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Ontwerp van projectplan Waterwet, 
bestemmingsplannen en vergunningen ter inzage

ontwerp projectplan Waterwet en de 
bestemmingsplannen liggen binnenkort 
samen met het Milieueffectrapport, 
en de hoofdvergunningen ter inzage. 
Mocht u het niet eens zijn met (een 
onderdeel van) het projectplan, of de 
andere stukken, dan kunt u een zienswijze 
indienen. Dit is de laatste formele 
gelegenheid om te reageren in  
de juridische procedure'.

De Waaldijk tussen Tiel en Waardenburg 
moet versterkt worden om aan de 
veiligheidsnormen te voldoen. Bij een 
wijziging van een waterstaatswerk, 
zoals deze dijk, is het maken van 
een projectplan Waterwet verplicht. 
Hierin staat wat versterkt moet 
worden en op hoofdlijnen hoe dit 
gaat gebeuren. Iedereen kan hiervan 
kennis nemen en daarop reageren. Het 

Waar kunt u het ontwerp projectplan 
Waterwet inzien? 
Van 1 december 2020 tot en met 
18 januari 2021 kunt u het ontwerp 
projectplan Waterwet en de overige 
stukken digitaal inzien via de website: 
www.coordinatiegelderland.nl. Dat 
betekent dus dat u het projectplan 
thuis op uw eigen computer kunt 
bekijken. Geeft u er de voorkeur >>

Webinar met uitleg 
We kunnen ons voorstellen dat u niet goed 
bekend bent met het ontwerp projectplan 
Waterwet. Ook nu hechten we eraan om u, 
ondanks de Coronamaatregelen, goed te 
blijven informeren. Daarom is er op maandag  
14 december om 19.00u een webinar met 
uitleg over het proces en gelegenheid voor 
algemene vragen. Als u zich aanmeldt via 
Tiel-Waardenburg@wsrl.nl krijgt u de link 
toegestuurd. De sessie duurt ongeveer een 
uur en is later via de projectwebsite  
www.wsrl.nl/TielWaardenburg terug te zien. 
Daar is ook de factsheet over dit onderwerp 
terug te lezen. Heeft u een specifieke vraag 
of hulp nodig bij het indienen van een 
zienswijze, dan kunt u contact opnemen met 
de omgevingstelefoon 0344-649 900 of een 
mail sturen naar Tiel-Waardenburg@wsrl.nl 
om een afspraak te maken.
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de terinzagelegging. Vermeld daarbij 
‘Projectplan Waterwet dijkversterking  
Tiel - Waardenburg, zaaknummer  
2020-014394’. Dit kan per e-mail 
(post@gelderland.nl) of post (Provincie 
Gelderland, afdeling Water,  
postbus 9090, 6800 GX Arnhem).
U kunt ook een mondelinge zienswijze 
indienen via het Provincieloket.  
Bel hiervoor 026-359 9999. 

Wat gebeurt er daarna? 
Uw zienswijze wordt zorgvuldig 
beoordeeld en kan leiden tot 
aanpassingen in een definitief besluit. 
Bij nieuwe inzichten kan uw zienswijze 

aan om de stukken op papier in te 
zien, dan kunt u in deze periode terecht 
bij de gemeentekantoren van West 
Betuwe en Tiel, bij het provinciehuis in 
Arnhem en het Waterschap in Tiel. Op 
bovengenoemde website vindt u de 
adresgegevens, openingstijden en de 
actuele informatie over toegankelijkheid 
(maatregelen Covid-19) van deze locaties. 

Hoe dient u een zienswijze in? 
Als u het niet eens bent met (een 
onderdeel van) het projectplan, 
de bestemmingsplannen of de 
ontwerpbesluiten, dan kunt u dat 
kenbaar maken via een zienswijze tijdens 

>>

Samenwerking bij bescherming 
tegen overstromingen 
Dijkversterking Tiel-Waardenburg is 
onderdeel van het Hoogwaterbescher-
mingsprogramma (HWBP) en valt 
onder het Deltaprogramma van het 
Rijk. Het Rijk en de waterschappen 
nemen vanuit het HWBP gezamen-
lijk maatregelen om Nederland te 
beschermen tegen overstromingen. 
Waterschap Rivierenland werkt samen 
met bewoners en andere betrokkenen 
om goede dijkversterkingsplannen te 
maken. In de periode tot 2050 gaat het 
om zo’n 400 km dijken in het rivieren-
gebied. 

leiden tot aanpassingen in een definitief 
besluit. Iedereen die een zienswijze 
heeft ingediend, wordt geïnformeerd 
hoe hiermee is omgegaan via de 
Nota van Antwoord. Het vastgestelde 
bestemmingsplan, het vastgestelde en 
goedgekeurde  projectplan Waterwet 
en de definitieve vergunningen worden 
gedurende 6 weken ter inzage gelegd. Dit 
zal naar verwachting medio volgend jaar 
plaatsvinden. Belanghebbenden die tijdig 
een zienswijze hebben ingediend kunnen 
beroep instellen bij de Raad van State.
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Uw wensen en ideeën
Om te komen tot een breed gedragen 
dijkontwerp vond afgelopen jaren een 
intensief participatieproces plaats. Hierin 
zijn ook de belangen van de omwonenden 
meegenomen. In 2015 organiseerden we 
een campertour. Toen is ook een klank-
bordgroep in het leven geroepen. Tussen 
2015 en 2020 waren er kennisbijeenkom-
sten, werksessies en inloopavonden voor 
bewoners en belanghebbenden. Zo kon-
den zij een reactie geven op het ontwerp 
van dat moment. Met busexcursies in 2017 
verkenden we met de klankbordgroep 
de dijk, en vorig jaar zomer vonden de 
dijkbijeenkomsten plaats. In de periode 
2019 en 2020 zijn individuele keukentafel-
gesprekken gevoerd.

