
sterke dijken
             schoon water

Waterschap Rivierenland zorgt 
voor veilige dijken langs de grote 
rivieren. Hierdoor kunnen mensen 
achter de dijk veilig wonen, werken 
en recreëren. Langs de stad Tiel 
maken we delen van de dijk  
sterker en hoger. Dan zijn ze voor  
de toekomst voldoende veilig. 
Project Stad Tiel loopt van het 
Amsterdam-Rijnkanaal tot en  
met het Inundatiekanaal (totaal  
2,6 kilometer lang). We verwachten 
in 2022 te beginnen met de 
uitvoering. 
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Project Stad Tiel heeft deze winter met het 
opleveren van een voorkeursalternatief 
(VKA) een mijlpaal bereikt. Deze nota 
is in februari door het dagelijks bestuur 
van het waterschap goedgekeurd en 
tot stand gekomen in samenspraak met 
alle omwonenden en betrokkenen. Het 
lag in onze bedoeling om de oplossing 
die onze voorkeur heeft op 25 maart 
aan u te presenteren en te delen op de 
halfjaarlijkse informatieavond. In verband 

Het voorkeursalternati ef geeft het
ontwerp van de dijk in grote lijnen
weer. De komende maanden wordt
dit ontwerp in detail uitgewerkt. Dit
voorkeursalternati ef vloeit voort uit
de Notitie Reikwijdte en Detailniveau
(NRD). Hierover ging de vorige
informati ebijeenkomst in september
2019. De NRD is eind 2019 vastgesteld 

met de verspreiding van het coronavirus 
vinden we het niet verstandig om nu een 
grootschalige bijeenkomst te organiseren. 

In plaats daarvan verwijzen we u naar  
de website van het project, www.wsrl.nl/
stadtiel, waar de nota te downloaden is. 
Bij vragen staan we u graag te woord. 

door het bestuur van het waterschap.
Het voorkeursalternatief is op 18 februari
2020 door het dagelijks bestuur van het
waterschap vastgesteld.

Nu gaan wij verder met het uitwerken van
het voorkeursalternatief tot het voorlopig
ontwerp dat we eind 2020 met het
projectplan formeel ter inzage leggen.

U ontvangt deze nieuwsbrief op dit moment 
omdat we u willen vertellen over de oplossingen 
voor de dijkversterking die onze voorkeur  
hebben en hoe u hierop uw mening kunt geven. 
Alle reacties nemen we mee bij het maken van 
het dijkontwerp.
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Hoe gaan we de dijk versterken? 
Eind 2020 ontwerp klaar
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Meer informatie
Deze nieuwsbrief is een uitgave van 
Waterschap Rivierenland. We houden  
u daarnaast graag via de website op de 
hoogte van de ontwikkelingen over dit 
project. De nieuwsbrief komt zo’n  
twee keer per jaar uit. Wilt u de 
volgende nieuwsbrief liever per e-mail 
ontvangen dan op papier? Stuur dan een 
mail aan StadTiel@wsrl.nl. Als u  
zich wilt afmelden voor de nieuwsbrief 
kunt u ons een mail sturen of bellen.
Meer informatie over het project vindt u 
op www.wsrl.nl/StadTiel.

Contact
Voor vragen kunt u contact opnemen 
met de omgevingsmanager Stefan 
Daleman. U kunt hem bellen of een 
e-mail sturen: telefoon (0344) 64 90 43, 
e-mail s.daleman@wsrl.nl. U kunt ook 
contact opnemen met communicatie-
adviseur Jolanda de Koning:  
telefoon 06 101 294 26, e-mail  
j.de.koning2@wsrl.nl. 

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

Volg ons op  
 @wsrivierenland    
  Waterschap Rivierenland

Voor het maken van een dijkontwerp 
voor het projectplan Waterwet moeten 
we nog diverse veldonderzoeken doen. 
Het technisch bodemonderzoek is al 
gestart. De komende periode gaan we 
onderzoeken uitvoeren op het gebied 
van archeologie, Niet Gesprongen 
Explosieven, (water)bodemkwaliteit, 
Mobiliteit en Natuur. Van verschillende 
voorbereidende onderzoeken zijn de 
resultaten bekend, deze staan op onze 
website.

Voorbereidende 
onderzoeken

De planning stap voor stap
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2020
2021

•  Vergunningen aanvragen

•   7 april sluiting  
consultatieronde

•   2e kwartaal 2020 –  
reactie door waterschap 
op consultatieronde

•   4e kwartaal 2020 –  
voorlopig ontwerp 
gereed

•   4e kwartaal 2020 –  
informatieavond

•  4ee kwartaal 2020 –  
start van de officiële  
procedure
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2022
2023

• Uitvoering

 

Bij het ontwerpen van de dijk hebben 
wij uw hulp hard nodig. Daarom leggen 
we het voorkeursalternatief informeel 
aan u voor. Dit noemen we informele 
consultatie. De informatie die wij ophalen 
uit deze consultatieronde gebruiken wij 
om een zo goed mogelijk ontwerp te 
maken.
Eerder is vastgesteld (in de NRD) welke 
milieuonderdelen we gaan onderzoeken. 
De resultaten hiervan komen terecht 
in een Milieueffectrapport. Dit rapport 
is een hulpmiddel bij het nemen van 
besluiten. Op deze manier krijgt het 
milieubelang een volwaardige plaats in de 
besluitvorming. 

Waar kunt u de stukken vinden?
Het voorkeursalternatief en de 
bijbehorende stukken liggen voor  
deze consultatieronde ter inzage van  
23 maart t/m 7 april. U kunt ze inzien  
via de website www.wsrl.nl/stadtiel 
en bij de receptie van Waterschap 
Rivierenland, De Blomboogerd 1 te  
Tiel (tijdens kantooruren). 

Hoe kunt u reageren?
U kunt uw vragen, aanvullingen 
of opmerkingen mailen naar 
omgevingsmanager Stefan Daleman, 
StadTiel@wsrl.nl onder vermelding  
van ‘Reactie op voorkeursalternatief  
Stad Tiel’. Geef ook duidelijk aan 
waarop u reageert en vermeld uw 
contactgegevens.

Informeel voorleggen. Reacties zijn welkom!

Samenwerking bij bescherming 
tegen overstromingen
De dijkversterking Stad Tiel is onderdeel 
van het Hoogwaterbeschermings
programma (HWBP). Het Rijk en de 
waterschappen werken samen aan de 
grootste dijkversterkingsoperatie ooit 
sinds de Deltawerken. Dat is nodig om 
Nederland te beschermen tegen 
overstromingen.
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