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Onderwerp  

Ontwerpbestemmingsplan Dijkversterking Tiel-Waardenburg 

 

Kennisnemen van 

het collegebesluit tot instemming met het bestemmingsplan ‘Dijkversterking Tiel-Waardenburg‘ (IMRO 

gecodeerd NL.IMRO.1960.WBTiWa-ONT1) en dit voor iedereen ter inzage te (laten) leggen in het kader 

van de gecoördineerde procedure voor het Projectplan Waterwet, die gevoerd wordt voor deze 

dijkversterkingsopgave.  

 

Inleiding 

De planuitwerking voor de dijkversterking Tiel-Waardenburg heeft een belangrijke mijlpaal bereikt. Het 

voorkeursalternatief is door de projectorganisatie van Waterschap Rivierenland (WSRL), met 

Ingenieursadviesbureau Sweco als adviserende partij, uitgewerkt tot een detailniveau dat nodig is voor 

de formele besluitvorming en de aanvraag voor de benodigde vergunningen. Zo zijn de maatregelen 

uitgewerkt die nodig zijn de om de effecten van de dijkversterking op bijvoorbeeld natuurwaarden, 

bomen of water te beperken. Ook zijn bermen, dijkopgangen en stoepen van de woningen ontworpen. 

Tevens zijn meekoppelkansen en wensen van bewoners -waar mogelijk- verwerkt in de ontwerpen. Al 

deze informatie is opgenomen in de ontwerpversie van het Projectplan Waterwet (hierna: ontwerp-

Projectplan Waterwet). Met het gereedkomen van dit ontwerp is ook duidelijk geworden welke 

versterkingsmaatregelen vragen om aanpassing van de geldende bestemmingsplannen. De 

projectorganisatie van WSRL heeft hiertoe een bestemmingsplan voorbereid, wat uitvoering van de 

beoogde maatregelen zoals benoemd in het ontwerp-Projectplan Waterwet mogelijk maakt. Dit 

bestemmingsplan ligt nu in ontwerpversie voor (zie bijlage 1). De gemeente West Betuwe is bevoegd 

gezag om de herziening van de geldende bestemmingsplannen procedureel gezien te starten door het 

‘vrijgeven’ van de ontwerpversie van het bestemmingsplan. Het gemeentebestuur van Tiel heeft ook 

positief besloten op een soortgelijk voorstel.  

Vaststelling van dit bestemmingsplan is beoogd in de zomer van 2021. Hiervoor vormt u als raad het 

bevoegd gezag en zal u ter zijner tijd een voorstel worden voorgelegd. 

 

Consequenties 

Waarom is een nieuw bestemmingsplan nodig? 

De dijkversterkingsopgave Tiel-Waardenburg strekt zich uit over het grondgebied van de gemeenten 

Tiel en West Betuwe. Voor beide gemeenten is een eigen bestemmingsplan opgesteld. Uitvoering van 

de maatregelen die zijn opgenomen in het ontwerp-Projectplan Waterwet passen niet (volledig) in de 
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geldende bestemmingsplannen. Het voorliggende ontwerpbestemmingsplan voorziet (voornamelijk) 

in herziening van bestemmingen van gronden waarop:   

 de geldende bestemming 'Verkeer' gelegen is, voor zover deze bestemming gelegen is op of 

direct nabij de bestaande waterkering. Ook betreft dit gronden die in de nieuwe situatie als 

gevolg van een binnen- of buitenwaartse verschuiving van het dijklichaam een bestemming 

'Verkeer' krijgen. Tevens krijgen de aangrenzende functies, zoals agrarisch en groen, veelal 

een passende bestemming als gevolg van verschuiving van het dijklichaam. Hiervoor worden 

dus de geldende (enkel)bestemmingen gewijzigd. Deze functies kunnen worden uitgeoefend 

ter plaatse van een waterkering, mits voldaan wordt aan de planregels die horen bij de 

dubbelbestemming ‘Waterstaat-waterkering’.  

 de dubbelbestemming Waterstaat-waterkering van toepassing is. Dit geldt voor gronden 

binnen de nieuwe waterkering en de te verwijderen waterkering (in het geval van verschuiving 

van het dijklichaam). Ook de bij de waterkering behorende beschermingszones worden 

herzien met dit bestemmingsplan. 

 

Gecoördineerde projectprocedure. 

Op het Projectplan Waterwet is de gecoördineerde projectprocedure van toepassing waarbij het 

ontwerp-Projectplan Waterwet, het ontwerpbestemmingsplan, de projectMER en alle benodigde 

ontwerpbesluiten op aanvragen voor de hoofdvergunningen gelijktijdig gepubliceerd en ter inzage 

worden gelegd. In de Waterwet is het college van Gedeputeerde Staten aangewezen als coördinerend 

bevoegd gezag voor deze gecoördineerde procedure.  

Het voorliggende ontwerpbestemmingsplan is een van de onderdelen van deze gecoördineerde 

procedure. Hier hoort bij dat het bevoegd gezag (in deze het college van West Betuwe) besluit dat het  

ontwerpbestemmingsplan in procedure kan worden gebracht (lees: ter inzage kan worden gelegd). Na 

dit besluit brengt de gemeente de provincie hiervan op de hoogte en stuurt zij het plan toe. 