Wat is er met uw wensen gedaan
In dit intensieve participatieproces zijn 
de afgelopen zes jaar bijna 1600 wensen 
en ideeën van bewoners en belangheb-
benden opgehaald, de zogenaamde 
klantwensen. Een groot deel van die 
klantwensen is meegenomen in het 
ontwerp. Het gaat bijvoorbeeld om 
bomen die behouden blijven en om 
toeritten en dijktrappen die  tijdens 
de uitvoering worden weggehaald en 
daarna teruggeplaatst. Een deel van de 
klantwensen nemen we mee naar de 
aannemer. Denk hierbij aan het beperken 
van verkeersoverlast tijdens de uitvoering 
van de werkzaamheden. Voor een ander 
deel van de klantwensen zijn we met 

gemeente, provincie of andere partijen 
in gesprek over de mogelijkheden. Zoals 
extra parkeerplaatsen en bankjes op 
de dijk. Verder valt een deel van de 
klantwensen buiten het bereik van het 
project en is daarom niet meegenomen in 
het ontwerp.

Impressie versterkte dijk
Deze zomer zijn zijn alle eigenaren langs 
de dijk geïnformeerd over het ontwerp. 
Op onze website kunt u een film 
bekijken met uitleg en beelden van de 
versterkte dijk. Zo krijgt u een indruk van 
de toekomstige Waaldijk tussen Tiel en 
Waardenburg.

Vooral  
online contact 
Letterlijk met elkaar om tafel gaan en 
bijeenkomsten zijn door de COVID 
19-maatregelen momenteel niet 
mogelijk. Maar met elkaar in gesprek 
blijven blijft belangrijk: u met ons 
en wij met u. Gelukkig zijn er online 
mogelijkheden om u te informeren, 
bijvoorbeeld met een webinar. Ook 
keukentafelgesprekken kunnen 
telefonisch of online. 

Heeft u een vraag of wilt u in gesprek 
met een omgevingsmanager? Bel dan 
de omgevingstelefoon of stuur een 
mail. Dan bekijken we samen naar de 
mogelijkheden voor een gesprek.
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Meer informatie
Deze nieuwsbrief over dijkversterking 
Tiel-Waardenburg is een uitgave van 
Waterschap Rivierenland. 
U kunt ons vinden op de projectwebsite 
van Waterschap Rivierenland:  
www.wsrl.nl/Tiel Waardenburg en op 
facebook. Op de website kunt u diverse 
brochures downloaden. Deze liggen ook 
in het Koetshuis in Neerijnen.

Als u zich wilt afmelden voor deze 
nieuwsbrief kunt u ons een mail sturen 
of bellen.

Contact
De omgevingsmanagers zijn bereikbaar 
via de omgevingstelefoon (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 omgevings- 
managers u te woord over het project.  
Vanwege de Coronamaatregelen is dit 
voorlopig niet mogelijk. 
 
Kijk op de projectwebsite voor laatste 
stand van zaken:  
www.wsrl.nl/TielWaardenburg.

Waterschap Rivierenland
Postbus 599
4000 AN Tiel
(0344) 64 90 90
www.waterschaprivierenland.nl

  @waterveiligheidTielWaardenburg

Grondverwerving: wat is dat?
Met het afronden van het dijkontwerp 
naderen we het moment dat we 
afspraken kunnen maken over de 
grondverwerving. Om de dijk te 
versterken en daarna te beheren, heeft 
Waterschap Rivierenland eigendommen 
van anderen nodig. Bijvoorbeeld een 
deel van een perceel. Het kan nodig 
zijn om die eigendommen aan te 
kopen, er een erfdienstbaarheid op te 
vestigen of ze tijdelijk te huren voor 
de uitvoeringsperiode. Dit noemen we 
grondverwerving.

Wat u kunt verwachten
Waterschap Rivierenland stelt voor de 
grondverwerving een externe taxateur/
grondverwerver aan. Als u de eigenaar 
bent van grond (of opstallen) die 
het waterschap nodig heeft voor de 
dijkversterking, dan ontvangt u een 
brief. Hierin kondigt het waterschap 

de start van de grondverwerving aan. 
Verder staan er de gegevens van de 
grondverwerver/taxateur erin, die een 
afspraak met u maakt. Onder andere om 
het proces van de grondverwerving uit 
te leggen. Uiteraard houden zij zich aan 
de dan geldende Corona-maatregelen 
van het RIVM.

Hulp van een deskundige 
Waarschijnlijk heeft u geen ervaring 
met het proces van grondverwerving. 
Daar is het waterschap zich van bewust. 
Daarom kunt u zich bij laten staan 
door een deskundige/adviseur. Het 
waterschap vergoedt, onder bepaalde 
voorwaarden en tot een bepaalde 
hoogte, de kosten. 

Meer informatie 
Lees de factsheet over grondverwerving 
op www.wsrl.nl/TielWaardenburg. 
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