
Ontwerp projectplan ter inzage: dit moet u weten
Voordat de dijk tussen Gorinchem en Waardenburg versterkt mag worden, moet 
Waterschap Rivierenland als beheerder volgens de Waterwet een projectplan 
opstellen. Dit noemen wij het projectplan Waterwet. In dit plan beschrijven we  
wat we precies gaan doen en op hoofdlijnen hóe we dit gaan doen. Van het 
projectplan Waterwet wordt eerst een ontwerp opgesteld. Dit ontwerp projectplan 
Waterwet leggen we samen met het Milieueffectrapport, de bestemmingsplannen  
en de hoofdvergunningen ter inzage.

Hoe dient u een zienswijze in?
Heeft u het plan gelezen, en bent u  
het niet eens met (een onderdeel van) 
het projectplan? Dan kunt u dit kenbaar 

maken door gedurende de terinzageleg-
ging een zienswijze in te dienen. Voor een 
goede beantwoording vragen wij u om 
één onderwerp per alinea te behandelen. 

U kunt uw schriftelijke zienswijze onder 
vermelding van ‘Projectplan Waterwet 
dijkversterking Gorinchem – Waarden-
burg, zaaknummer 2020-004214’ richten 
aan:
• Per e-mail: post@gelderland.nl
•  Per brief: Provincie Gelderland, afdeling 

Water, postbus 9090, 6800 GX Arnhem
U kunt ook een mondelinge zienswijze 
indienen via het Provincieloket,  
026 459 9999.  

Wat gebeurt er daarna?
Provincie Gelderland beoordeelt uw 
zienswijze zorgvuldig. Bij nieuwe inzichten 
kan uw zienswijze leiden tot aanpassingen 
in het definitieve projectplan. Iedereen 
die een zienswijze heeft ingediend,  
wordt geïnformeerd over hoe hiermee is 
omgegaan via de Nota van Antwoord.

Als het projectplan door Gedeputeerde 
Staten is goedgekeurd wordt dit bekend-
gemaakt.  
Het goedkeuringsbesluit en het project-
plan liggen vervolgens 6 weken ter  
inzage. Dit zal naar verwachting begin  
volgend jaar plaatsvinden.
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Hoe kunt u het ontwerp projectplan Waterwet inzien?

Voor het projectplan wordt vastgesteld, 
moet het ter inzage worden gelegd, zodat 
iedereen de mogelijkheid heeft het plan te 
lezen en een reactie te geven. Van 28 mei 
t/m 8 juli 2020 kunt u het ontwerp pro-
jectplan Waterwet en de overige stukken 
digitaal inzien via de volgende website:
https://terinzage.gralliantie.nl.

Dat betekent dus dat u het projectplan 
thuis op uw eigen computer kunt bekijken. 

Op het Alliantiekantoor in Vuren is ook de 
mogelijkheid om de stukken (op een  
computer) in te zien. 

Heeft u hulp nodig om wegwijs in de  
digitale documenten te worden?  
De alliantie stelt hulp ter beschikking.  
Hoe deze hulp eruitziet is afhankelijk van 
de coronamaatregelen van het kabinet op 
dat moment. Houd hiervoor de website  
www.gralliantie.nl in de gaten. 

 
Samenwerking bij bescherming tegen overstromingen

Dijkversterking Gorinchem-Waarden-
burg is onderdeel van het Hoogwater-
beschermingsprogramma (HWBP) en 
valt onder het Deltaprogramma van 
het Rijk. Het Rijk en de waterschappen 
nemen vanuit het HWBP gezamenlijk 
maatregelen om Nederland te be-
schermen 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.
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Wat is dat, coördinator Planproducten?
Als coördinator voor de Planproducten 
heb ik samen met mijn team het ontwerp 
projectplan Waterwet en bijbehorend 
Milieueffectrapport opgesteld.  

Ook hebben we de informatie voor de 
bestemmingsplannen en de vergunningen 
verzorgd. Over de planproducten hebben 
we veel overleggen gevoerd met andere 
overheden, zoals de provincie Gelderland, 
gemeenten West Betuwe en Gorinchem 
en Rijkswaterstaat. Zij hebben ieder hun 
beleid en wetgeving waar de documenten 
aan moeten voldoen.

