
 

 

 

Informatienota 
Datum vergadering : 28 september 2021 

Registratienummer : GZDGWB/198917 

   IN/093 

Portefeuillehouder : Sietske Klein – de Jong 

Bijlage(n) : - 

Onderwerp : Toelichting raadsbehandeling ‘Vaststelling Bestemmingsplan  

   Dijkversterking Tiel-Waardenburg’ 

 

Onderwerp  

Toelichting Raadsvoorstel Vaststelling Bestemmingsplan Dijkversterking Tiel-Waardenburg 

 

Kennisnemen van 

voorliggende toelichting ter agendering en vaststelling van het Bestemmingsplan dijkversterking Tiel-

Waardenburg in de raadsvergadering van 28 september 2021.  

 

Inleiding 

In de afgelopen raadscycli is het agendapunt ‘Vaststelling bestemmingsplan dijkversterking Tiel-

Waardenburg’ tweemaal afgevoerd van de besluitvormende agenda. Met voorliggende informatienota 

wil het college u een toelichting geven op de diverse onderwerpen die bij de behandeling aan de orde 

zijn gekomen, ter voorbereiding van de aankomende raadsbehandeling.   

 

Kernboodschap 

Met de voorliggende toelichting wil het college u een zo volledig mogelijke voorbereiding bieden op de 

agendering van het agendapunt in de besluitvormende raadsvergadering van 28 september 2021. Met 

agendering, en vervolgens ook vaststelling van het bestemmingsplan, kan door Waterschap 

Rivierenland weer positief vervolg worden gegeven aan de procedure die noodzakelijk is om 

dijkversterkingsproject Tiel-Waardenburg tot uitvoering te laten komen.  

 

Toelichting 

In de voorgaande raadscycli is (meerdere malen) een aantal onderwerpen naar voren gebracht door 

insprekers dan wel raadsleden. Hierna volgt een beschrijving van de onderwerpen, vraagstellingen en 

reacties. Deze informatienota gaat globaal in op de onderwerpen. Voor de volledige vraagstelling en 

beantwoording wordt verwezen naar de documenten die horen bij de raadsagenda van de betreffende 

vergadering in de eerdere raadscyclus.  

 

Inspreker / bewoner Ophemert: Zorgen over ophoging ten behoeve van woningbouwlocatie Slingerbos. 

Inspreker heeft zorgen geuit over de forse ophoging van de naast zijn woning gelegen gronden. Op 

deze gronden is de (gemeentelijke) woningbouwontwikkeling Slingerbos voorzien.  

Reactie:  

In een (bestuurlijk) gesprek met de bewoner is de voorgenomen aanpassing van het dijkontwerp ter 

hoogte van Slingerbos toegelicht. De aanpassing is bevestigd door de heemraad van het waterschap. 

De aanpassing is tot stand gekomen in het proces tot uitwerking van de afspraken uit de 
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samenwerkingsovereenkomst over dijkversterkingsproject Tiel-Waardenburg en woningbouwlocaties 

Molenblok en Slingerbos. Door de aanpassing is de forse ophoging ter plaatse van Slingerbos niet 

meer aan de orde. 

Overigens heeft de aanpassing ook betrekking op de woningbouwlocatie Molenblok in Varik. Hier is 

geconcludeerd dat een dijkversterkingsmaatregel in de vorm van een constructie beter past dan een 

maatregel ‘in grond’. Ook deze beoogde verbetering is (bestuurlijk) besproken met de eigenaar van de 

naastgelegen grond (Veerhuis).   

Reeds beschikbaar gesteld document: ‘MEMO Aankondiging voorgenomen aanpassing dijkontwerp 

Molenblok_Slingerbos 25 06 202’ 

 

Inspreker / bewoner Ophemert: Zorgen over toekomstige weginrichting en gevolgen voor Natura2000 

Inspreker geeft aan dat zorgen bestaan over de inrichting van de weg op de dijk, ná de dijkversterking. 

Onder andere is de vraag gesteld of deze verkeersveilig wordt ingericht en hoe deze weg eruit komt te 

zien. Gerefereerd wordt aan het project Gastvrije Waaldijk. Tevens zijn zorgen geuit over aantasting 

van naastgelegen Natura2000-gebied en is verwezen naar aanpassing van het dijkontwerp in 

Heesselt.  

