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Begin dit jaar praatten wij u bij over de voorbereidingen
voor het project Demen-Dieden. Met dit project willen
we een goede basis creëren voor natuurontwikkeling
en een bijdrage leveren aan de hoogwaterveiligheid
door middel van kleiwinning. De uitvoering komt in
zicht. Via deze nieuwsbrief informeren we u graag
over de laatste ontwikkelingen.

Procedurewijziging zorgt
voor wat vertraging

Positieve beoordeling
op milieueffectrapport
Afgelopen juni ontvingen we een positief toetsingsadvies
van de Commissie m.e.r., een onafhankelijke commissie die
de milieueffectrapportage (m.e.r.) voor het project DemenDieden heeft beoordeeld. In de milieueffectrapportage
staan de verwachte effecten van het plan op het milieu. De
provincie Noord-Brabant had de onafhankelijke Commissie,
mede namens de gemeente Oss en het waterschap Aa en
Maas, gevraagd de inhoud van het milieueffectrapport te
beoordelen.

Aanvulling op het m.e.r.
In een aanvulling op het m.e.r. – opgesteld naar aanleiding
van het advies van de Commissie m.e.r. – zijn we nog verder
ingegaan op de verwachtingen van de natuurontwikkeling. In
het rapport is aan de hand van een gebiedsanalyse beschreven
hoe de karakteristieke kenmerken van dit deel van de Maas zijn
meegenomen in het ontwerpproces. Zo wordt onder andere
rekening gehouden met lage stroomsnelheden (de Maas is hier
gestuwd), weinig variërende waterstanden en de voedselrijke
bodem. Verder is ingegaan op de invloed van scheepvaart op
de natuur.
Ook is ingegaan op de invloed van hogere waterstanden op
de Maas voor het binnendijkse gebied na de herinrichting en
welke maatregelen genomen kunnen worden om eventuele
effecten weg te nemen. Voor de maatregelen is onder andere
gekeken naar de beschikbare capaciteit van de gemalen,
die het overschot aan water voldoende snel moeten kunnen
afvoeren.
In het definitief toetsingsadvies dat is afgegeven op 16 juni
concludeert de Commissie dat het m.e.r. voldoende informatie
bevat om in de besluiten het milieubelang volwaardig mee te
kunnen nemen. Zowel het m.e.r. als de aanvulling op het m.e.r.
worden als onderdeel van de vergunningen ter inzage gelegd.
Bent u benieuwd naar het hele toetsingsadvies
van de Commissie? Dit kunt u raadplegen via:
https://www.commissiemer.nl/adviezen/3345

In het voorjaar van 2020 gaf Rijkswaterstaat
aan dat - onder andere vanwege het regelen van
toekomstig beheer - een deel van de oorspronkelijk
ingediende aanvraag waterwetvergunning als
Projectplan Waterwet ingediend moet worden.
Deze procedurele wijziging was niet gepland,
waardoor we in de periode mei tot september
een inhaalslag hebben moeten maken. Het goede
nieuws is dat het plan inhoudelijk niet hoefde te
worden aangepast en we nu verder kunnen met
het verkrijgen van alle overige toestemmingen.
Leeswijzer procedures
Voor de realisatie van het project zijn een nieuw
bestemmingsplan en een aantal vergunningen nodig.
Deze liggen de komende tijd ter inzage. De volgende
ontwerp-besluiten (de fase voor het definitieve besluit)
komen medio november 2020 gedurende 6 weken ter
inzage te liggen:
• Besluit op grond van de ontgrondingsvergunning
• Besluit op grond van de Wet natuurbescherming
• Besluit op grond van de Wabo
• Bestemmingsplan
• Milieueffectrapportage
De volgende definitieve besluiten worden uiterlijk
1 januari 2021 (maar wellicht eerder) ter inzage gelegd:
• Besluit op grond van de Waterwet (watervergunning)
• Besluit op grond van de Waterwet (Projectplan
Waterwet)
• Besluit Waterbodemkwaliteitskaart
Zodra bovenstaande documenten ter inzage liggen,
publiceren wij deze ook op www.k3.nl/demendieden.
Belanghebbenden kunnen binnen zes weken na
de terinzagelegging een zienswijze (op de ontwerp
besluiten) of beroep (op de definitieve besluiten)
indienen bij het betreffende bevoegd gezag.
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Marktinformatiebijeenkomst project
Meanderende Maas
Op 8 juni 2020 organiseerde het waterschap Aa en
Maas een eerste marktinformatiebijeenkomst voor het
project Meanderende Maas. Het project Demen-Dieden
ligt in het gebied van het project Meanderende Maas.
De markt bestaat uit de bedrijven die het project in
de toekomst kunnen gaan uitvoeren (bijvoorbeeld
een aannemer of een grondstoffenwinner). Gezien
de uitzonderlijke situatie met het Coronavirus
vond de bijeenkomst in digitale vorm plaats.

