
Ter afronding van de verkenningsfase en start van de planuitwerkingsfase wordt een MIRT-verkenning opgesteld
volgens de systematiek van het Meerjarenprogramma Infrastructuur, Ruimte en Transport van het Rijk.

Notitie Reikwijdte 
en Detailniveau

Hierin is beschreven 
wat in de MER 

onderzocht wordt en 
op welke manier.

Uitvoering

KES
In het 

klanteisensysteem 
zijn alle eisen die bij 
belanghebbenden 
zijn opgehaald en 

voor de 
werkzaamheden 

nodig zijn ingegeven

Eisen
De klanteisen zijn 

gewogen, 
beoordeeld en 
omgezet naar 

technische eisen 
(wat) en proceseisen 

(hoe)

Zienswijzen

STROOMSCHEMA GEBIEDSONTWIKKELING OOIJEN-WANSSUM

URGENTIES

DOELSTELLINGEN

STRATEGIEËN

VOORKEURSSTRATEGIE

VISIE

Wat moet er allemaal in dit gebied gebeuren?

Wat willen we bereiken met dit project?

Op welke manieren kunnen we onze doelstellingen bereiken?

Wat is de beste strategie en welke maatregelen horen daarbij?

Hoe gaan we de gebiedsontwikkeling verder uitwerken? 
Wat is de grondslag van onze keuzes?

PROJECTSCOPE
WE WETEN WAT ER GEMAAKT MOET WORDEN!

GUNNINGDEFINITIEVE PIP

Ontwerp-PIP
De kaart met alle 

bestemmingen voor 
Gebiedsontwikkeling 
Ooijen-Wanssum ligt 
ter inzage van 18 juni 

t/m 29 juli.
Contract

MER
Het rapport met de 
milieueffecten van 

Gebiedsontwikkeling 
Ooijen-Wanssum ligt 
ter inzage van 18 juni 

t/m 29 juli.
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MER PIP CONTRACT

Commissie voor 
de m.e.r.

De commissie voor 
de m.e.r. is een bij 
wet ingestelde on-

a�ankelijke adviseur 
bij m.e.r.-procedures. 

Zij adviseert de 
provincie over de 

inhoud en kwaliteit 
van het milieueffect-
rapport dat voor de  
gebiedsontwikkeling 

wordt opgesteld.

Ontwerpateliers
Samen met 

betrokkenen worden 
enkele issues verder 

uitgewerkt, om te 
komen tot een 

definitieve 
(ruimtelijke) keuze.

KWALITEITSKADER
GEBIEDSONTWIKKELING

Deel I

KWALITEITSKADER
GEBIEDSONTWIKKELING

Deel II

In de verkenningsfase is 
samen met belanghebben-
den en de omgeving onder-
zocht op welke wijze de 
gebiedsontwikkeling méér 
zou kunnen doen dan 
alleen het watervraagstuk 
oplossen.

In de planuitwerkingsfase 
wordt de scope verder 
uitgewerkt in een contract 
voor de aannemer. 
Daarnaast worden de 
contouren van de maat-
regelen vastgelegd in 
bestemmingsplannen en 
worden de milieueffecten 
onderzocht. 

In de realisatiefase werkt 
de aannemer voor de 
verschillende onderdelen 
van de gebiedsontwikkeling 
ontwerpen uit. Daarna zal 
de aannemer op basis van 
die ontwerpen het werk 
uitvoeren. 

- dijktracés
- rondweg
- hoogwatergeulen
- Oude Maasarm
- etc.
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Technische planuitwerking
In samenwerking met omgeving

m.e.r.
Onderzoek naar 
milieueffecten

HOOFDRAPPORT MER
GEBIEDSONTWIKKELING

Voorlopig Ontwerp

Definitief Ontwerp

Uitvoeringsontwerp


