sterke dijken
schoon water
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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.

Bestuursconferentie Onze
dijk: veilig en leefbaar
Op 21 april hebben vertegenwoordigers
van de ensemble-werkgroepen hun voorstellen gepresenteerd met vijf videopitches
aan bestuurders van gemeenten, provincie, Rijkswaterstaat en het waterschap.
Aan de bestuurders is gevraagd welke
voorstellen zij een stap verder willen brengen. Het uiteindelijke resultaat was zeer
positief. Alle voorstellen kunnen rekenen
op een vervolg ondersteund door één of
meerdere overheden.
De videopitches en het verslag van de
bestuursconferentie en de samenvatting
van de voorstellen in het document ‘Uitgangsproduct’ zijn in te zien op de website,
www.wsrl.nl/Gorinchem-Waardenburg.

De alliantiepartner is bekend
Het project 'Dijkversterking GorinchemWaardenburg' is door Waterschap
Rivierenland definitief gegund aan de
combinatie ‘Waalensemble’ (Heijmans,
GMB en de Vries & van de Wiel) met Royal
HaskoningDHV als adviserende partij.
Waterschap Rivierenland heeft gekozen
voor een nieuwe samenwerkingsvorm,
een alliantie, waarin de verkenning,
planuitwerking en de realisatie van de
dijkversterking samengaan.
Met deze samenwerkingsvorm willen
we de kennis van de aannemer volledig
benutten bij het ontwerpen van de nieuwe
dijk. Kansen uit de omgeving en inbreng
van bewonersgroepen nemen we op deze
manier al vroeg mee. Zo kunnen we tijdig

beoordelen of deze haalbaar en maakbaar
zijn. Vanaf 10 juli vormen ‘Waalensemble’
en Waterschap Rivierenland samen de
Graaf Reinaldalliantie en hebben zij al deze
kennis in huis. De Graaf Reinaldalliantie
heeft er het volste vertrouwen in
dat zij samen met de omgeving een
dijkversterking gaat uitvoeren die goed
past in het landschap.

Wie was Graaf Reinald?
Graaf Reinald II was graaf van Gelre van
1326 tot 1339 en hertog van Gelre van
1339 tot 1343.
Hij heeft destijds als een goed bestuurder
veel gedaan voor het verbeteren van de
waterhuishouding in Maas en Waal. Hij
verleende land- en dijkrechten, en maakte
bepalingen en regelingen ter verbetering
van het tegenhouden van buitenwater en
het lozen van binnenwater en grondwater. Daarnaast heeft hij zelfs nieuw recht
ontworpen ten aanzien van het schouwen
van dijken, weteringen en kaden.
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Hiermee heeft Graaf Reinald een begin
gemaakt met de strijd tegen het water.
De verplichtingen van de boeren die actief
waren bij de aanleg en onderhoud van de
dijken heeft hij in dijkrechten omschreven.
Het dijkrecht is daarmee de voorloper van
de moderne waterschappen.
Daar waar Graaf Reinald op een vernieuwende manier een norm heeft neergezet,
gaat de alliantie zo’n 700 jaar later aan
de slag met de nieuwe normering. In
harmonie met het water, haar omgeving,
haar bewoners en bedrijvigheid.

Samenwerking bij bescherming
tegen overstromingen

Het project dijkversterking Gorinchem
- Waardenburg is onderdeel van het
Hoogwaterbeschermingsprogramma
(HWBP), een samenwerking tussen
Rijkswaterstaat en de waterschappen.
Omdat Nederland een ramp voor wil zijn,
hanteren we strenge veiligheidsnormen
voor onze dijken. Hierdoor staat het
Hoogwaterbeschermingsprogramma de
komende jaren aan de lat voor de grootste dijkversterkingsoperatie ooit. Het
Hoogwaterbeschermingsprogramma is
onderdeel van het Deltaprogramma.
filmopnames voor videopitches

Wanneer bent u weer aan zet?
Heel snel. In september gaan we een
eerste stap maken in het ontwerpproces.
We hebben de dijk in 18 delen verdeeld.
En voor ieder deel gaan we in september
een ontwerpbijeenkomst organiseren.
We gaan dan de eerste stap zetten door
mogelijke oplossingen voor de dijkversterking op een rij te zetten. Dit doen
we met vertegenwoordigers van bewoners, de gemeente, belangeninstanties en
deskundigen van het projectbureau. Vervolgens gaan deskundigen met huiswerk
naar huis om de oplossingsrichtingen ui te
werken en de ruimtelijke inpassing, effecten en kosten te bepalen. In een tweede

bijeenkomst wordt dan bekeken wat de
meest kansrijke oplossingsrichting is.
Iedere bewoner, die direct aan de dijk
woont, krijgt een uitnodiging in de bus
om zich aan te melden voor deze eerste
bijeenkomst. Helaas kan niet iedereen
deelnemen. Voor een goed gesprek met
deskundigen en analyse van de oplossingen willen wij drie vertegenwoordigers
van bewoners en één vertegenwoordiger
van het ensemble aan tafel. Als er meer
aanmeldingen zijn dan gaan we loten.
Belangrijk is om te melden dat wij, zodra uw
directe belang aan de orde is, in een later
stadium met u om de tafel gaan zitten.

Planning
Het ontwerpproces voor een dijkversterking heeft een duidelijk stappenplan. Van
onderzoek naar het meest geschikte ontwerp (voorkeursalternatief). Op hoofdlijnen is
de planning nu:
2017:

10 juli: start alliantie; oplossingen zoeken, beoordelen, voor- en nadelen
afwegen.
Alliantie betrekt belanghebbenden, zoals bewoners, ensemble-werkgroepen,
bedrijven, medeoverheden, o.a. met ontwerpateliers en keukentafelgesprekken.
De komende periode: onderzoeken aan de dijk, zoals het inmeten van het terrein
rondom de dijk, een ecologisch veldonderzoek en extra grondonderzoek.

2018:

Medio 2018: concept-voorkeursalternatief gereed na uitvoerige afweging van
alle belangrijke aspecten, zoals kosten, gevolgen voor natuur en leefbaarheid,
schade aan belangen, enz. en na overleg met bewoners, bedrijven, overheden en
belanghebbenden.
Verwerven van benodigde grond en het opstellen van een definitief ontwerp.

2019:

Procedure voor het vaststellen projectplan Waterwet en MER, nodig
voor vaststellen van het ontwerp voor de dijkversterking. Doorlopen van
inspraakprocedure en goedkeuring projectplan door de provincie.

2020:

Ontwerp gereed voor uitvoering. Start van daadwerkelijke werkzaamheden aan
de dijk.

2023:

Afronding werkzaamheden en waarborgen dijkveiligheid voor de toekomst.
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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.
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 staat op de website:
www.wsrl.nl/Gorinchem-Waardenburg
Waterschap Rivierenland
Postbus 599
4000 AN Tiel
(0344) 64 90 90
Volg ons op
@wsrivierenland en
	Dijkversterking GorinchemWaardenburg

