
WAT GEBEURT ER MET UW REACTIE? 
U ontvangt een antwoord op uw zienswijze. De antwoorden op 
alle zienswijzen worden samengevoegd in een reactienota. 
Deze nota wordt op www.platformparticipatie.nl/oostvaarders-
oevers geplaatst. Iedereen die een zienswijze heeft ingediend, 
wordt hierover geïnformeerd. 

VERVOLG 
Naar verwachting wordt de ontwerp-voorkeursbeslissing 
in 2021 ter inzage gelegd en kunt u hierop een ziens-
wijze indienen. In de ontwerp-voorkeursbeslissing 

wordt op hoofdlijnen beschreven welke maatregelen uitgevoerd 
gaan worden om de doelen van het project te realiseren. 

WAAR KUNT U DE DOCUMENTEN BEKIJKEN? 
De Notitie Reikwijdte en Detailniveau met daarbij  
ter informatie het rapport ideeën en oplossings-
richtingen en de nota van antwoord n.a.v. de zienswijzen 

op de startbeslissing staan vanaf 8 mei 2020 op:  
www.platformparticipatie.nl/oostvaardersoevers. Op papier kunt u 
de stukken van vrijdag 8 mei tot en met donderdag 18 juni 2020 
tijdens reguliere openingstijden bekijken bij: 

- Rijkswaterstaat, Zuiderwagenplein 2, Lelystad. 

In verband met de kabinetsmaatregelen ter bestrijding van het 
Coronavirus COVID-19 kan het voorkomen dat voor de inzagelocatie 
beperkte openingstijden worden ingesteld. Houd hier rekening 
mee en neem vooraf telefonisch contact op met Rijkswaterstaat 
(telefoon 088 797 37 00) om te vragen of u daar terecht kunt. 

UW ZIENSWIJZEN ZIJN WELKOM 
U kunt op 3 manieren reageren. U ontvangt altijd een ontvangstbevestiging. 

DIGITAAL 
Bij voorkeur ontvangen wij uw reactie via www.platformparticipatie.nl/oostvaardersoevers. 
(Let op: dit kan vanaf vrijdag 8 mei 2020.) 

MONDELING 
Wilt u mondeling een zienswijze indienen? Maak hiervoor een afspraak via telefoonnummer 
070 456 89 99. 

POST 
Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat 
Directie Participatie 
o.v.v. Project Oostvaardersoevers 
Postbus 20901, 2500 EX  Den Haag 

Wij stellen het op prijs als u ingaat op de volgende vragen: 
- Worden de goede onderzoeksalternatieven onderzocht? 
- Ziet u andere kansrijke oplossingen die passen binnen de geformuleerde onderzoeksalternatieven? 
- Brengen we alle milieuaspecten in beeld die belangrijk zijn? 

INFORMATIE? 
Meer informatie over het project? www.oostvaardersoevers.nl en www.platformparticipatie.nl/oostvaardersoevers.  
Vragen over de procedure? Telefoon 070 456 89 99. Vragen over het project? Telefoon 0800 8002 (gratis) of e-mail: info@oostvaardersoevers.nl.

NADERE INFORMATIE? 
Meer informatie vindt u op:  
www.oostvaardersoevers.nl. Hier vindt u onder andere 
 een video waarin wordt uitgelegd waar het project 
Oostvaardersoevers over gaat. 

Kunt u op deze website het antwoord op uw vraag niet vinden  
of wilt u een papieren versie van de Notitie Reikwijdte en Detail-
niveau ontvangen?  
Stuur een mail met uw vraag of verzoek, naam, adres en telefoon-
nummer naar: info@oostvaardersoevers.nl of bel de informatielijn 
van Rijkswaterstaat 0800 8002 (gratis).

Rijksoverheid

Kennisgeving Notitie Reikwijdte en Detailniveau 
Oostvaardersoevers 

Van vrijdag 8 mei tot en met donderdag 18 juni 2020 kunt u een zienswijze geven op de Notitie 
Reikwijdte en Detailniveau van het project Oostvaardersoevers. In deze kennisgeving leest u 
hoe u dat kunt doen. 

Waarover gaat het project? 
Het Markermeer, de Oostvaardersplassen en de Lepelaarplassen zijn drie bijzondere Natura 2000- 
gebieden in het hart van Nederland. Ze zijn van cruciaal belang voor grote aantallen vogels en vissen 
die hier leven of er een tussenstop maken op hun trekroutes. De gebieden zijn op dit moment van 
elkaar gescheiden door de Oostvaardersdijk. 
Dit heeft een aantal gevolgen: 
-  De overgang tussen het diepe Markermeer en de veel ondiepere, moerasachtige Oostvaarders-

plassen en Lepelaarplassen is erg plotseling. 
- Uitwisseling van water met daarin voedingsstoffen is niet mogelijk. 
- Vissen kunnen moeilijk van het ene naar het andere gebied trekken. 

Doelen van het project Oostvaardersoevers 
-  Het Markermeer, de Oostvaardersplassen en de Lepelaarplassen onderling verbinden tot een  

ecosysteem dat toekomstbestendig is: vitaal, gevarieerd en robuust genoeg om ontwikkelingen  
zoals klimaatverandering, verstedelijking, infrastructurele investeringen, economische groei en  
toenemende recreatie op te vangen. 

-  De maatregelen zodanig vormgeven dat ze elkaar versterken en dit tot een aansprekend resultaat 
leidt: met innovatieve waterbouw wordt een aantrekkelijker, beleefbaarder en veilig merengebied 
gerealiseerd. 

Milieueffectrapportage 
Tijdens de verkenningsfase wordt een milieueffectrapportage uitgevoerd. In kaart wordt gebracht 
welke gevolgen het project heeft voor bijvoorbeeld de natuur, de bodem, het water, het landschap 
en de cultuurhistorie en de resultaten van dit onderzoek worden gebundeld in een milieueffect-
rapport (het MER). Het MER zorgt ervoor dat het milieubelang volwaardig kan meewegen wanneer  
de voorkeursbeslissing wordt genomen. 

Notitie Reikwijdte en Detailniveau
Het doel van deze Notitie Reikwijdte en Detailniveau is om betrokkenen vooraf te informeren en  
te raadplegen over de gewenste inhoud en diepgang van het milieueffectrapport (MER) dat voor  
het project wordt opgesteld: 
-  De reikwijdte geeft aan wat het voornemen is, welke alternatieven en varianten in het MER worden 

onderzocht en welke (milieu- en omgevings)thema’s in beeld worden gebracht (wat er wordt  
onderzocht). 

-  Het detailniveau betreft de diepgang en methode van het onderzoek (hoe er onderzoek wordt  
gedaan). 
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