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Dijkversterking Tiel - Waardenburg:
de planuitwerkingsfase

Waterschap Rivierenland werkt aan de dijkversterking Tiel-Waardenburg. Met het opleveren van de nota
voorkeursvariant (het voorkeursalternatief) eind 2018, werd de verkenningsfase van dit project afgerond. Het
project zit momenteel in de planuitwerkingsfase, een fase van circa twee jaar. Deze folder hebben wij voor u
opgesteld om uit te leggen wat we in deze fase doen. Hierna volgt de uitvoering van het project.
Tot in detail
In deze fase voeren we gesprekken om
te komen tot het ‘detailontwerp’ (wij
noemen dit het vergunningenontwerp)
van de nieuwe dijk. Gesprekken met
(dijk)bewoners, provincie, gemeenten
en organisaties. We weten aan het eind
van deze fase precies hoe de nieuwe dijk
eruit komt te zien en hoe deze zo goed
mogelijk wordt ingepast in de omgeving.
Dat betekent dat u straks weet hoe het
Documenten die ter inzage liggen kunt u
digitaal bekijken; ook kunt u deze op het
kantoor van Waterschap Rivierenland
aan De Blomboogerd 1 in Tiel komen
inzien. Mocht u hier vragen over hebben,
kunt u contact opnemen met de omgevingsmanager (contactgegevens vindt u
op de achterzijde van deze folder).

er in de nieuwe situatie bij u voor de
deur uit komt te zien. We betrekken
u hier zo goed mogelijk bij, ook bij
eventuele wijzigingen. Er worden in deze
fase plannen en rapportages opgesteld,
waarin het detailontwerp juridisch
wordt vastgelegd: het projectplan
Waterwet, de milieueffectrapportage
(m.e.r.), twee bestemmingsplannen en
vergunningsaanvragen. De plannen en
rapporten lichten we op de achterzijde
van deze folder toe.
Reageren op de plannen
Net als in de verkenningsfase, kunt u
ook in deze fase van de dijkversterking
reageren op de plannen. We organiseren
dijkgesprekken en -bijeenkomsten en
we starten met keukentafelgesprekken.
Bij alle dijkbewoners zitten we minimaal
één keer aan tafel om de plannen
te bespreken. Tijdens dit gesprek
verstrekken we u de benodigde informatie
over dit project en horen we graag uw
aandachtspunten. Daarnaast komen de
op te stellen plannen en rapportages als
concept (we noemen dit ‘ontwerp’ of
‘ontwerpbesluit’) ter inzage te liggen.
Voor u is de ter inzage legging het officiële
moment om op de plannen te reageren.
Het ontwerp projectplan Waterwet wordt
samen met de milieueffectrapportage,
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Wanneer plannen en rapportages ter
inzage worden gelegd, informeren wij
belanghebbenden daar tijdig over.

het ontwerpbestemmingsplan en de
ontwerpvergunningen ter inzage gelegd.
Het proces
De provincie coördineert de ter inzage
legging van alle (ontwerp)besluiten, zodat
de documenten tegelijk ter inzage komen
te liggen. Op de ontwerpbesluiten kunt
u reageren door het indienen van een
bezwaar (ook wel zienswijze genoemd, zie
de achterzijde van deze folder voor uitleg
over bezwaar en beroep). De bezwaren
worden gebruikt bij het opstellen van de
definitieve besluiten. Het definitieve projectplan Waterwet en de milieueffectrapportage worden vervolgens vastgesteld
door het waterschap en goedgekeurd
door de provincie. De gemeenten stellen
de definitieve bestemmingsplannen vast,
de provincie en gemeenten verlenen de
vergunningen. Op de definitieve besluiten
kan nog beroep worden aangetekend.
De bekendmaking van het (ontwerp)
besluit en de ter inzage legging wordt in
de Staatscourant en in een lokale krant
gepubliceerd.

