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PROJECTPLAN WATERWET

Veel gestelde vragen
Waarom wordt de dijk tussen Wolferen
en Sprok versterkt?
Om Nederland te beschermen tegen
overstromingen gelden er (wettelijke)
veiligheidsnormen waaraan de dijken
moeten voldoen. De dijk tussen Wolferen
en Sprok voldoet niet aan deze normen.
Daarom moet de dijk worden versterkt.
Het vaststellen van een projectplan
Waterwet maakt het uitvoeren van de
dijkversterking mogelijk.

Wat is een projectplan Waterwet?

Bij een wijziging van een waterstaatswerk
– zoals de versterking van de dijk tussen
Wolferen en Sprok– is het projectplan
Waterwet verplicht. Hierin staan de
werkzaamheden voor de dijkversterking
beschreven.

Welke informatie staat in het
projectplan Waterwet?

In grote lijnen is dat:
›› De aanleiding van de dijkversterking:
waarom is de dijkversterking nodig.
›› Een toelichting van het plangebied: de
locatie en de lengte van het te versterken dijktraject met een beschrijving
hoe de huidige dijk er uit ziet en is
opgebouwd.
›› Uitleg van het nieuwe dijkontwerp. Hoe
zijn we tot dit ontwerp is gekomen, welke afwegingen speelden daarbij een rol.
Plus een beschrijving op hoofdlijnen hoe
we de dijkversterking gaan uitvoeren.

›› De effecten van de dijkversterking op het
milieu, bijvoorbeeld op de waterveiligheid, de natuur en het landschap.
›› De procedure. Wanneer is het (ontwerp)
projectplan Waterwet openbaar (lees: ter
inzage legging). Wanneer en hoe kunt u er
zienswijzen op indienen.
›› Het beheer en onderhoud van het nieuwe
dijkontwerp.
›› Omgevingsmanagement.
Een beschrijving
w
van de samenwerking tussen verschillende bevoegde gezagen (zoals gemeenten,
provincie, Rijkswaterstaat en het
waterschap). En hoe zijn omwonenden
betrokken bij het hele proces tot nu toe.
›› De grondverwerving. Hoe wordt de aankoop geregeld van gronden die nodig zijn
voor de realisatie van de dijkversterking.
›› Schadeafhandeling. Waar kunnen mensen
terecht als zij schade ondervinden
vanwege de dijkversterking.

Wat zijn planproducten?

Planproducten maken de besluitvorming
mogelijk. Naast het projectplan Waterwet
gaat het om vergunningen, bestemmingsplannen en een milieueffectrapport (MER).
Deze producten vallen allemaal onder de
verzamelnaam planproducten.

Horen planproducten bij het projectplan
Waterwet?

De Gedeputeerde Staten van de provincie
Gelderland moeten het projectplan
Waterwet goedkeuren. Deze goedkeuring is
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de reden dat er een MER wordt opgesteld.
Het MER ‘hoort’ in die zin dus bij het
projectplan Waterwet. Het projectplan
Waterwet, de vergunningen en de
bestemmingsplannen zijn zelfstandige
besluiten die met elkaar samenhangen.
In dit geval wordt er voor deze besluiten
gebruik gemaakt van een gecoördineerde
procedure.

Wat is een gecoördineerde procedure?

In de gecoördineerde procedure liggen het
projectplan Waterwet, de vergunningen
en de bestemmingsplannen gezamenlijk
en dus gelijktijdig ter inzage. Zo houden
we voor iedereen de procedure en
besluitvorming overzichtelijk.

Hoe ziet de procedure er op
hoofdlijnen uit?

Het ontwerp projectplan Waterwet,
de ontwerpbesluiten vergunningen
en de ontwerpbestemmingsplannen
worden tegelijkertijd gepubliceerd en
zes weken ter inzage gelegd. Gedurende
deze periode kunt u een zienswijze
indienen. We lezen uw zienswijze en
onderzoeken of er een aanleiding is voor
een aanpassing. In de Nota van Antwoord
beantwoorden we alle zienswijzen.
Daarna wordt het projectplan Waterwet
vastgesteld door waterschap Rivierenland
en ter goedkeuring verzonden aan de
Gedeputeerde Staten van de provincie
Gelderland. Aansluitend liggen het
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definitieve projectplan Waterwet, de
definitieve besluiten vergunningen en
de definitieve bestemmingsplannen
wederom ter inzage. Gedurende zes
weken kunnen belanghebbenden,
die eerder een zienswijze hebben
ingediend, beroep instellen bij de Afdeling
bestuursrechtspraak van de Raad van
State.

Komt er nog informatiebijeenkomst
over het ontwerp projectplan
Waterwet?

Voordat het ontwerp projectplan
Waterwet ter inzage ligt, organiseren we
een informatiebijeenkomst met onder
andere een presentatie en gelegenheid
voor vragen. U ontvangt daarvoor tijdig
een uitnodiging. De presentatie kunt u
naderhand ook op onze website nalezen.

Wat is een zienswijze en wie kan deze
indienen?
Een zienswijze is een reactie op de
ontwerp-stukken die ter inzage liggen.
In uw zienswijze geeft u gemotiveerd
aan waar u het, geheel of gedeeltelijk,
niet mee eens bent. Iedereen kan een
zienswijze indienen.

Wanneer ligt het ontwerp projectplan
Waterwet ter inzage?
Het zal vanaf medio oktober 2020 zes
weken ter inzage liggen.