Je noemde al het ontwerp projectplan 
Waterwet. Wat is dat precies?
In het ontwerp projectplan Waterwet kun 
je zien waar en hoe wij de dijk versterken. 
Daarbij zijn in het projectplan niet alleen 
de dijkversterking zelf opgenomen, maar 
ook onze werkzaamheden in een aantal 
uiterwaarden en voorstellen uit de 
omgeving. 

Ook beschrijven wij welke effecten de 
dijkversterking heeft op de omgeving 
en het milieu. Dit doen wij in het 
Milieueffectrapport. Alle keuzes die 
wij hebben gemaakt, moeten zo voor 
iedereen begrijpelijk onderbouwd 
en te volgen zijn. Hiervoor was ook 
veel onderzoek nodig. Met het hele 
alliantieteam van meer dan 100 
personen hebben we dat voor elkaar 
gekregen. Denk hierbij aan rekenaars, 
ontwerpers, documentschrijvers, 
landschapsarchitecten en bodem-  
onderzoekers.

Het ontwerp projectplan Waterwet wordt 
op 28 mei ter inzage gelegd. Wat is hier 
bijzonder aan?
Dit is het eerste project waarbij alle 
documenten digitaal en interactief 
(doorklikbaar) te vinden zijn op één 
website en zo gezamenlijk ter visie worden 
gelegd. Het grote voordeel is dat mensen 
op deze wijze gemakkelijker de informatie 
kunnen zoeken, die voor hen relevant is 
en er kaarten zijn waar je gemakkelijk kunt 
inzoomen. Het zal misschien even wennen 
zijn, hoe het digitaal werkt. Daarom zorgen 

we voor uitleg en ondersteuning vanuit 
de alliantie. Een instructievideo staat 

op https://terinzage.gralliantie.nl

En is het voorbereidende werk  
nu klaar?
Nee, dat nog niet. We werken het 
ontwerp nog verder in detail uit, tot een 
zogenaamd Uitvoeringsontwerp. Hierin 
komt de exacte ligging van bijvoorbeeld 
constructies en opritten te staan. 
We kunnen nu dus nog geen antwoord 
geven op alle vragen en wensen.  
Daarom gaan we dit jaar volop door  
met de voorbereiding en afstemming 
met de omgeving, zodat we volgend jaar 
kunnen gaan starten met uitvoering!

Meer informatie
De nieuwsbrief over dijkversterking 
Gorinchem-Waardenburg is een uitgave 
van de Graaf Reinaldalliantie. Deze 
alliantie is een samenwerking tussen 
Waterschap Rivierenland en 
Waalensemble. De nieuwsbrief is 
verstuurd naar alle belanghebbenden en 
geïnteresseerden van de dijkversterking. 
Zijn uw gegevens onjuist of wilt u de 
nieuwsbrief per post of via e-mail 
ontvangen? Stuur dan een e-mail met uw 
adresgegevens naar mail@gralliantie.nl. 
Ook als u zich wilt afmelden voor deze 
nieuwsbrief kunt u ons een mail sturen  
of bellen.
Voor algemene vragen kunt u contact  
met ons opnemen via de alliantietelefoon: 
06 22 88 08 09. Dit project kunt u vinden 
op de website: www.gralliantie.nl.
 
Graaf Reinaldalliantie
Waaldijk 91
4214 LC Vuren
06 22 88 08 09

  Dijkversterking  
Gorinchem-Waardenburg

In gesprek met  
Nicole Geurts van Kessel
Nicole is bij dit project betrokken vanaf de start van de Graaf Reinaldalliantie 
(alliantie van Waterschap Rivierenland, drie aannemers en een ingenieursbureau). 
Zij is coördinator Planproducten. 

Maatregelen in verband met coronavirus 
Wereldwijd worden er maatregelen ge-
nomen om verdere verspreiding van het 
coronavirus (COVID-19) tegen te gaan. 
Voor het nemen van beheersmaatregelen 
volgt de Graaf Reinaldalliantie de richtlij-
nen van het kabinet. Dit betekent dat de 

medewerkers zoveel als mogelijk vanuit 
huis werken om fysiek contact te mijden.

De overleggen met de omgeving vinden 
indien mogelijk per mail, per telefoon of 
online plaats. 
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