Bezwaarschrift
Als u het niet eens bent met beslissingen
die voor het project worden genomen, dan
kunt u bezwaar maken. Dat kan tijdens de
ter inzagelegging, door het indienen van
een bezwaarschrift (ook wel: zienswijze)
bij de provincie. Als de documenten ter
inzage komen te liggen, vermelden we
erbij op welke manier u bezwaar kunt
maken: digitaal of schriftelijk. Normaal
gesproken liggen de documenten zes
weken ter inzage. Zorgt u er in ieder geval
voor dat uw bezwaarschrift binnen de
gestelde termijn binnen is, anders nemen
we hem niet in behandeling. U ontvangt
altijd reactie op uw bezwaar. Ook dat moet
officieel binnen een bepaalde termijn,
meestal zes weken.
Beroepschrift
Wanneer u het, als belanghebbende,
niet eens bent met onze reactie op uw
bezwaar, dan kunt u beroep instellen bij de
afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad
van State. U dient dan een beroepschrift
In deze folder vindt u de basisinformatie
over bezwaar en beroep aantekenen.
De regels voor bezwaar en beroep
tegen een beslissing van een
bestuursorgaan staan in de ‘Algemene
wet bestuursrecht’ (www.rijksoverheid.
nl en www.wetten.nl). Deze regels
gelden voor de grote meerderheid
van de beslissingen van de overheid.
Voor sommige beslissingen kunnen
echter afwijkende regels gelden. Lees
daarom altijd goed wat in de beslissing
zelf staat vermeld over bezwaar- en
beroepsmogelijkheden en win zo nodig
advies in, bijvoorbeeld bij een Juridisch
Loket. Aan de inhoud van deze folder
kunt u geen rechten ontlenen.

in, waarin u uitlegt waarom u het niet
eens bent met onze reactie op het
bezwaarschrift.
Welke documenten worden ter inzage
gelegd?
Projectplan Waterwet
We beschrijven in het projectplan Waterwet het uit te voeren project en de manier
waarop het wordt uitgevoerd. Het plan
bestaat uit tekeningen, dwarsdoorsnedes
en een gedetailleerde beschrijving van
de manier waarop we de dijk versterken.
Maar ook hoe we de gevolgen voor de
omgeving zo beperkt mogelijk houden. Op
basis van de informatie uit dit projectplan
worden de vergunningen aangevraagd.
De milieueffectrapportage
We stellen ook een milieueffectrapportage (m.e.r.) op. In deze rapportage
beschrijven we onder andere de effecten
van het project op archeologie, landschap,
cultuurhistorie, ecologie en geluid. Mede
op basis van dit rapport maken we een
keuze voor de vorm en inpassing van de
dijkversterking, want de gevolgen voor
het milieu betrekken we in ons besluit om
uiteindelijk tot het definitieve ontwerp te
komen.
Bestemmingsplannen
Alle gemeenten hebben een bestemmingsplan: waar zit natuur in onze gemeente,
waar zitten archeologische waarden, waar
lopen wegen, staan kantoren, woningen,
etc. En wat mag je wel of niet doen op die
locaties? Met het aanpassen van de dijk,
zal er ook planologisch wat veranderen
in de omgeving. Dat betekent dat de
bestemmingsplannen van de gemeente
moeten worden aangepast. Dat doen
wij in deze fase. We maken de nieuwe
bestemmingsplannen voor de omgeving
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van de dijk in nauw overleg met de twee
betrokken gemeenten (West Betuwe
en Tiel). Het bestemmingsplan wordt
goedgekeurd door de gemeenteraden van
deze gemeenten.
Vergunningen
Op basis van het projectplan Waterwet en
bijbehorende documenten worden in deze
fase de (hoofd)vergunningen aangevraagd
voor het uit te voeren werk, zoals de
ontgrondingsvergunning en de vergunning
voor de wet natuurbeheer. De vergunningen worden verleend door de Provincie
en de gemeente. In een latere fase zullen
er door de aannemer ook nog andere
vergunningen worden aangevraagd.

Contact
De omgevingsmanagers zijn bereikbaar
via telefoonnummer (0344) 64 99 00 of
e-mail: Tiel-Waardenburg@wsrl.nl. Elke
dinsdag tussen 16:00 en 17:00 uur is de
locatie ‘het Koetshuis’ in Neerijnen (Van
Pallandtweg 11) voor bezoekers geopend
en staan de omgevingsmanagers u te
woord over het project. Of neem een
kijkje op www.wsrl.nl/Tiel-Waardenburg.
Waterschap Rivierenland
Postbus 599
4000 AN Tiel
(0344) 69 90 90
www.waterschaprivierenland.nl
Volg ons op
@waterveiligheidTielWaardenburg

