
De volgende vragen zijn tijdens het Webinar van 14 december 2020gesteld en beantwoord.  

1. Volgt het ontwerpbestemmingsplan West Betuwe hetzelfde proces als het 

bestemmingsplan van Tiel? 

Waterschap: Ja en nee, dat wil zeggen dat alle producten dezelfde procedurele stappen 

doorlopen. Ze zijn nu tegelijk ter inzage en ook straks worden ze t.b.v. eventueel bezwaar 

opnieuw gelijktijdig  ter inzage gelegd. De besluitvorming van de producten is wel 

verschillend. Het bestemmingsplan Tiel gaat in procedure bij de gemeente Tiel. Het 

bestemmingsplan West Betuwe gaat in procedure bij de gemeente West Betuwe. Hier splitst 

het dus. 

2. Gaat een zienswijze altijd over ‘algemene’ belangrijke zaken, of kan het ook over mijn 

eigen situatie gaan? 

Waterschap: Op alles wat ter inzage ligt, kan een zienswijze worden ingediend. Dus ook de 

uw  eigen specifieke situatie. Ook voor algemene zaken is het natuurlijk mogelijk een 

zienswijze in te dienen. 

3.  Hoe werkt de procedure rondom planschade vergoeding in geval van zichtbeperking door 

de dijkverhoging? Wanneer heb je daar recht op en hoe is dat aan te vragen? 

Waterschap: Een planschadevergoeding kan worden aangevraagd bij het Waterschap Het 

bestemmingsplan is de basis.  Lees meer: 

https://www.waterschaprivierenland.nl/vergoeding-van-nadeel/ 

4. Ik heb vragen over de tekeningen. Een maatregel is getekend op ons grondgebied en ook 

op de grondonteigeningstekening staat iets over aankoop. Maar daarover is niets met ons 

gecommuniceerd. Waar kan ik terecht met deze specifieke vraag? 

5. Waterschap: Advies is om te bellen naar de omgevingstelefoon van het 

dijkversterkingsproject 0344-649900.  

6. Wat gebeurt er met de zienswijzen die wij indienen? Het heeft immers niet de kracht van 

bezwaar. 

Waterschap: Wij verzamelen de zienswijzen, kijken wat de inhoud is en geven daar een 

reactie op. Dat kan leiden tot een wijziging. Eventuele wijzigingenstellen wij voor t.b.v. de 

definitieve besluitvorming. Het bestuur van het Waterschap neemt daar vervolgens een 

besluit over. Bent u het niet mee eens met dit besluit, dan kunt u in beroep gaan en komt u 

uiteindelijk bij de Raad van State terecht. 

7. Wie bepalen het antwoord op de zienswijzen? Wie beslist of een zienswijze tot een 

wijziging leidt? 

Waterschap: Met het team, dat de afwegingen binnen het ontwerp heeft gemaakt, bekijken 

we de zienswijzen en bepalen we of we ergens wel/niet aan tegemoet kunnen komen. Dit  

team doet dan een voorstel richting het bestuur. 

8. Komen er nog gesprekken over verwerving en zakelijke rechten? 

Waterschap: Dit Webinar gaat niet over zulke specifieke vragen. De omgevingsmanagers 

nemen hierover contact met u op. 

9. Wie mogen er allemaal een reactie geven op de stukken en dus een zienswijze indienen? 

Waterschap: Iedereen. Let op: als u in tweede fase nog bezwaar wilt aantekenen, moet u al  

eerder een zienswijze hebben ingediend. Ook moet u een direct belang hebben.  

10. Stel dat een zienswijze niet duidelijk is, nemen jullie dan contact op met de indiener? 

Waterschap: Er wordt opgeroepen om duidelijk te zijn in de formulering, zodat we zo goed 

mogelijk een antwoord kunnen geven. Wij kunnen op uw verzoek ondersteunen bij het 

opstellen van de zienswijze.  

11. Moet een bezwaar in een volgende fase overeenkomen met de ingediende zienswijze? 



Waterschap: Je kunt een bezwaar indienen in het verlengde van de eerder ingediende 

zienswijze. 

12. Wat was ook alweer de link naar de online stukken? Kunnen deze gedownload worden? 

Waterschap: Hier zijn de stukken te downloaden: 

https://www.coordinatiegelderland.nl/dijkversterking+tiel+-+waardenburg/default.aspx 

Hier staat is de film met presentatie: 

https://www.youtube.com/watch?v=iFRoUHAuZoU&feature=youtu.be 

13. Zienswijzen kunnen ook mondeling worden ingediend, maar hoe heb je bij een mondelinge 

zienswijze bewijs als je ooit bezwaar wil maken? 

Waterschap: De zienswijze wordt door een medewerker geformuleerd. Deze wordt door u 

goedgekeurd en gedocumenteerd.  

14. Hebben de bijzondere tijden (Corona) nog invloed op het proces? Bijvoorbeeld een 

eventuele vertraging? 

Waterschap: Nee, maar we hebben omwille van de feestdagen liggen de stukken een week 

langer ter inzage da gebruikelijk . De rest van de processtappen blijven hetzelfde. Enkel het 

omgevingsproces met inloop is anders dan eerder beoogd. 
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