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Wij verzoeken u vriendelijk bij verdere correspondentie ons kenmerk te vermelden, zodat wij uw brief sneller kunnen 

beantwoorden. 

Fractie 50PLUS Waterschap Rivierenland

Datum: Uw kenmerk: Ons kenmerk: Behandeld door: 

25 mei 2021 2021057878/2021058195 H.T.M. Peterse MBA 

Onderwerp: Doorkiesnummer / e-mail: 

antwoord op vragen ex art.4.5. RvO zandwinning (0344) 64 91 50 
h.peterse@wsrl.nl 

Beste fractie, 

Hieronder treft u de antwoorden aan op de door uw fractie gestelde vragen conform art. 4.5. van 
het Reglement van Orde voor het Algemeen bestuur. 

1) Wat zijn de risico’s voor dijken in het dijkversterkingsproject Neder-Betuwe?
Voor het dijktraject dat grenst aan het plangebied van de firma Dekker is gekeken in hoeverre de 
werkzaamheden van invloed zijn op de dijken. Er wordt gekeken naar de invloed in de tijdelijke 
situatie waarin de ontzanding plaatsvindt en naar de invloed op de eindsituatie. De ontzanding is 
zodanig opgezet dat er in de beschermingszone tijdelijk werkzaamheden plaatsvinden.  De 
ontzandig zal in de definitieve situatie hersteld zijn; het tijdelijk werkterrein, dat bij de dijk ligt, 
wordt namelijk ontzand en weer aangevuld.  

Eindsituatie 
Vanuit het project dijkversterking Neder-Betuwe hebben we gekeken naar het effect van de 
ontzanding na aanvulling. Hierbij is het uitgangspunt dat de eindsituatie niet nadelig mag zijn, of 
zelfs worden beter is. Hiervoor zijn onderzoeksgegevens aangeleverd welke op dit moment worden 
beoordeeld. De eerste indruk is overigens dat de definitieve situatie voldoet aan de veiligheidseisen. 

Tijdelijke situatie 
Voor de werkzaamheden van de firma Dekker is een watervergunning nodig. Op basis van het 
beleid is de ontzanding toegestaan mits wordt aangetoond dat de werkzaamheden geen negatieve 
invloed hebben op de waterkering. Daar waar de firma Dekker werkzaamheden verricht in de 
dijkbeschermingszone, moeten zij voldoen aan strenge voorwaarden. Met name wordt gekeken 
naar de situatie in het hoogwaterseizoen. Een hoogwateractieplan is dan ook onderdeel van de 
vergunningsaanvraag. De risico’s voor de tijdelijke situatie worden ondervangen via eisen en 
randvoorwaarden in de watervergunning. Vooroverleg over de watervergunning vindt momenteel 
plaats. 

2) Wat zijn de risico’s voor de directe omgeving en m.n. het project Veerhaven Ochten. 
Het project Veerhaven wordt momenteel begeleid door de provincie Gelderland. Het project 
Veerhaven ligt nabij het werkterrein van de firma Dekker. Waar het gaat om de dijkversterking ter 
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hoogte van de Veerhaven is er geen directe interactie tussen beide projecten. 

De vraag over “risico’s voor de directe omgeving” is voor wat betreft het onderdeel waterveiligheid 
beantwoord bij vraag 1. Behalve naar het aspect waterveiligheid wordt in de watervergunning ook 
gekeken naar de effecten voor het binnendijkse watersysteem.  

Voor de leefomgeving is er kans op overlast door de werkzaamheden. Echter, het aantal woningen 
in de invloedssfeer is beperkt. Voor de plannen vindt participatie plaats vanuit de firma Dekker en 
zij stemmen dit af met gemeente Neder-Betuwe. 
Tot slot: de werkzaamheden van de firma Dekker en de dijkversterking worden waar mogelijk en 
waar nodig op elkaar afgestemd  

3) Moeten er door de ontwikkelingen van zandwinning bij IJzerdoorn extra werkzaamheden 
worden uitgevoerd in het dijkversterkingsprogramma Neder- Betuwe en indien nodig zijn deze 
kostenverhogend in relatie tot de gemaakte budgetten
De werkzaamheden die nu worden uitgevoerd binnen het project dijkversterking Neder-Betuwe 
beperken zich tot afstemmingsoverleggen en het uitvoeren van enkele onderzoeken in het kader 
van een goede inpassing van de dijkversterking. Dit betreft reguliere afstemmingswerkzaamheden 
bij een dijkversterking. Hier is dus geen sprake van kostenverhogende investeringen die worden 
gedaan. 
De risico’s op extra kosten in de uitvoering beheersen we door voorwaarden op te nemen in de 
watervergunning en waar nodig door het sluiten van een privaatrechtelijke overeenkomst.

Wij hopen U hiermede naar behoren te hebben geïnformeerd. 

Met vriendelijke groet, 
het college van dijkgraaf en heemraden 
van Waterschap Rivierenland, 
de secretaris-directeur,  de dijkgraaf, 

ir. Z.C. Vonk prof. dr. J.C. Verdaas 

Paraaf: 

Bijlagen: 

Afschrift: Archief (inclusief bijlagen) 


