
Gemeenteraad West Betuwe 

Kuipershof 2 

4191 KH Geldermalsen  

Ophemert, 18-02-2022 

 

Geachte raad, 

Door middel van deze brief willen wij onze grote bezorgdheid uitspreken over de vergunningenprocedure, 

die door de gemeente West Betuwe is gevolgd met betrekking tot het ontwerp van de dijk in het algemeen 

en de inrichting van de weg in het bijzonder. Gezien het feit dat de dijkverzwaring, de samenhangende 

noodzakelijke procedures en hoeveelheid betrokken partijen het geheel zeer complex maken, een korte 

toelichting.  

Achtergrond 

De huidige dijk voor de dijkversterking Tiel-Waardenburg grenst momenteel voor een aanzienlijk gedeelte 

direct aan een Natura 2000 gebied (Europees netwerk van beschermde natuurgebieden). In Natura 2000 

gebieden worden plant- en diersoorten, die in Europa bedreigd zijn en hun natuurlijke leefomgeving, 

beschermd om de biodiversiteit te behouden.  

De Wet Natuurbescherming beschermt Natura 2000-gebieden. Welke gebieden onder Natura 2000 vallen, 

staat in de zogenaamde Vogelrichtlijn en de Habitatrichtlijn. 

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/natuur-en-biodiversiteit/natura-2000  

Het waterschap, voor wat betreft de dijkverzwaring zelf, heeft de verschillende procedures doorlopen. 

Aangezien de nieuwe dijk breder wordt, deze op verschillende punten richting de Waal wordt verplaatst, is 

er een grote impact op het aanwezige Natura 2000 gebied (de uiterwaarden).  

De door de dijkverzwaring aangetaste, ingenomen natuur dient gecompenseerd te worden. Het 

Waterschap, in samenspraak met de Provincie (handhaving Natura 2000), heeft ervoor gekozen om het 

dijktalud zelf aan te wijzen als Natura 2000 gebied (ongeveer 24 hectaren).  

Wij gaan er vooralsnog vanuit dat deze procedure op een juiste manier heeft plaatsgevonden.  

Het gevolg van het breder worden van de dijk en de compensatie van de natuur is dat de nieuwe weg 

direct grenst aan Natura 2000 gebied (rand van de weg). Bovendien vermoeden wij dat daar waar de weg 

breder wordt, deze mogelijk ongewild, het Natura 2000 gebied overlapt (b.v. de betonband, die in het plan 

Gastvrije Waaldijk wordt genoemd). De gemeente is verantwoordelijk voor de weg en de weginrichting, 

ook al wordt die in opdracht van het waterschap aangelegd. 

In de afgelopen jaren zijn er binnen het kader van het project TiWa diverse keren vragen gesteld aan de 

betrokken ambtenaren en wethouder over bovenbeschreven situatie. Telkenmale is aangegeven dat de 

gemeente het Waterschap en de Provincie volgt in de procedures en wij ons geen zorgen hoeven te 

maken. De weginrichting voldoet aan de geldende wet- en regelgeving, er behoeft geen aparte procedure 

doorlopen te worden.  

  

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/natuur-en-biodiversiteit/natura-2000


Vergadering van 15 februari “gebiedsgericht ontmoeten”  

Tijdens de afgelopen vergadering “gebiedsgericht ontmoeten” heeft er een discussie plaatsgevonden 

tussen de heer Uijlenbroek uit Ophemert, de Gemeente en het Waterschap. (Zie desgewenst terug op: 

https://gemeenteraad.westbetuwe.nl/Vergaderingen/Gebiedsgericht-ontmoeten/2022/15-februari/20:00 

).  

Na enig aandringen door de heer Uijlenbroek, kwam tijdens de discussie het volgende naar voren: 

• De gemeente heeft de afgelopen jaren voor wat betreft de procedures de Provincie en het 

Waterschap gevolgd; 

• Het Waterschap heeft uitsluitend alleen de procedures doorlopen voor het verbreden en 

verleggen van de dijk en niet voor de inrichting van de weg zelf.  