Reactie:  

In een (bestuurlijk) gesprek met de bewoner is geluisterd naar de zorgen. Ook is gesproken over de 

uitwerking van de Gastvrije Waaldijk. (NB: In dit kader is aan uw raad toegezegd dat u hierover nader 

wordt geïnformeerd.) Daarnaast is gevraagd op welke wijze de communicatie aan en participatie van 

bewoners verbeterd zou kunnen worden.  

Reeds beschikbaar gesteld document: ‘Toelichting vragen Bestemmingsplan Dijkversterking Tiel-

Waardenburg 10 05 2021’ en ‘20210521 Beantwoording vragen GL en DB Bestemmingsplan 

Dijkversterking OV2 op 11 mei’  

 

Raadsfractie: Vragen over De Ideale Rivierdijk 

Vanuit enkele raadsleden zijn vragen gesteld over toepassing van constructies als 

dijkversterkingsmaatregel over het gehele traject van Tiel-Waardenburg, vanuit het concept van De 

Ideale Rivierdijk (DIR). Dit ook in vergelijking met de aanpassingen van de eerder voorgestelde 

maatregel aan de Donkerstraat in Heesselt (NB. Naar aanleiding van zienswijzen en dus opgenomen in 

de Nota van Antwoord). Daarnaast is de relatie gelegd met toepassing van ‘schone grond’ en 

aantasting van waarden als cultuurhistorie en natuur.  

Reactie:  

Er is uitgelegd dat door het waterschap veel gesproken is met de initiatiefnemer van het concept DIR. 

Ook vanuit de gemeente (wethouder) is met deze persoon gesproken. Enkele onderdelen van het 

concept van zijn toepasbaar en zijn ook door het waterschap in het projectplan voor de dijkversterking 

verwerkt. Dit geldt echter niet voor alle onderdelen. Een nadere toelichting is opgenomen in de 

beschikbaar gestelde annotatie. Daarnaast vraagt het Hoogwaterbeschermingsprogramma om 

urgentie om de dijkversterkingsprojecten tot uitvoering te brengen. 

Reeds beschikbaar gesteld document: ‘Annotatie WSRL DIR tbv vaststelling BP dijkversterking TiWa 

gemeente West Betuwe’ 
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Ten slotte is bij de agendering van het raadsvoorstel voor de besluitvormende vergadering van 29 juni 

2021 door de portefeuillehouder een oproep gedaan om het voorstel te agenderen en conform 

voorstel te besluiten, vanwege in ieder geval;  

1. Urgentie tot dijkversterking: De staat van de dijken voldoet niet meer aan de huidige normen. 

Maatregelen ter versterking zijn hoogst noodzakelijk. De dijkversterkingsprojecten in de 

gemeente West Betuwe, Tiel-Waardenburg en Gorinchem-Waardenburg, hebben hierbij hoge 

prioriteit binnen het landelijke Hoogwaterbeschermingsprogramma. Eerder dit jaar heeft u het 

bestemmingsplan voor Gorinchem-Waardenburg vastgesteld. Voor dit project is inmiddels de 

uitvoering van de dijkversterking gestart. 

2. Daarnaast bent u bevoegd gezag om het bestemmingsplan voor West Betuwe vast te stellen. 

Dit is een van de besluiten die nodig zijn om de gecoördineerde projectprocedure te kunnen 

vervolgen. Andere betrokken bevoegde gezagen hebben hun besluit reeds genomen, zoals 

Waterschap Rivierenland, de gemeente Tiel en de provincie Gelderland. Op eerdere momenten 

(zoals bij vaststelling bestemmingsplan Gorinchem-Waardenburg of voor inzagelegging van 

het ontwerpbestemmingsplan voor Tiel-Waardenburg) is reeds uiting gegeven aan de 

gemeentelijke rol in de benodigde projectprocedure. Uw besluit tot vaststelling van het  

bestemmingplan voor dijkversterkingsproject Tiel-Waardenburg vormt hier ook een essentieel 

onderdeel van. 

 

 

Suggestie ter afhandeling van deze toelichting 

Voor kennisgeving aannemen. 

 

 

 

Burgemeester en wethouders van de gemeente West Betuwe, 

de secretaris,                         de burgemeester, 

Karen Coesmans   Servaas Stoop  

 

 


