sterke dijken
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Waardenburg. Na een oproep zijn vijf bewonersgroepen ontstaan rond ‘ensembles’,
bijzondere locaties waar we ruimtelijke
waarden, kansen en knelpunten zien. Van
deze zogenaamde ensemble-werkgroepen
die meedoen met de dijkversterking, is het
aantal deelnemers inmiddels gegroeid naar
meer dan 100. Zij hebben het afgelopen
jaar een visie c.q. plan gemaakt voor de
dijkversterking en voor de omgeving van
de dijk. Zij komen nu met doordachte en
breed gedragen voorstellen voor verbetering van de ruimtelijke kwaliteit, vergroten
van de gebruikswaarde van de dijk en oplossingsrichtingen voor de dijkversterking.
Deze voorstellen hebben dus niet alleen
betrekking op de dijk maar vooral ook op
andere beleidsvelden, zoals verkeer, recreatie, natuur, woningbouw en economie.

Deze nieuwsbrief gaat over de dijkversterking in uw omgeving. Van Gorinchem tot aan Waardenburg voldoet de
dijk niet aan de wettelijke veiligheidsnormen. Daarom onderzoeken we hoe
deze dijk moet worden versterkt.
In deze nieuwsbrief leest u over de
laatste ontwikkelingen in het gebied.
We willen met de nieuwsbrief en de
website zoveel mogelijk bewoners bij
het project betrekken. Anderen uit uw
omgeving zijn wellicht nauwer betrokken omdat ze in de klankbordgroep of
in een ensemble-werkgroep zitten. Als
u ook meer betrokken wilt zijn of met
ons in gesprek wil, laat het ons
weten!

Resultaten goed ontvangen

Ensemblewerkgroepen

Zoals u in vorige nieuwsbrieven heeft kunnen lezen, is in maart vorig jaar gestart met
een actieve betrokkenheid van bewoners
bij het dijkversterkingsproject Gorinchem2017
jan
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jul

In het algemeen zijn de voorstellen van de
ensemble-werkgroepen goed ontvangen
door bewoners in de ‘dorpsraadplegingen’.
Dit waren bijeenkomsten waarvoor de
bewoners per dorp waren uitgenodigd
en konden reageren op de plannen van
aug

sep

okt
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Oplossingsrichtingen
Uitgangsproduct

5 dorpsraadplegingen

de ensemble-werkgroepen. Er was veel
waardering voor het werk dat is verzet
en de ideeën konden in de regel rekenen
op steun. Draagvlak is er voor recreatieve
maatregelen, zoals fiets-, wandel- en
struinpaden, voor verbetering van de
verkeersveiligheid en het maken van verbindingen tussen het dorp en de rivier.
Maar er is ook nog discussie. Voor een
aantal voorstellen is er draagvlak, maar
wordt getwijfeld aan de haalbaarheid. Het
gaat dan bijvoorbeeld om het verleiden
van bedrijven om te verplaatsen of om het
verleggen van de dijk. Ook is er bij bewoners een duidelijk verzoek om maatwerk
en een zorgvuldige afweging van belangen.
Een wandelpad kan met oog op privacy en
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ontwerper

Bewoner

Rekenaar

Beheerder

Samenwerking bij bescherming tegen overstromingen

Eén van de kerntaken van Waterschap Rivierenland is het werken aan veilige dijken.
De dijk tussen Gorinchem en Waardenburg voldoet niet meer aan de veiligheidseisen.
Daarom gaat het waterschap de komende jaren uitzoeken wat er moet gebeuren om de
dijk te versterken. Zo beschermen we het rivierengebied nóg beter tegen overstromingen.
Het project dijkversterking Gorinchem - Waardenburg is onderdeel van het Hoogwaterbeschermingsprogramma (HWBP). De waterschappen en Rijkswaterstaat voeren in het
HWBP maatregelen uit om Nederland te beschermen tegen overstromingen, nu en in de toekomst. Het Hoogwaterbeschermingsprogramma is onderdeel van het
Deltaprogramma.

