verduurzamen. De sector denkt graag mee over een visie voor het gebied waarin ook een helder perspectief en een duurzaam verdienmodel is opgenomen voor de landbouw. 
	- De positie van de landbouw in de uiterwaarden: Als grootste gebruiker lijkt de landbouw op middellange en lange termijn ruimte te moeten inleveren om andere opgaven op middellange en lange termijn te realiseren. Dat staat op gespannen voet met de ruimte die nodig is om de aanwezige landbouw te verduurzamen. De sector denkt graag mee over een visie voor het gebied waarin ook een helder perspectief en een duurzaam verdienmodel is opgenomen voor de landbouw. 

	- De aanpak van de verdrogingsproblematiek: Voor Middachten en Hof te Dieren wordt in kader van De Erfgoeddeal een regionale watersysteemanalyse uitgevoerd en worden maatregelen voorbereid om water vast te houden. De analyse bevestigt dat het belangrijk is om eventuele ontwikkelingen in het winnen van drinkwater in dit gebied in samenhang met de verdrogingsproblematiek te bezien. 
	- De aanpak van de verdrogingsproblematiek: Voor Middachten en Hof te Dieren wordt in kader van De Erfgoeddeal een regionale watersysteemanalyse uitgevoerd en worden maatregelen voorbereid om water vast te houden. De analyse bevestigt dat het belangrijk is om eventuele ontwikkelingen in het winnen van drinkwater in dit gebied in samenhang met de verdrogingsproblematiek te bezien. 


	 
	Stakeholders vragen naar speciale aandacht voor koppelmogelijkheden. De consultaties leverden een aantal concrete voorbeelden op: 
	- Bouwstoffenwinning (publiek of privaat) is te combineren met natuurontwikkeling en de aanleg van hoogwatergeulen in het gebied. Vraag is wel hoe zich dit verhoudt ten opzichte van initiatieven tegen erosie op de IJssel en ten opzichte van het landelijke beleid. 
	- Bouwstoffenwinning (publiek of privaat) is te combineren met natuurontwikkeling en de aanleg van hoogwatergeulen in het gebied. Vraag is wel hoe zich dit verhoudt ten opzichte van initiatieven tegen erosie op de IJssel en ten opzichte van het landelijke beleid. 
	- Bouwstoffenwinning (publiek of privaat) is te combineren met natuurontwikkeling en de aanleg van hoogwatergeulen in het gebied. Vraag is wel hoe zich dit verhoudt ten opzichte van initiatieven tegen erosie op de IJssel en ten opzichte van het landelijke beleid. 

	- Natuurontwikkeling is te combineren met het verbeteren van de leeflaag op de vuilstort te Rouwenbos en andere stortplaatsen in het gebied. 
	- Natuurontwikkeling is te combineren met het verbeteren van de leeflaag op de vuilstort te Rouwenbos en andere stortplaatsen in het gebied. 

	- Opgaven om de waterkwaliteit van de regionale watergangen en de IJssel te verbeteren, zijn goed te koppelen aan natuurontwikkeling (GNN en N2000). Beiden worden op korte tot middellange termijn uitgevoerd. 
	- Opgaven om de waterkwaliteit van de regionale watergangen en de IJssel te verbeteren, zijn goed te koppelen aan natuurontwikkeling (GNN en N2000). Beiden worden op korte tot middellange termijn uitgevoerd. 


	  
	- Het historisch cultuurlandschap biedt kansen voor de ontwikkeling van het gebied, bijvoorbeeld door de KRW-geulen te leggen waar de IJssel vroeger heeft gelopen en rekening te houden met het behoud van de voormalige locomotievenloods in de Havikerwaard.  
	- Het historisch cultuurlandschap biedt kansen voor de ontwikkeling van het gebied, bijvoorbeeld door de KRW-geulen te leggen waar de IJssel vroeger heeft gelopen en rekening te houden met het behoud van de voormalige locomotievenloods in de Havikerwaard.  
	- Het historisch cultuurlandschap biedt kansen voor de ontwikkeling van het gebied, bijvoorbeeld door de KRW-geulen te leggen waar de IJssel vroeger heeft gelopen en rekening te houden met het behoud van de voormalige locomotievenloods in de Havikerwaard.  

