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het afgelopen jaar ge-

volgens de gebiedspartijen toekomstbestendig en

zamenlijk een Uitvoeringsplan ontwikkeld voor de

aantrekkelijk zou kunnen worden heringericht. Het
is ver gengeg doordacht om een concreet beeld op

Ondergetekenden hebben in

lJsseluiterwaarden van Westervoort, waarin

de functies water, natuur, recreatie en economie zijn verenigd. Dit gebied is onderdeel van de ontwikkelingsvisie voor het Rivierklimaatpark lJsselpoort, waàrvoor
breed draagvlak bestaat.

te roepen teiwiji het ook nader uit te werken vraagstukken aangeeft, zoals naar de inpassing van het
agr;iiisch medegebruik en een iivierkundige doorreken ing.

De samenwerkende partijen in Westervoort verte-. De gebiedspartijen roepen overheden op om aan te
genwoordigen de meest direct belanghebbenden en haken en richten deze verklaring met name
aan twee
grondeigenaren in de uiterwaarden. partijen hebben partijen: Aan
erland, als regisseur
hun ihdividuele toekomstperspectief met elkaar ge- van het MIRT
et Rivierklimaatpark
deeld,'?rekening houdend met de waterveiligheids- lJsselpoort. Wij
dat met dit Uitvoeopgave in het kader van het Deltaprogramma. Ge- ringsplan de inhoudelijke richting voor ontwikkeling
concludeerd is dat dit aan de verklaring verbonden van het gebied van de Westervoortse uiterwaarden
Uitvoeringsplan (mei 2015) goed is voor de econo- helder is aangegeven en daarmee ook inhoud geeft
mie, de ecologie, de waterveiligheid en de recreatie aan het MIRT proces voor wat betreft de zuidelijke
en daarmee voor de samenleving een belangrijke rivieroever tussen de Westervoortse brug en de A-12.
meerwaarde levert. We willen andere partijen uitda- Aan het bestuurlijk overleg Rivierklimaatpark tJsselgen hierbij aan te haken.
poort. Wij zijn van mening dat het Uitvoeringsplan
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Het Uitvoeringsplan geeft een samenhangend en geintegreerd beeld van de wijze waarop de uiterwaard
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past binnen het gedachtengoed dat u nastreeft, en
vertrouwen er op dat u ons ondersteunt om dit te
realiseren. Naar onze mening is dit geen vrijblijvend

proces. Dit project is procesmatig kansrijk als bij de
besluitvorming actief gezocht wordt naar synchroni-

satie en een tempo van besluitvormingsprocessen
die past bij de verantwoordelijkheden en belangen
van alle partijen.
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