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De dijk tussen Tiel (Inundatiekanaal) en Waardenburg (A2) moet worden versterkt. Hij voldoet niet aan de wettelijke 
veiligheidsregels. De afgelopen jaren heeft het waterschap gezocht naar oplossingen om de dijk te versterken.  
Inmiddels weten we op hoofdlijnen hoe we de dijk willen versterken. We zijn nu aan het verfijnen. Met deze nieuwsbrief 
informeren we u over onze activiteiten van de afgelopen periode. Ook leest u wat we nu aan het doen zijn. 

Van de projectmanager

grotere dijkbijeenkomsten gehouden 
om u te informeren over de voortgang 
in het project. Met name het concept 
vergunningenontwerp lag ter tafel 
en daarover kon u nadere informatie 
verkrijgen. Velen van u hebben de 
bijeenkomsten bezocht. We hebben 
overwegend positieve reacties op dit 
ontwerp van u mogen ontvangen.  
Daar zijn we natuurlijk blij mee en 
dat geeft ons vertrouwen om op de 
ingeslagen weg door te gaan. 

Vooruitblik
Voor het project wordt 2020 een belangrijk 
jaar en daarmee ook voor u als bewoner of 
belanghebbende. Dit jaar zal namelijk het 
ontwerp voor de dijkversterking worden 
afgerond en opgenomen in het projectplan 
Waterwet. Naar verwachting stelt het 
dagelijks bestuur van het waterschap 
het ontwerp projectplan Waterwet na de 
zomer vast. Vervolgens komt dit plan ter 
inzage te liggen en kunt u, indien gewenst, 
uw zienswijzen indienen. In het voorjaar 

Henk Havinga 
Op moment van 
schrijven van 
dit stukje is de 
kerstvakantie 
net achter de 
rug.  
De werkzaam-
heden zijn weer 
opgestart.  
De eerste dag 

op kantoor begint traditioneel met een 
nieuwjaars-toespraak van de dijkgraaf 
en de secretaris-directeur. Al snel vallen 
dan ook de woorden PFAS en PAS. 
Problematiek waar het project in 2019 
nadrukkelijk mee is geconfronteerd.  
Op dit moment is nog niet duidelijk  
wat de volledige impact van 
deze problematiek is voor de 
vergunningverlening en uitvoering  
van het project. Alle genoemde  
data in deze nieuwsbrief zijn dan  
ook onder voorbehoud. 
In het najaar van 2019 hebben we 
tientallen dijkgesprekken en een drietal 

van 2021 wordt dan het projectplan 
definitief vastgesteld. Daarna volgt  
nog de beroepsprocedure bij de Raad  
van State. 
Parallel aan het ontwerpproces in 
2020 loopt het zoekproces naar een 
aannemer die de dijkversterking moet 
gaan uitvoeren. Hierbij kijken we naar 
ervaringen van de aannemer met 
soortgelijke projecten. Ook kijken we of 
de aannemer een goed plan heeft om het 
ontwerp meer waarde te geven. Hiervoor 
is tijd nodig voor informatieoverdracht, 
gesprekken, inschrijving en beoordeling. 
We verwachten dat we eind van dit jaar 
een aannemer aan boord hebben.

Ik wens u namens alle medewerkers aan 
het project een goed, gezond en veilig 
2020 toe. Wij van onze kant zullen er 
dit jaar weer alles aan doen een veilige 
en zorgvuldig ingepaste dijk voor u te 
ontwerpen.  Mogen we weer rekenen 
op een goed contact en samenwerking 
met u? 
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BNNVARA is bezig met de productie van 
de vierdelige documentaireserie Hoog 
Water die in februari 2020 te zien zal 
zijn op NPO2. In deze serie wordt aan de 
hand van archiefbeelden teruggeblikt 
op het hoogwater van 1995 en worden 
interviews opgenomen met mensen die 
het hoogwater en de daaropvolgende 
evacuatie aan den lijve hebben 
ondervonden. De serie wil niet alleen 
terugblikken, maar wil ook laten zien 
dat in het heden op tal van manieren 
wordt gewerkt aan de versterking van 
dijken om deze ook voor de toekomst 
veilig te houden. Het projectteam van 
dijkversterking Tiel-Waardenburg van 
Waterschap Rivierenland heeft aan 