	- Ruimtelijke aanpassingen bieden kansen voor het verbeteren van de toegankelijkheid van delen van het plangebied en de oevers van de IJssel door de aanleg van wandel- en fietspaden in de uiterwaarden. 
	- Ruimtelijke aanpassingen bieden kansen voor het verbeteren van de toegankelijkheid van delen van het plangebied en de oevers van de IJssel door de aanleg van wandel- en fietspaden in de uiterwaarden. 


	 
	Kansen en risico’s integrale of gebiedsgerichte aanpak 
	Stakeholders herkennen de noodzaak om integraal of gebiedsgericht te werken. Het risico bij het sectoraal uitvoeren van initiatieven vinden ze dat initiatieven onderling interfereren, ze leiden tot hoge kosten voor compensatie en mitigatie en dat ze elkaars doelbereik beperken. Er zijn initiatieven die elkaar kunnen helpen en versterken, zoals de aanpassingen aan het watersysteem en het versterken van de natuur wat voor een aantrekkelijk landschap kan zorgen. Bij een brede insteek wordt goed zichtbaar hoe a
	 
	Tegelijkertijd zien stakeholders ook risico’s. Ze willen voorkomen dat alle initiatieven aan elkaar geknoopt wordt en het gebied op slot gaat in afwachting van een gebiedsagenda of programma. Initiatieven die goed zijn voor het gebied en geen conflicten opleveren, moeten ook uitgevoerd kunnen worden. Stakeholders vinden het belangrijk om te anticiperen op nieuwe inzichten, innovaties en opgaves die zich op termijn kunnen manifesteren. 
	5.6 Conclusies en aanbevelingen voor het vervolg 
	Conclusies 
	Resumerend zijn er drie opties voor een eventueel vervolg op dit MIRT-onderzoek, te weten: 
	 
	a) Sectorale aanpak van opgaven en initiatieven zonder gebiedsagenda 
	a) Sectorale aanpak van opgaven en initiatieven zonder gebiedsagenda 
	a) Sectorale aanpak van opgaven en initiatieven zonder gebiedsagenda 
	a) Sectorale aanpak van opgaven en initiatieven zonder gebiedsagenda 
	• Initiatieven op korte en middellange termijn3 door laten lopen. 
	• Initiatieven op korte en middellange termijn3 door laten lopen. 
	• Initiatieven op korte en middellange termijn3 door laten lopen. 

	• Kansen benutten door bilaterale samenwerkingen tussen twee of meer stakeholders en pragmatisch omgaan met onzekerheden. 
	• Kansen benutten door bilaterale samenwerkingen tussen twee of meer stakeholders en pragmatisch omgaan met onzekerheden. 

	• Geen Gebiedsagenda om de samenhang te bewaken tussen opgaven op korte, middellange en lange termijn, wel afstemming tussen stakeholders onderling. 
	• Geen Gebiedsagenda om de samenhang te bewaken tussen opgaven op korte, middellange en lange termijn, wel afstemming tussen stakeholders onderling. 





	3 Hierbij wordt gerefereerd aan KRW-maatregelen en andere waterkwaliteitsmaatregelen, maatregelen om scheepvaartknelpunten bij Dieren en de brug van Doesburg aan te pakken, verduurzaming van de landbouw, gebiedsontwikkeling Havikerwaard Zuid, verondieping van de plassen in de Olburgerwaard en maatregelen in het kader van N2000 en GNN. 
	3 Hierbij wordt gerefereerd aan KRW-maatregelen en andere waterkwaliteitsmaatregelen, maatregelen om scheepvaartknelpunten bij Dieren en de brug van Doesburg aan te pakken, verduurzaming van de landbouw, gebiedsontwikkeling Havikerwaard Zuid, verondieping van de plassen in de Olburgerwaard en maatregelen in het kader van N2000 en GNN. 

	 
	b) Gebiedsagenda met mogelijkheden voor een integrale en/of gebiedsgericht aanpak van de verdrogingsproblematiek en duurzaam ruimtegebruik 
	b) Gebiedsagenda met mogelijkheden voor een integrale en/of gebiedsgericht aanpak van de verdrogingsproblematiek en duurzaam ruimtegebruik 
	b) Gebiedsagenda met mogelijkheden voor een integrale en/of gebiedsgericht aanpak van de verdrogingsproblematiek en duurzaam ruimtegebruik 
	b) Gebiedsagenda met mogelijkheden voor een integrale en/of gebiedsgericht aanpak van de verdrogingsproblematiek en duurzaam ruimtegebruik 
	• Initiatieven op korte en middellange termijn
	• Initiatieven op korte en middellange termijn
	• Initiatieven op korte en middellange termijn
	• Initiatieven op korte en middellange termijn
	3
	3

	 door laten lopen, kansen benutten door bilaterale samenwerkingen tussen twee of meer stakeholders en pragmatisch omgaan met onzekerheden. 


