
BEKENDMAKING

Ontwerpprojectplan Waterwet en beslissing m.e.r-beoordelingsnotitie project
Verruiming Twentekanalen fase 2, Rijkswaterstaat

De Minister van Infrastructuur en Waterstaat geeft, ingevolge artikel 3:12 van de algemene wet
bestuursrecht, kennis van het voornemen om het projectplan Zijtak tot Almelo op grond van artikel
5.4 van de Waterwet vast te stellen.

Het ontwerpprojectplan is op 9 oktober 2019 geregistreerd onder nummer RWS-2019/36873 en
beoogt het integraal bevaarbaar maken van de Twentekanalen voor schepen van klasse Va’ voor
wat betreft het kanaaltracé:
- de zijtak: het zijkanaal vanaf het splitsingspunt tot en met de havens van Almelo tot

splitsingspunt kanaal Almelo Haandrik / Almelo Nordhornkanaal.
De beslissing m.e.r.-beoordelingsnotitie behoort bij het projectplan.

Het projectplan op grond van artikel 5.4, lid 1 van de Waterwet is genoemd in de bijlage bij artikel
1.1. van de Crisis- en herstelwet, zodat de bepalingen in hoofdstuk 1, afdeling 2 van de Crisis- en
herstelwet hierop van toepassing zijn.

Beslissing m. er. -beoordelingsnotitie
De Minister van Infrastructuur en Waterstaat heeft bij besluit van 14 november 2019, nr. RWS
2019/41214 besloten dat voor de activiteit ‘integraal bevaarbaar maken van de Twentekanalen
voor schepen van klasse Va’ geen milieueffectrapport behoeft te worden opgesteld, omdat er geen
belangrijke nadelige gevolgen voor het milieu te verwachten zijn.

Terinzageleggîng
Het ontwerpprojectplan en de beslissing m.e.r.-beoordelingsnotitie met bijbehorende stukken
liggen van 28 november 2019 tot en met 8 januari 2020 ter inzage:
- gemeente Hof van Twente, de Höfte 7 te Goor (op afspraak 0547-858585):

- maandag van 12.00 uur tot 19.30 uur;
- dinsdag en woensdag van 9.00 uur tot 17.00 uur en donderdag van 9.00 uur tot 13.00 uur;
- vrijdag van 9.00 uur tot 13.00 uur en van 17.00 tot 19.30 uur.

- gemeente Almelo, Haven Zuidzijde 30 te Almelo (op afspraak 0546-541111):
- alle werkdagen van 08.15 uur tot 09.00 uur en 13.00 uur tot 16.15 uur;
- donderdag van 13.00 uur tot 19.00 uur.

Het ontwerpprojectplan en de (beslissing) m.e.r.-beoordelingsnotitie zijn ook digitaal beschikbaar
en te downloaden (pdf-formaat) via: www.rijkswaterstaat.nl/verruiming twentekanalen

Zienswijze(n)
Een ieder kan gedurende de periode van de terinzagelegging zowel mondeling als schriftelijk
zienswijzen inbrengen op het ontwerpprojectplan.
Schriftelijk en/of mondeling aan Rijkswaterstaat Oost-Nederland, t.a.v. de afdeling
Vergunningverlening (NOVV), Postbus 2232, 3500 GE Utrecht, telefonisch bereikbaar via nummer
06 159 52 831.

Tegen de beslissing m.e.r.-beoordelingsnotitie staat geen rechtstreeks bezwaar en beroep open,
tenzij belanghebbenden hierdoor los van de voor te bereiden besluiten rechtstreeks in hun belang
worden getroffen.

De Minister van Infrastructuur en Waterstaat,
namens deze,
de directeur Netwerk Ontwikkeling,
J. C. van Hees