Een van de favoriete foto’s van Jan Maissan

“Het is heel leuk om zo bij het gebied betrokken te zijn”
Interview met hobbyfotograaf Jan Maissan
Ga je bij goed weer een stukje fietsen langs de Maas, dan
is de kans groot dat je Jan Maissan tegenkomt. Gewapend
met zijn fotocamera fietst hij graag een stuk langs de rivier.
In deze nieuwsbrief ziet u ook diverse foto’s van Jan. “Het
rivierengebied vind ik geweldig. Het is fantastisch fietsen
over de dijk. En ik kijk er ook erg naar uit om straks foto’s
te maken wanneer het werk hier echt begonnen is.”
De perfecte combinatie
Ossenaar Jan Maissan maakt al heel wat jaren foto’s van allerlei
projecten. “Het begon met mijn interesse voor bouwprojecten”,
begint Jan. “Ik heb een technische achtergrond, dus ik vond

Natuur
Al snel kwam ook de natuur letterlijk en figuurlijk in beeld.
“Ik las in de krant dat de Hemelrijkse Waard aangelegd zou
worden. Toen heb ik een e-mail naar aannemer Wetering
gestuurd met de vraag of ik foto’s zou mogen maken van
het proces. Dat vonden ze leuk. Toen heb ik daar een aantal
jaar gefotografeerd. Fantastisch! Vanaf dat moment hebben
natuurprojecten nog meer mijn interesse. Ook het project
Demen-Dieden. Zo combineer ik (water)bouwprojecten en
natuurprojecten. Leuk dat ik ook bij Demen-Dieden Wetering
weer tegenkom.”

De bijeenkomst had als doel om de marktpartijen te
informeren over de aanpak van het project Meanderende
Maas, waarbij suggesties en adviezen van marktpartijen van
harte welkom waren. Voor het werk gaat het concreet om
dijkversterking (26 km), waarvoor circa 1 miljoen m³ grond
nodig is. Deze grond komt vrij bij de uiterwaardmaatregelen
in het project.
Raakvlakken Meanderende Maas met Demen-Dieden
K3Delta en Wetering waren op de bijeenkomst aanwezig
in verband met de raakvlakken van de twee projecten.
Demen-Dieden wordt weliswaar als zelfstandig project
uitgevoerd, maar een deel van beide projecten wordt
in de toekomst op enig moment gelijktijdig uitgevoerd.
Demen-Dieden vult als zelfstandig project een deel van
de doelstellingen van Meanderende Maas in. Daarbij is
goede afstemming met de toekomstige aannemers nodig.
Dit is ook geborgd in het feit dat Natuurmonumenten en
Rijkswaterstaat als initiatiefnemers en opdrachtgevers
betrokken zijn bij beide projecten.

Demen-Dieden
Jan volgt het project Demen-Dieden op de voet. “Toen duidelijk
werd dat er mogelijk een ontwikkeling zou plaatsvinden,
ben ik het fanatiek gaan volgen. Ik heb ook een map waarin
ik alles bewaar over het project; brochures, nieuwsbrieven,
krantenartikelen en natuurlijk foto’s. En niet alleen over
Demen-Dieden, maar ook over het overkoepelende project
Meanderende Maas. Ik mag graag rond Demen en Dieden
fietsen. Het gebied heeft hele mooie elementen, zoals de molen
langs de Maas. En als het werk in het gebied Demen-Dieden
echt begint, leg ik graag alle ontwikkelingen vast.”

het geweldig om bouwprojecten te volgen. Op een gegeven
moment heb ik een camera gekocht omdat ik wel eens wat
wilde fotograferen. Dat bleek een perfecte combinatie. Ik heb
op die manier onder andere de aanleg van het Máximakanaal
ten oosten van Den Bosch van dichtbij kunnen volgen, en de
aanleg van de N329 (De weg van de toekomst) bij Oss.”

Toekomst
Jan ziet de ontwikkelingen in het gebied positief tegemoet.
“Ik heb er alle vertrouwen in dat het gebied rond Demen en
Dieden nóg mooier wordt. Persoonlijk ben ik blij dat er bredere
fietspaden komen. Wat ik verder hoop, is dat het gebied goed
toegankelijk wordt zodat iedereen van een prachtig gebied kan
gaan genieten. En als er foto’s moeten worden gemaakt, kun je
me altijd benaderen. Ik heb waarschijnlijk wel tijd!”

Planning van het komende jaar
11 november 2020
Mogelijkheid om via videobellen of telefonisch vragen te
stellen. Voor meer informatie zie www.k3.nl/demendieden
en www.natuurmonumenten.nl/maasuiterwaarden

Begin 2021
Publicatie definitieve besluiten
2e kwartaal 2021
Behandeling van eventuele bezwaren en beroepen

Vanaf terinzagelegging 6 weken
Publicatie ontwerp besluiten en definitieve besluiten
(zie leeswijzer op de voorpagina)

Voorafgaand aan de start van de werkzaamheden
Informatiebijeenkomst

Eind 2020 - begin 2021
Tussentijdse behandeling van eventuele zienswijzen

Vanaf 3e kwartaal 2021 of in 2022
Start uitvoering

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:
Iwan Reerink
Senior projectleider
024 348 88 54
i.reerink@k3.nl
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Projectleider
024 348 88 52
j.hijlkema@k3.nl
www.k3.nl