	• Ontwikkelen Smalle Gebiedsagenda om samenhang te bewaken tussen duurzaam ruimtegebruik en de aanpak verdroging op middellange en lange termijn. 
	• Ontwikkelen Smalle Gebiedsagenda om samenhang te bewaken tussen duurzaam ruimtegebruik en de aanpak verdroging op middellange en lange termijn. 

	• Gevolgen IRM te zijner tijd bezien. 
	• Gevolgen IRM te zijner tijd bezien. 





	 
	  
	c) Brede Gebiedsagenda met mogelijkheden voor een integrale en/of gebiedsgericht aanpak van alle uitdagingen voor het plangebied 
	c) Brede Gebiedsagenda met mogelijkheden voor een integrale en/of gebiedsgericht aanpak van alle uitdagingen voor het plangebied 
	c) Brede Gebiedsagenda met mogelijkheden voor een integrale en/of gebiedsgericht aanpak van alle uitdagingen voor het plangebied 
	c) Brede Gebiedsagenda met mogelijkheden voor een integrale en/of gebiedsgericht aanpak van alle uitdagingen voor het plangebied 
	• Initiatieven korte en middellange termijn
	• Initiatieven korte en middellange termijn
	• Initiatieven korte en middellange termijn
	• Initiatieven korte en middellange termijn
	3
	3

	 door laten lopen, kansen benutten door bilaterale samenwerkingen tussen twee of meer stakeholders en pragmatisch omgaan met onzekerheden. 


	• Uitwerken realistische beleidsopties en keuzes voor de Boven-IJssel naar gebiedspecifieke oplossingsrichtingen met aandacht voor de specifieke kansen en uitdagingen die voor dit gebied gelden. 
	• Uitwerken realistische beleidsopties en keuzes voor de Boven-IJssel naar gebiedspecifieke oplossingsrichtingen met aandacht voor de specifieke kansen en uitdagingen die voor dit gebied gelden. 

	• Onderzoeken kansen en visie op verdere verduurzaming van de landbouw in samenhang met inliggende en aangrenzende natuurgebieden (Groene Ontwikkelingszone). 
	• Onderzoeken kansen en visie op verdere verduurzaming van de landbouw in samenhang met inliggende en aangrenzende natuurgebieden (Groene Ontwikkelingszone). 

	• Onderzoeken integrale oplossing verdroging, mede in relatie tot beleidsopties IJssel en drinkwaterwinning. 
	• Onderzoeken integrale oplossing verdroging, mede in relatie tot beleidsopties IJssel en drinkwaterwinning. 

	• Ontwikkelen van een brede Gebiedsagenda met een adaptief maatregelpakket Havikerpoort 2.0 om samenhang te bewaken tussen opgaven en initiatieven op middellange en lange termijn. 
	• Ontwikkelen van een brede Gebiedsagenda met een adaptief maatregelpakket Havikerpoort 2.0 om samenhang te bewaken tussen opgaven en initiatieven op middellange en lange termijn. 

	• Te zijner tijd een MIRT-Verkenning te starten (zie kader). 
	• Te zijner tijd een MIRT-Verkenning te starten (zie kader). 





	 
	  
	Fasering MIRT-spelregelkader  
	Fasering MIRT-spelregelkader  
	MIRT staat voor Meerjarenprogramma Infrastructuur, Ruimte en Transport en omvat een systematiek voor de planvorming, de besluitvorming en de financiering van projecten van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu. De MIRT-systematiek doorloopt vier fasen: een onderzoek dat aanleiding geeft tot een startbeslissing (MIRT1), een Verkenning die leidt tot een voorkeursbeslissing (MIRT2), een planstudie die resulteert in een projectbeslissing (MIRT3) en de uitvoering die uitmondt in een opleveringsbeslissing (
	 
	 
	 
	Voorwaarde voor het starten van een Verkenning is onder meer dat er vooraf zicht is op 75% financiering van de meest voor de hand liggende oplossing. Het starten van een MIRT-verkenning betekent dus niet dat het Rijk deze oplossing (geheel) financiert. Wanneer sprake is van andere opgaven dan rijksopgaven, zal de voorbereiding en uitvoering van maatregelen (gedeeltelijk) door andere partijen gefinancierd moeten worden. 
	 
