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Nieuwsbrief dijkversterking
Wolferen – Sprok

2018

JULI
Eerste concept
voorkeursalterna ef
(VKA)

Het project

SEPTEMBER
Tweede concept
VKA

De Notitie Reikwijdte en Detailniveau
(NRD) is een eerste stap in de procedure
voor de milieueffectrapportage (MER).
De provincie Gelderland is het bevoegd

gezag voor deze procedure. De NRD heeft
inmiddels ter inzage gelegen en dertien
betrokkenen hebben een zienswijze
ingediend. De provincie Gelderland heeft
op deze zienswijzen gereageerd. Dit
wordt verder verwerkt in de MER. Verder
zijn we deze zomer in gesprek gegaan
met dijkbewoners en ondernemers bij
wie een eventuele grondoplossing voor
de dijkversterking hun woning of bedrijf
raakt.
In twee rondes nemen we u mee in de
route naar het voorkeursalternatief (VKA)
voor de dijkversterking. Onder andere
door overleg met de klankbordgroep en
informatieavonden. Op deze manier kan
het College van Dijkgraaf en Heemraden
in februari 2019 een afgewogen besluit
nemen. Hiernaast ziet u de stappen van
deze route naar het VKA.

Drie kansrijke alternatieven.
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Waar staan we op dit moment?

externe
klankbordgroep

ambtelijke
begeleidingsgroep

F

Zorgen voor veilige dijken: dat is een belangrijke kerntaak van Waterschap
Rivierenland. Hierdoor kunnen mensen achter de dijk veilig wonen, werken
en recreëren. Delen van de dijk tussen Wolferen en Sprok gaan we versterken
zodat deze dijk in de toekomst veilig is. Het gehele dijktraject Wolferen –
Sprok is ongeveer 15 kilometer lang. Hiervan valt 12,8 kilometer
binnen het dijkversterkingsproject.

KRONDE I (Ju
n
AC
)
juli
i/

FEE
DB

6

•

externe
klankbordgroep
ambtelijke
begeleidingsgroep

OKTOBER
Informaeavond
Publica e
2e concept VKA
ter reac e omgeving
NOVEMBER
Nota van
beantwoording reac e
omgeving op het VKA
DECEMBER
Start bestuurlijke
besluitvorming
FEBRUARI
Besluit college
Dijkgraaf en
Heemraden over
het VKA

Nieuw op de website
• Presentaties informatieavonden
7, 8 en 15 mei, 6 oktober (Tergouw)
• Informatie over Beuningse Uiterwaard
• Hoe gaat het waterschap om met
grondverwerving?
• WOZ-waarde van grond in de kernzone
van de dijk

Doorkijk planfase &
aanbesteding aannemer

Samenwerking bij bescherming
tegen overstromingen
Het Hoogwaterbeschermingsprogramma
(HWBP), onderdeel van het Deltaplan
Waterveiligheid, is een samenwerking tussen Rijkswaterstaat en de waterschappen.
Samen staan ze aan de lat voor een veiliger
Nederland tegen overstromingen. Om een
ramp vóór te zijn, zijn er strenge veiligheidsnormen. Landelijk moeten meer dan
1.100 kilometer aan dijken en 256 sluizen
en gemalen worden aangepakt. Verspreid
over 300 projecten in heel Nederland,
langs de kust, de grote rivieren en meren.
De dijkversterking Wolferen - Sprok is een
van de projecten uit het HWBP.

bedoeling is dat deze marktpartij ook
het project gaat uitvoeren. Zo kunnen
we in een vroeg stadium al gebruik
maken van de uitvoeringskennis van
de markt: het resultaat is een slim
en maakbaar ontwerp. Medio
december hopen we de marktpartij
te contracteren.

Grondverwerving
Verschillende bewoners hebben bij ons
aangegeven benaderd te zijn door adviseurs. Zij bieden aan hen te begeleiden
in het proces van schadeloosstellingen
en om te bemiddelen richting
het waterschap. Naar aanleiding
hiervan ontvangen wij veel vragen.
Daarom hebben we de factsheet
’Grondverwerving’ als document
toegevoegd op de projectpagina
www.waterschaprivierenland.nl/wos.
Hierin leest u algemene informatie over
grondverwerving. Wij komen hier
in de planfase (2019) uitgebreid bij u
op terug.

Informatiebijeenkomst Dijkteruglegging Oosterhout
In navolging op onze toezegging
organiseren we op dinsdagavond
25 september een informatieavond. Wij
praten betrokkenen dan graag

bij over de stand van zaken Dijkterug
legging Oosterhout. De direct
betrokkenen ontvangen hiervoor een
uitnodiging.
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Meld u nu aan
voor de digitale
nieuwsbrief
Deze nieuwsbrief over de
dijkversterking Wolferen – Sprok
is een uitgave van Waterschap
Rivierenland. We ontvangen graag uw
e-mailadres, zodat we u in de toekomst
een digitale nieuwsbrief kunnen
toesturen. U kunt zich aanmelden voor
deze nieuwsbrief door een e-mail te
sturen met uw adresgegevens naar
M.secretariaatWoS@wsrl.nl

Meer informatie
Voor vragen kunt u contact opnemen
met de omgevingsmanagers:
• Cécile Bouwman, via 06 5146 5138
of c.bouwman@wsrl.nl
• Leo Berkers, via 06 185 794 41 of
l.berkers@wsrl.nl
Dit project is te vinden op
www.waterschaprivierenland.nl/wos
Waterschap Rivierenland
Postbus 599, 4000 AN Tiel
(0344) 64 90 90
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Op 19 februari zijn we gestart met
de aanbestedingsprocedure om een
marktpartij te contracteren. Deze
marktpartij zal zich samen met ons en
het huidige ingenieursbureau met het
definitieve ontwerp gaan bezighouden.
Dit ontwerp wordt gemaakt op basis van
het vastgestelde voorkeursalternatief. De

