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De dijk tussen Tiel (Inundatiekanaal) en Waardenburg (A2) moet worden versterkt, omdat die niet voldoet niet aan 
de wettelijke veiligheidsregels. Het waterschap maakte hiervoor een dijkversterkingsplan dat kort geleden, met andere 
stukken, ter inzage lag. Vóór de zomer hopen we de aannemer bekend te maken. Daar gaat een zorgvuldige selectie 
aan vooraf. In deze nieuwsbrief informeren we u over de terinzagelegging van onder andere het projectplan Waterwet, 
het verloop van de besluitvorming, de grondverwerving en het team van omgevingsmanagers.

Projectplan Waterwet
Reacties op het projectplan Waterwet 
Bij een wijziging van een waterstaatswerk, 
zoals de dijk tussen Tiel en Waardenburg, 
is het maken van een projectplan 
Waterwet verplicht. Dit projectplan, over 
onder andere het dijkontwerp, lag samen 
met de bestemmingsplannen voor Tiel en 
West-Betuwe, het Milieueffectrapport en 
de hoofdvergunningen van 1 december 
2020 tot en met 18 januari 2021 digitaal 
en fysiek ter inzage. Voor iedereen was 
dit het moment om formeel te reageren 
op deze plannen door een zienswijze in 
te dienen. We ontvingen 85 zienswijzen. 
In de afbeelding kunt u zien over welke 
thema’s de zienswijzen zijn gegaan. 

Hoe nu verder?
Zienswijzen kunnen leiden tot aan pas-
singen van het definitieve plan. Daarom 
volgen we een zorgvuldig proces voor de 
beantwoording waarvoor verschillende 
stappen moeten worden gezet. 
Wij hebben de belangrijkste stappen voor 
u onder elkaar gezet:

1. Alle indieners van een zienswijze 
hebben inmiddels een ontvangst-
bevestiging ontvangen en worden 
geïnformeerd over het verdere proces.

2. Momenteel beoordelen we de ziens-
wijzen, formuleren we concept 
antwoorden en verwerken deze in 

de zogenaamde Nota van Antwoord. 
Hierin staan overigens geen namen en 
adressen van de indieners. Deze Nota 
gaat mee bij de verdere besluitvorming.

3. Het Algemeen Bestuur van het water-
schap stelt het definitieve projectplan 
Waterwet vast op 23 april 2021. >>
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Grondverwerving
Voor de dijkversterking is vaak grond 
nodig. Het waterschap koopt deze 
grond aan, vestigt er een zakelijk recht 
op, of neemt het tijdelijk in gebruik. 
Dit noemen we grondverwerving.

Het waterschap koopt bijvoorbeeld het 
toekomstig dijktalud en de aanliggende 
beheerstrook aan.  
Op bijvoorbeeld een stabiliteitsberm 
vestigen we een zakelijk recht. 
Dit betekent dat de grond in uw eigen-
dom blijft, maar dat het waterschap het 
recht heeft om de berm aan te leggen en 
er wordt afgesproken dat deze berm er 
ook moet blijven liggen. 

Als het waterschap grond tijdelijk in 
gebruik moet nemen, dan is dat om 
bijvoorbeeld een goede aansluiting 
te maken met een afrit op een erf. 
We huren dan tijdelijk uw grond.

Het waterschap heeft eigenaren van 
grond en opstallen die met één of 
meer van deze varianten te maken 
hebben, inmiddels geïnformeerd. 
De rentmeesters/taxateurs die namens 
het waterschap werken, nemen 
binnenkort contact met hen op, 
om de (financiële) aspecten van deze 
grondverwerving verder te bespreken.

4. De gemeenteraden van West Betuwe en 
Tiel stellen de bestemmingsplannen vast 
op respectievelijk 25 en 26 mei 2021. 

5. De provincie neemt een goed keurings-
besluit. Dit is naar verwachting 
eind juni 2021. 

6. Na het goedkeuringsbesluit 
ontvangen alle indieners van de ziens-
wijzen een individuele brief van de 
provincie Gelderland met daarin 
de beantwoording van de door hen 
ingebrachte punten. De Nota van 
Antwoord wordt als bijlage bij deze 
memo gevoegd.