	Figure
	Figure

	 
	Wanneer initiatieven sectoraal worden uitgevoerd (optie a.), zullen voor ieder initiatief aparte formele besluitvormingsprocedures moeten worden opgestart. Soms lopen die parallel met de procedures van andere initiatieven, soms na elkaar. Belanghebbenden zullen steeds per initiatief moeten reageren. Dat kan zowel voor bevoegde gezagen als voor initiatiefnemers en belanghebbenden onoverzichtelijk worden. Naarmate meer initiatieven tegelijkertijd worden uitgevoerd, ontstaat ook meer ruimtelijke samenhang tuss
	 
	Optie c. biedt de meeste mogelijkheden om te komen tot integrale oplossingen. In deze optie vindt er nauw overleg plaats met IRM om te bepalen wat realistische beleidsopties betekenen voor het plangebied en de uitdagingen die er spelen. Door dit met elkaar te verkennen, ontstaat meer zicht op kansrijke oplossingsrichtingen om de drie uitdagingen het hoofd te bieden. Deze inzichten helpen IRM bij het vaststellen van kansrijke alternatieven en het (daarna) vast te stellen voorkeursalternatief voor de Rijntakk
	 
	Wanneer het IRM-proces vertraagt en er in 2023 nog geen zicht komt op de opgaven ten aanzien van de afvoercapaciteit en  bodemligging van de IJssel, komt optie b. in beeld. Ook dan kunnen stakeholders in het plangebied een gebiedsagenda en een adaptief maatregelenpakket vaststellen, maar dat zal zich dan vooral richten op de aanpak van de verdroging en verduurzaming van het ruimtegebruik. 
	 
	Aanbevelingen 
	Om te komen tot een realistische, haalbare en maatschappelijk en bestuurlijk gedragen realisatiestrategie wordt aanbevolen om vervolgonderzoek te doen naar: 
	- een integrale oplossing voor de aanpak van de verdroging in het gebied, mede in relatie tot de beleidsopties die vanuit IRM worden verkend om de erosieproblematiek op de IJssel aan te pakken en strategische voorraden voor de winning van drinkwater aan te wijzen;  
	- een integrale oplossing voor de aanpak van de verdroging in het gebied, mede in relatie tot de beleidsopties die vanuit IRM worden verkend om de erosieproblematiek op de IJssel aan te pakken en strategische voorraden voor de winning van drinkwater aan te wijzen;  
	- een integrale oplossing voor de aanpak van de verdroging in het gebied, mede in relatie tot de beleidsopties die vanuit IRM worden verkend om de erosieproblematiek op de IJssel aan te pakken en strategische voorraden voor de winning van drinkwater aan te wijzen;  

	- een nulmeting en een verdere verduurzaming van de landbouw voor (a) de instandhouding van een vitaal en gezond cultuurlandschap en (b) de versterking van de samenhang tussen inliggende en aangrenzende natuurgebieden; 
	- een nulmeting en een verdere verduurzaming van de landbouw voor (a) de instandhouding van een vitaal en gezond cultuurlandschap en (b) de versterking van de samenhang tussen inliggende en aangrenzende natuurgebieden; 

	- de potenties, nieuwe verdienmodellen en financieringsmogelijkheden voor realisatie van PAGW-doelstellingen in dit plangebied; 
	- de potenties, nieuwe verdienmodellen en financieringsmogelijkheden voor realisatie van PAGW-doelstellingen in dit plangebied; 

	- de financiering, prioritering en adaptieve fasering van de meest voor de hand liggende oplossingsrichting(en). 
	- de financiering, prioritering en adaptieve fasering van de meest voor de hand liggende oplossingsrichting(en). 


	 
	Dit onderzoek moet leiden tot meer zicht op voor de hand liggende oplossingsrichtingen en op mogelijkheden om deze te financieren. Voor dit onderzoek wordt aanbevolen om: 
	- de bestaande, ambtelijke en bestuurlijke samenwerking tussen de stakeholders in de Havikerwaard, Fraterwaard en Olburgerwaard voort te zetten en daarvoor de benodigde, personele capaciteit vrij te maken; 
	- de bestaande, ambtelijke en bestuurlijke samenwerking tussen de stakeholders in de Havikerwaard, Fraterwaard en Olburgerwaard voort te zetten en daarvoor de benodigde, personele capaciteit vrij te maken; 
	- de bestaande, ambtelijke en bestuurlijke samenwerking tussen de stakeholders in de Havikerwaard, Fraterwaard en Olburgerwaard voort te zetten en daarvoor de benodigde, personele capaciteit vrij te maken; 

	- in overleg met grondeigenaren en pachters te treden en ze te betrekken bij de opzet en uitvoering van het onderzoek. 
	- in overleg met grondeigenaren en pachters te treden en ze te betrekken bij de opzet en uitvoering van het onderzoek. 