Voor de formele juridische procedure is 
het verplicht om voor een dijkversterking 
een zogenaamd projectplan Waterwet 
op te stellen. In het projectplan 
Waterwet beschrijven we 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. 
Het ontwerp van het projectplan 
waterwet komt in het najaar zes weken 
ter inzage te liggen, samen met het Milieu 
Effect Rapport, de bestemmingsplannen 
(voor de gemeenten Tiel en West Betuwe) 
en het concept van de vergunningen 
over natuur en monumenten. Naast alle 
informele contacten die er zijn met de 
betrokkenen, is dit een formeel juridisch 
moment om een reactie (zienswijze 
genaamd) te geven op de plannen.  
Deze zienswijzen worden door ons 
gebundeld en van een reactie voorzien  
en kan er in een aantal gevallen toe leiden 
dat het plan moet worden bijgesteld. 
Daarna vindt definitieve besluitvorming 
plaats door het waterschap en vervolgens 
goedkeuring door de Provincie 
Gelderland. Meer informatie vindt u  
in de brochure planproducten.  
Deze ligt in ’t Koetshuis in Neerijnen en  
is te vinden op de website www.wsrl.nl/
Tiel-Waardenburg bij Documenten. 

de televisieopname voor deze serie 
meegewerkt. 

Vanaf 3 februari is de serie vier weken 
lang elke maandag om 20.30 uur te zien 
bij BNNVARA op NPO2. De aflevering 
waar ons dijkversterkingsproject te zien 
is wordt uitgezonden op 24 februari.

Projectplan 
Waterwet 

Onderzoeken op en rond de dijk
Pandentoets
Vorig jaar is de pandentoets afgerond. 
Dit ging om een onderzoek waarbij 
diverse panden, die liggen binnen een 
afstand van 50 meter van de dijk, van 
buitenaf zijn gefotografeerd. Ook zijn 
hierbij de archieven onderzocht die bij de 
gemeentelijke instanties aanwezig zijn. 
Wilt u weten wat de pandentoets van uw 
pand heeft opgeleverd? Stuur dan een 
mail met uw naam en adres naar  
Tiel-Waardenburg@wsrl.nl.

Nulmeting
De komende maanden kijken we welke 
panden in aanmerking komen voor een 
nulmeting. Dit betekent dat we in de gevel 
van de panden drie à vier meetboutjes 
laten aanbrengen. Deze worden elk half 
jaar gemeten. Eigenaren van panden die 
in aanmerking komen voor de nulmeting 
worden hierover de komende periode 
persoonlijk geïnformeerd. In de volgende 
nieuwsbrief zullen we hier ook nog  
aandacht aan besteden.

Serie Hoog Water
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ontwerp, worden ook de eerste gesprekken 
gevoerd over de verwerving van gronden. 
Een taxateur/grondverwerver zal dan 
een afspraak maken en de diverse 
mogelijkheden bespreken.  
Zoals waardebepaling, zakelijk recht en 
overige zaken die verband houden  
met grondverwerving.

We verdelen het traject in twee delen,  
met twee grondverwervingsteams:
1.  Traject Tiel tot en met Varik (dijkpaal 

10-96); Arcadis Nederland B.V. 
(combinatie Arcadis Nederland B.V., 
Kendes Rentmeesters en Gloudemans), 
omgevingsmanager Timo Verkerk.

2.  Varik tot en met Waardenburg (dijkpaal 
95-205); Meander Grondverwerving  
en Advies B.V., omgevingsmanager  
Ingrid Iding.

Meer over grondverwerving kunt u lezen in 
de brochure hierover. Deze is te vinden op 
onze projectlocatie ’t Koetshuis in Neerijnen 
en op de website.