uitzicht van bewoners niet overal op steun
rekenen. Ook het bouwen van woningen
heeft gevolgen voor bestaande bewoners
en een muurtje op de dijk maakt het niet
per se verkeersveiliger. Al deze opmerkingen maken duidelijk dat het uitwerken van
de plannen maatwerk is. Het zijn tot nu tot
voorstellen van bewoners aan het waterschap, betrokken gemeenten en provincies
en Rijkswaterstaat.

ensemble-werkgroepen heeft betrekking
op het ontwerp van de dijk en zal dus in het
kader van dijkversterking verder worden uitgewerkt. Een ander deel heeft niet betrekking op de dijk maar gaat bijvoorbeeld over
recreatie, verkeersveiligheid of ruimtelijke
kwaliteit. Deze plannen/visies worden dan
door een andere partij, of combinatie van
partijen, beoordeeld en, als er draagvlak
voor is, opgepakt.

Facebook
Om op de hoogte te blijven van het werk
van de ensemble-werkgroepen, om betrokken te zijn en ook om uw eigen mening te
geven, hebben we een facebookpagina
aangemaakt. U kunt deze vinden op
Facebook onder de naam Dijkversterking
Gorinchem-Waardenburg.

Bestuurders

De plannen en visies van de ensemblewerkgroepen worden nu verder uitgewerkt
in kansrijke voorstellen voor bestuurders.
Op 21 april is er een ‘bestuurlijke conferentie’. Dan worden deze kansrijke voorstellen
voorgelegd aan de bestuurders van betrokken gemeentes, provincies en Rijkswaterstaat. Het is de bedoeling dat zij onderling
afspraken maken over vervolgstappen.
Een deel van de plannen/visies van de

Meer informatie
Deze nieuwsbrief over de
verkenningsfase van dijkversterking
Gorinchem – Waardenburg is een
uitgave van Waterschap Rivierenland. U
kunt zich aanmelden voor deze (gratis)
nieuwsbrief door een e-mail met uw
adresgegevens te sturen naar M.
DijkversterkingGorinchemWaardenburg@wsrl.nl.

Aanbesteding
In het verleden liet het waterschap een
adviesbureau vaak het proces uitvoeren
om te komen tot het beste alternatief voor
de dijkversterking. Daarna werd een aannemer gecontracteerd om het werk uit te
voeren. Voor dit project heeft het waterschap besloten deze werkwijze te verlaten
en wil het al tijdens het ontwerpproces een
samenwerking aangaan met een combinatie van een adviesbureau en een aannemer.
Deze samenwerking is uniek omdat zowel
het waterschap als deze marktpartijen samen optrekken en samen verantwoordelijk
zijn voor een goed verloop van het project.
De samenwerkingsvorm heet alliantie.
Het proces van selectie van de marktpartij
wordt aanbesteding genoemd en is in volle
gang. Zo’n aanbesteding is een gevoelig
proces met vele belangen. De marktpartij

die deze samenwerking gegund krijgt,
werkt immers de komende jaren met het
waterschap samen aan het ontwerp van
de dijk en de uitvoering ervan. Het moment van deze gunning zal plaatsvinden
medio juli. Eerder hadden we verwacht de
aanbesteding begin mei af te ronden. Dit
gaat echter niet lukken omdat in dit proces
een juridische onduidelijkheid is ontstaan
die eerst moet worden opgehelderd. Het
waterschap wil deze aanbesteding van een
nieuwe samenwerkingsvorm, die veelbelovend is, zorgvuldig en met respect voor de
vele belangen uitvoeren om vertragingen
later in het traject te voorkomen. Als de
aannemer met adviesbureau is geselecteerd, de aanbesteding is afgerond, wordt u
snel geïnformeerd over de alliantiepartners
waarmee wij en u veel te maken krijgen.
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In geval van algemene vragen kunt u
contact opnemen met
omgevingsmanagers Henriëtte
Nonnekens via h.nonnekens@wsrl.nl /
06 10 131 558 of Jan Baltissen via j.
baltissen@wsrl.nl / 06 52 018 731.
Dit project is ook te vinden via www.
dijkverbetering.waterschaprivierenland.
nl > Projecten > Gorinchem –
Waardenburg.
Waterschap Rivierenland
Postbus 599
4000 AN Tiel
(0344) 64 90 90
www.waterschaprivierenland.nl
Volg ons op
@wsrivierenland en
	Dijkversterking GorinchemWaardenburg