Hoe weet ik wanneer het ontwerp
projectplan Waterwet ter inzage ligt?

Dit wordt aangekondigd in huisaan-huisbladen, op de websites van
het bevoegd gezag (de provincie,
het waterschap, Rijkswaterstaat, de
gemeenten en op onze projectwebsite. De
provincie Gelderland (als coördinerende
bevoegd gezag) zorgt voor de publicatie
(aankondiging).

Waar kan ik het ontwerp projectplan
Waterwet inzien?

Zodra het ontwerp projectplan Waterwet
ter inzage ligt, is het digitaal in te zien
op de websites van de provincie, het
waterschap en de gemeenten en op
onze projectwebsite. Verder liggen er
papieren exemplaren bij Waterschap
Rivierenland (Blomboogerd 1 in Tiel), in
het projectkantoor (Koppelingsweg 10 in
Andelst), bij het Huis der Provinciehuis
van de provincie Gelderland en bij de
gemeentehuizen van de betreffende
gemeentes (Neder-Betuwe, Overbetuwe,
Nijmegen en Lingewaard).

Hoe reageer ik op het projectplan
Waterwet en wanneer?

Dit kan zowel schriftelijk als mondeling bij
de provincie Gelderland, gedurende de
zes weken dat de ontwerpbesluiten ter
inzage liggen. In de aankondiging vindt
u de verschillende mogelijkheden en de
contactgegevens.

nitieve plannen/besluiten beroep instellen
bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de
Raad van State.

Projectplan klinkt als voorlopig. Kan
het plan nog wijzigen?

U kunt een zienswijze indienen over alle
onderwerpen die behandeld worden in
het ter inzage gelegde ontwerp-Projectplan Waterwet, de ontwerpbesluiten
vergunningen en de ontwerpbestemmingsplannen.

Na de ter inzage legging van het ontwerp
projectplan Waterwet kan het plan nog
wijzigen. Zienswijzen kunnen hiervoor
aanleiding zijn. In de Nota van Antwoord
wordt gemotiveerd aangegeven of
een zienswijze reden is tot wijziging
van het projectplan Waterwet. Verder
heeft het projectplan Waterwet geen
voorlopig karakter. Na vaststelling van
het projectplan Waterwet wijzigt deze in
beginsel niet meer.

Kan ik hulp krijgen bij het maken en
indienen van een zienswijze?

Wanneer is het projectplan Waterwet
definitief en onherroepelijk?

Over welke onderwerpen kan ik een
zienswijze indienen?

Tijdens de ter inzage legging kunt u naar
een van de inloopbijeenkomsten komen
voor uitleg en/of hulp bij het indienen van
een zienswijze. Waar en wanneer laten we
u nog weten.
U kunt ook een afspraak maken.
Stuur hiervoor een email naar
M.SecretariaatWoS@wsrl.nl of bel met
de omgevingstelefoon 06-51469206.

Wat gebeurt er met mijn reactie?

We gaan uw zienswijze lezen en onderzoeken of er een aanleiding is voor een
aanpassing. Uw zienswijze nemen we op
in een Nota van Antwoord, waarin we
gemotiveerd aangeven of uw zienswijze
aanleiding is geweest tot aanpassing.

Het projectplan Waterwet is definitief,
nadat het is vastgesteld door het Waterschap Rivierenland. Na vaststelling wordt
deze ter goedkeuring voorgelegd aan de
Gedeputeerde Staten van de provincie
Gelderland. Vervolgens ligt het projectplan
Waterwet ter inzage en is het mogelijk
om beroep in te stellen bij de Afdeling
Bestuursrecht van de Raad van State.
Pas als er geen beroep is ingesteld of
eventuele beroepen zijn afgehandeld, is
sprake van een onherroepelijk projectplan
Waterwet en kan deze niet meer wijzigen.

Wanneer krijg ik een antwoord op mijn
zienswijze?
Uw zienswijze beantwoorden wij in
een Nota van Antwoord. De Nota van
Antwoord voegen we toe aan het definitief projectplan Waterwet, definitieve
vergunningen en definitieve bestemmingsplannen. Zodra deze definitieve
besluiten ter inzage gaan, kunt u zien hoe
wij uw zienswijze hebben beantwoord, en
er aanleiding was tot aanpassing van de
ontwerpbesluiten.

Stel mijn zienswijze is geen aanleiding
om het projectplan Waterwet of
andere besluiten aan te passen. Of,
ik ben het niet eens ben met jullie
antwoord op mijn zienswijze. Wat kan
ik dan doen?

Colofon

De Betuwse Waard voert dijkversterking
Wolferen-Sprok uit in opdracht van Waterschap
Rivierenland.

T 06-51 46 92 06
E M.SecretariaatWoS@wsrl.nl
I www.wsrl.nl/wos

Bezoekadres: Koppelingsweg 10, Andelst

De Betuwse Waard en dijkversterking
De dijk tussen Wolferen tot aan Sprok wordt
versterkt zodat deze voor de toekomst voldoende
veilig is. Het ontwerpteam De Betuwse Waard
werkt aan een slim, efficiënt en veilig uitvoerbaar
ontwerp voor deze dijkversterking en bestaat uit
Waterschap Rivierenland, aannemer Combinatie
De Betuwse Waard en Witteveen+Bos.

Als u een zienwijze heeft ingediend op de
ontwerpbesluiten en u bent het niet eens
met de beantwoording hiervan, dan kunt
u tijdens de ter inzage legging van de defiIn opdracht van
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