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Geacht college,
Op 20 juli 2020 hebben wij uw Aanmeldingsnotitie m.e.r.-beoordeling Verbetering IJsseldijk
Apeldoorns Kanaal versie 3 ontvangen. Het College van Gedeputeerde Staten heeft als bevoegd
gezag deze notitie beoordeeld en besloten dat er geen aanleiding is om een Milieueffectrapport op
te stellen. Ons besluit is gebaseerd op het feit dat er geen belangrijke nadelige (milieu)effecten te
verwachten zijn.

Daarbij willen wij ten aanzien van het aspect Natuur nog het volgende vermelden.
In de periode na indiening van de aanmeldingsnotitie m.e.r.-beoordeling ter besluitvorming door
College van Gedeputeerde Staten is het definitieve GNN-compensatieplan gewijzigd ten opzichte
van het GNN-compensatieplan waarop de aanmeldingsnotitie m.e.r.-beoordeling is gebaseerd.
Op 19 augustus 2020 hebben wij hierover een brief ontvangen van het waterschap Vallei en Veluwe
met een toelichting op de ontstane situatie en daarbij een afweging in hoeverre dit van invloed is op
de inhoud en conclusies van de aanmeldingsnotitie m.e.r.-beoordeling.
Voor de aanmeldingsnotitie m.e.r.-beoordeling geldt dat de definitieve opgave van de GNNcompensatie groter is dan in de tekst van de aanmeldingsnotitie vermeld staat. Er komt evenwel
een volwaardige bijdrage aan GNN terug op dezelfde locatie en hierbij is ook een toeslag berekend
die elders op de nieuwe dijk wordt gerealiseerd. De uitbreiding van de oppervlakte voor de GNNcompensatieopgave doet hiermee geen afbreuk aan de juistheid van de beschreven conclusie voor
wat betreft de effecten van de dijkverbetering op het aspect Natuur.

Op basis van de toelichting blijven wij bij ons besluit dat er geen belangrijke negatieve gevolgen
voor het milieu zijn als gevolg van het verbeteren van de primaire waterkering IJsseldijk en er geen
Milieueffectrapport hoeft te worden opgesteld.
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Met ons besluit verlangen wij dat u de (mitigerende) maatregelen in acht neemt die zijn
opgenomen in de Aanmeldingsnotitie m.e.r.-beoordeling om nadelige gevolgen voor het milieu te
vermijden of te voorkomen.

Met vriendelijke groet,
namens Gedeputeerde Staten van Gelderland,

Caroline Hendriks
Teammanager Programmering, Vitaal Platteland