	Begrippenlijst 
	Ambitie  Een geconcretiseerde mogelijkheid om een verbetering door te voeren voor een bepaalde (beleids-)doelstelling, bijvoorbeeld vastgesteld als een bestuurlijk besluit. 
	ASV Aanvullende Strategische Voorraden (voor drinkwater voorziening)  
	BOR Beeld op de Rivieren  
	CEMT Opdeling van de binnen- en rivierscheepsvaart m.b.t. tot de maximale afmeting van een schip door de Conférence Européenne des Ministres de Transport 
	DGLM Organisatie onderdeel van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat: Directoraat-generaal Luchtvaart en Maritieme zaken 
	DGWB  Organisatie onderdeel van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat: Directoraat-generaal Water en Bodem  
	Gebiedsgericht Initiatieven worden opgesplitst per deelgebied en op basis daarvan worden gepland en uitgevoerd.  
	GNN  Gelders Natuur Netwerk  
	HWBP  Hoogwaterbeschermingsprogramma  
	IenW  Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat 
	Initiatief  Een concreet (voorgestelde) activiteit op basis van een vastgestelde opgave, waarbij de locatie en de fysieke scope van de opgave al in beeld zijn gebracht. Hierbij hoeft nog niet in beeld te zijn gebracht wat o.a. de kosten, maatschappelijke baten, technische risico’s, omgevingsknelpunten en de gewenste realisatiestrategie zijn. 
	Integraal Initiatieven worden in integraal voorbereid en uitgevoerd zodat werk met werk is te maken en meekoppelkansen zijn te benutten. 
	IRM  Integraal riviermanagement 
	KRW  Kaderrichtlijn Water  
	LNV  Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit  
	MER   Milieu Effect Rapport, het eindproduct   
	m.e.r.   Milieu Effect Rapportage, de procedure  
	MIRT  Meerjarenprogramma Infrastructuur en Transport   
	- MIRT 1:  Startbeslissing  
	- MIRT 1:  Startbeslissing  
	- MIRT 1:  Startbeslissing  

	- MIRT 2:  Voorkeursbeslissing  
	- MIRT 2:  Voorkeursbeslissing  

	- MIRT 3:  Projectbeslissing  
	- MIRT 3:  Projectbeslissing  

	- MIRT 4:  Opleveringsbeslissing  
	- MIRT 4:  Opleveringsbeslissing  


	MKBA   Maatschappelijke Kosten Baten Analyse  
	Natura2000 Europees netwerk van beschermde natuurgebieden 
	NNN  Natuur Netwerk Nederland 
	NKA   Notitie Kansrijke Alternatieven  
	NRB  Notitie Realistische Beleidsopties  
	NRD  Notitie Reikwijdte en Detailniveau  
	Opgave  Een op overheidswetgeving of -beleid gebaseerde en bestuurlijk vastgestelde taak om een bepaalde doelstelling te bereiken. 
	PAGW  Programma Aanpak Grote Wateren  
	POW  Programma Onder Omgevingswet 
	RES  Regionale Energie Strategie  
	RVO   Rijksdienst voor Ondernemend Nederland  
	Sectoraal Maatregelen voor het totale gebied worden opgesplitst per sector (b.v. scheepvaartsector, recreatiesector, landbouwsector, etc).  
	VKS    Voorkeursstrategie  
	Winterbed Het winterbed is de bedding van een rivier, die doorgaans door de rivier wordt gebruikt in de winter. Hierbij moet gebruik worden gemaakt van hoge dijken op een redelijke afstand van de rivier. 
	Zomerbed Het zomerbed is de bedding van een rivier, die doorgaans door de rivier wordt gebruikt in de zomer. Hierbij kan gebruik worden gemaakt van zomerdijken, lage dijken dicht bij de rivier. Gedurende de winter is er gewoonlijk een grotere toevoer van water, waardoor de rivier buiten het zomerbed kan treden. 
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