7. Daarna liggen het projectplan Waterwet 
en alle bijbehorende stukken zes weken 
ter inzage. Deze terinzagelegging is 
bedoeld voor iedereen die vindt dat de 
beantwoording van hun zienswijze niet 
afdoende is en kan daarop een beroep 
bij de Raad van State instellen. 

8. Hierna zijn alle stukken onherroepelijk 
en kan de uitvoering van de 
dijkversterking worden gestart. 

>>
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Normaal gesproken informeren we via 
een keukentafelgesprek een dijkbewoner 
of grondeigenaar over de dijkversterking. 
Door de Covid-maatregelen waren deze 
gesprekken afgelopen zomer fysiek vaak 
niet mogelijk. Over de ontstane situatie 
rondom de Covid-maatregelen hebben 
we u via meerdere kanalen geïnformeerd 
en uitgelegd welke maatregelen het 
waterschap nam om verdere verspreiding 
van het virus te voorkomen. 

Wij hebben alle dijkbewoners een 
persoonlijke brief gestuurd, waarin we het 
dijkversterkingsplan uitlegden op de voor 
hen specifieke locatie voor de woning. 
Verschillende mensen hebben op deze 
brief gereageerd en is er in veel gevallen 
vervolgcontact geweest. 

Gebleken is dat bij een aantal dijk-
bewoners de brief niet is aangekomen. 
Dit is heel erg vervelend. Heeft u de 
brief ook niet ontvangen, maar wel 
behoefte aan een toelichting op het 
dijkversterkingsplan? Laat het ons dan 
weten, zodat we met u een afspraak 
kunnen maken. Onze contactgegevens 
staan in het colofon.

Geen keukentafelgesprek 
maar een brief

Covid-19
Waterschap Rivierenland volgt de 
richt lijnen van het RIVM om verdere 
verspreiding van het Corona virus 
(COVID-19) tegen te gaan. Dit betekent 
dat we met maximaal één persoon bij u 
thuis (keukentafelgesprekken) komen, 
er helaas nog geen fysieke bijeen-
komsten met groepen mogelijk zijn en 
we voorlopig vanuit huis blijven werken. 
Wij zijn per telefoon en per e-mail goed 
bereikbaar. In het colofon vindt u onze 
contactgegevens.

Planning ██ periode ██ mijlpaal

Reeds gestart - 
zomer 2021

Formele procedure projectplan Waterwet, m.e.r, 
hoofdvergunningen en bestemmingsplannen

Reeds gestart - 
medio 2e helft 2022 Grondverwerving

Zomer 2021 Aannemer aan boord
Medio 2022 Start voorbereidende werkzaamheden dijkversterking
2022-2026 Uitvoering werkzaamheden
2026 Dijk veilig en voldoet aan de norm
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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
Voor vragen en opmerkingen kunt u  
contact opnemen met een van de  
omgevingsmanagers via  
telefoonnummer (0344) 64 99 00.  
U kunt ook mailen naar  
Tiel-Waardenburg@wsrl.nl.
In verband met de coronacrisis is er  
nog geen wekelijks spreekuur.  
Voor een individueel gesprek is het 
noodzakelijk vooraf een afspraak te 
maken. Ons adres:  
Van Pallandtweg 11, 4182 CA Neerijnen.

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

  @waterveiligheidTielWaardenburg

Dijkversterking Tiel-Waardenburg is onderdeel van het 
Hoogwaterbeschermingsprogramma (HWBP) en valt onder  
het Deltaprogramma van het Rijk. Het Rijk en de waterschappen 

nemen vanuit het HWBP gezamenlijk 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 rivierengebied. 

Samenwerken bij bescherming  
tegen overstromingen

Veranderingen in het omgevingsteam 
Het project gaat bijna een nieuwe fase 
in: de uitvoeringsfase. In deze fase 
ver wel komen we de aannemer en 
verandert de samenstelling van het team 
omgevingsmanagers. We nemen afscheid 
van Ingrid Iding, Twan Smitskamp en 
Timo Verkerk en verwelkomen omgevings-
manager Basten Heeg. Emma de Bruijn 
en Hendrika Jager blijven bekende 
gezichten en zijn net als Basten het aan-
spreekpunt voor uw zorgen en vragen. 
De omgevingsmanagers zijn bereikbaar via 
de contactgegevens in het colofon.

Hendrika Jager 

(linksboven), Emma de 

Bruijn en Basten Heeg
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