Het concept vergunningenontwerp is 
afgelopen najaar op de dijkbijeenkomsten 
gepresenteerd. De tekeningen hiervan met  
daarop de benodigde ruimte die de dijk  
inneemt, kunt u vinden op onze website 
(www.wsrl.nl/Tiel-Waardenburg).  
Let op: het gaat om een concept.  
De landschapskaarten die we hebben laten 
zien op de dijkbijeenkomsten delen we 
niet via de website. Dit omdat we tijdens 
de dijkbijeenkomsten hebben gemerkt dat 
deze tekeningen een toelichting behoeven. 
Dat kunnen we niet via de website doen. 

We gaan aan de slag met het verder 
optimaliseren van de dijk. In de meeste 
gevallen zal dit ertoe leiden dat we 
minder ruimte nodig hebben. In een enkel 
geval kan het zijn dat we meer ruimte 
nodig hebben. Dit werken we uit in het 
vergunningenontwerp. Op dit moment 
wordt volop gewerkt aan het verder 
uitwerken van het concept dijkontwerp. We 
bepalen nu tot op een meter nauwkeurig 
de ruimte die de dijk gaat innemen. En hoe 
de versterkte dijk eruit komt te zien. Wat we 
hebben opgehaald in de dijkbijeenkomsten 
en dijkgesprekken nemen we hierin zoveel 
mogelijk mee. 

Keukentafelgesprekken, vervolg 
dijkgesprekken en dijkbijeenkomsten
De projectorganisatie gaat zich de komende 

maanden vooral richten op  gesprekken met 
bewoners en eigenaren die direct aan de 
dijk wonen en waarvan we grond  
nodig hebben. We lichten het ontwerp  
van de dijk toe en bespreken wat dit 
ontwerp voor u als bewoner betekent.  
Deze eigenaren en bewoners ontvangen 
hiervoor een persoonlijke uitnodiging 
of worden telefonisch benaderd voor 
het maken van een afspraak. In een 
aantal gevallen geven we een vervolg 
aan de dijkgesprekken die afgelopen 
zomer hebben plaatsgevonden. De 
dijkgesprekken houden we zoveel mogelijk 
in de namiddag of avond. De individuele 
keukentafelgesprekken plannen we bij 
voorkeur zoveel mogelijk overdag.

Als uw perceel niet wordt geraakt door de 
dijkversterking en u heeft toch behoefte aan 
een individueel gesprek, dan kunt u gebruik 
maken van het vaste inloopmoment op de 
dinsdag van 16:00 tot 17:00 uur.

Voor alle geïnteresseerden en betrokkenen 
uit de dorpen langs de dijk organiseren 
we weer dijkbijeenkomsten waarin we u 
informeren over het dijkontwerp. Deze 
bijeenkomsten zullen, naar verwachting, 
nog voor de zomervakantie plaatsvinden.

Grond verwerven
Nu er volop gewerkt wordt aan het 

3

Wat kunt u de komende tijd  
van ons verwachten?
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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.

We ontvangen graag uw e-mailadres, 
zodat we u in de toekomst beter op de 
hoogte kunnen houden.  
Geef uw e-mailadres door via  
Tiel-Waardenburg@wsrl.nl. 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.
Elke dinsdag tussen 16:00 en 17:00 uur is 
het Koetshuis voor bezoekers geopend 
en kan een van de omgevingsmanagers  
u te woord staan. 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

 

De planning op hoofdlijnen
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se 2018 •  Voorkeursvariant bestuurlijk vastgesteld  

(noemen we nu voorkeursalternatief-VKA)
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• Voorbereiding van het dijkontwerp
• Voorbereiding grondverwerving
• Voorbereiding vinden van de juiste aannemer(s)

• Gesprekken met bewoners en organisaties (september)
• Dijkbijeenkomsten (oktober)
• Start keukentafelgesprekken en grondverwerving (vanaf november)
• Concept dijkontwerp

2020

• Aannemer aan boord
• Keukentafelgesprekken
• Definitief dijkontwerp
•  Ter inzage legging projectplan Waterwet, milieueffectrapportage, 

bestemmingsplan en vergunningen (moment van inspraak voor 
belanghebbenden)
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