(Dit kon ook niet omdat de uiteindelijke plannen pas onlangs gepubliceerd zijn); 

• De nieuwe weg is gepositioneerd direct aan het Natura 2000-gebied; 

• Gezien de stringente wet- en regelgeving met betrekking tot Natura 2000 is het absoluut 

noodzakelijk dat er voor de inrichting van de weg, door de gemeente, een aparte procedure 

doorlopen wordt.  

Wij betreuren het dat niet de volledige of de juiste procedures zijn doorlopen. Wij zijn tenslotte niet tegen 

de dijkverzwaring zelf maar wel voor het behoud van het unieke en waardevolle rivierenlandschap.  

De Gastvrije Waaldijk kan in het kader van de natuurbescherming de gemeente ook in een lastig parket 

brengen door het ontbreken van verkeerstellingen en verkeersprognoses als gevolg van de 

ontwikkelingen op de Gastvrije Waaldijk. De situatie mag niet verslechteren, die verwachting moet kunnen 

worden onderbouwd met gegevens. 

Naast bovenbeschreven knelpunt, bespreekt u in de komende vergadering of een van de komende 

vergaderingen, als het advies van het college is uitgebracht, het ‘Uitvoeringsplan stikstofproblematiek 

Rivierenland’.  

Voor wat betreft Natura 2000 is op dit moment het volgende aan de hand (zie stukken raadsvergadering 

22-2-2022): 

• Momenteel is er een stikstof overschrijding van 100 – 125%. Deze overschrijding mag max. 100% 
zijn; 

• Projecten die ontwikkeld worden mogen geen negatief effect hebben op Natura 2000, extra 
overschrijding (denk hierbij aan inrichting dijk?); 

• Rivierenland, Natura 2000, is een zeer kwetsbaar gebied. 
 

De maatregelen die de komende jaren ten aanzien van uitstoot stikstof genomen moeten worden raken 

direct de bewoners, bedrijven en boeren waarbij de opdracht is dat Regio Rivierenland actief bijdraagt aan 

het aan het komen tot bron- en natuurherstelherstelmaatregelen (met de nadruk op integrale benadering 

en benutten meekoppelkansen).  

  

https://gemeenteraad.westbetuwe.nl/Vergaderingen/Gebiedsgericht-ontmoeten/2022/15-februari/20:00


Meekoppelkans: Van Gastvrije Waaldijk naar Stikstofarme Waaldijk 

Dat de gemeente nog niet de juiste procedures en de gewenste participatie voor de inrichting van de 

dijkweg heeft doorlopen is duidelijk. Echter, dit geeft een kans om meer vorm en inhoud te geven aan het 

stikstofbeleid van de gemeente.  

In plaats van lokaal maatregelen te moeten nemen, die direct impact hebben op de inwoners (bijv. 

bouwvergunningen, boeren (verminderen veestapel, verminderen werkzaamheden) en bedrijven, kan de 

gemeente ook nadenken over de inrichting van de Waaldijk, waarbij het niet gemotoriseerd verkeer 

gepromoot wordt en gemotoriseerd ontmoedigd.  

En nu? 

Volgens de wethouder heeft u eerder, als raad, akkoord gegeven op het Bestemmingsplan Dijkversterking 

en het Masterplan Gastvrije Waaldijk en komt de kortgeleden gepubliceerde weginrichting niet meer terug 

naar de Raad.  

Gezien het feit dat volgens ons de juiste procedures niet zijn doorlopen, zal het een goede zaak zijn om op 

dit moment een pas op de plaats te maken en zorg te dragen, dat de juiste procedures worden gevolgd bij 

het vorm- en inhoud geven aan de inrichting van de nieuwe weg.  

Niemand wil tenslotte dat de gemeente geconfronteerd wordt met diverse natuurwet-procedures wanneer 

de weg al ingericht is.  

 

Met vriendelijke groet, 

Mede namens de Belangengroep De Waaldijkers, die dit schrijven ondersteunen, 

Jos Uijlenbroek 