De genoemde ontwerpbesluiten hebben betrekking op de hoofdvergunningen. Het waterschap heeft 

vergunningsaanvragen ingediend bij de diverse bevoegde gezagen. Zo is bij de provincie de aanvraag 

‘Wet natuurbescherming’ ingediend. De gemeente behandelt momenteel de aanvraag voor 

Omgevingsvergunning (onderdeel bouwen, monumenten en kap). Toetsing van de vergunning vindt 

normaal gesproken plaats aan het nieuwe, geldende bestemmingsplan dat is opgesteld ten behoeve 

van de beoogde ontwikkeling. In geval van de gecoördineerde procedure liggen de besluiten op de 

aanvraag voor Omgevingsvergunning tegelijkertijd met dit nieuwe bestemmingsplan ter inzage. 

Daarom is ervoor gekozen een tijdelijke afwijking onder art. 2.12, lid 1, sub a, onder 2 (Wabo) te 

volgen. Dit betekent concreet dat: 

- Een bestemmingsplanprocedure wordt gevolgd waarbij de ontwerpversie op korte termijn ter inzage 

zal worden gelegd en vaststelling in 2021 is beoogd.  

- Een aanvraag voor een Omgevingsvergunning is ingediend, welke wordt getoetst aan dit in 

voorbereiding zijnde ontwerpbestemmingsplan. 

- Het (ontwerp)besluit op de aangevraagde Omgevingsvergunning mogelijk is met een tijdelijke 

afwijking op dit nieuwe bestemmingsplan. Hierbij wordt de afwijking verleend voor een maximaal 

toegestane termijn van 10 jaar. De tijdelijke afwijking vervalt op het moment dat het nieuwe 

bestemmingsplan onherroepelijk is. 
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Het nemen van het ontwerpbesluit op de Omgevingsvergunning is gemandateerd bij de 

Omgevingsdienst Rivierenland. Dit besluit zal met het ontwerp-Projectplan Waterwet, de projectMER 

en het ontwerpbestemmingsplan gelijktijdig ter inzage worden gelegd. Dit zal plaatsvinden in analoge 

en digitale vorm, en iedereen kan reageren, oftewel een zienswijze indienen.  

 

Uitgebreid participatieproces    

Aan de voorbereiding van dit bestemmingsplan, het Projectplan Waterwet en de projectMER is een 

jarenlang en uitgebreid participatieproces vooraf gegaan. In bijlage 2 is een overzicht van dit proces 

opgenomen en is globaal vermeld wanneer participatiemomenten hebben plaatsgevonden. 

Voorbeelden van deze momenten zijn bewonersbijeenkomsten in de verschillende fasen en individuele 

‘keukentafel’gesprekken. Daarnaast spreekt de projectorganisatie met de Klankbordgroep (KBG), 

waarvan ook terugkoppeling wordt gegeven in de Bestuurlijke Begeleidingsgroep. 

De overgrote meerderheid van de betrokkenen bij de dijkversterking nemen dan ook deel aan het 

planproces. Daarnaast vraagt de toe te passen coördinatieprocedure om een gelijktijdige 

inzagelegging van de diverse planproducten. Dit zorgt bij betrokkenen en geïnteresseerden voor 

duidelijkheid en transparantie in de diverse planproducten en de bijbehorende procedure. De hiervoor 

genoemde argumenten maken dat inzagelegging van een voorontwerpbestemmingsplan, waarbij 

inspraak mogelijk is, niet nodig wordt geacht.  

Naast overleggen met bewoners langs en nabij de dijk, vindt ook nauwe afstemming plaats met 

diverse (overheids)instanties. Het gaat hierbij om betrokken bevoegde gezagen in het kader van de 

coördinatieprocedure, zoals de gemeenten West Betuwe en Tiel, Rijkswaterstaat, de provincie 

Gelderland, de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed en de gemeentelijke Welstand- en 

Monumentencommissie. Hiermee wordt voldaan aan de verplichting tot het wettelijk vooroverleg, ex 

artikel 3.1.1 Bro, waarbij vereist is dat overleg wordt gepleegd met betrokken overheidsorganen van 

wie de belangen in het geding zijn met het beoogde plan.  

 

Meekoppelkansen 

In het kader van de dijkversterking en het bijbehorende participatieproces dat gevoerd wordt door de 

projectorganisatie, is aan belanghebbenden gevraagd welke wensen bestaan om waar mogelijk mee 

te nemen met de uitvoering van de dijkversterking. Inmiddels is duidelijk welke kansen bestaan en 

welke hiervan mee kunnen lopen met de planning van de dijkversterking. Op dit moment worden 

(financiële) afspraken hierover besproken en vastgelegd, maar deze zijn nog niet afgerond. 

Om uitvoering van kansen mogelijk te maken zijn deze in het ontwerp-Projectplan Waterwet benoemd. 

Vervolgens is beoordeeld of uitvoering past binnen het juridisch-planologische kader van het nieuwe 

bestemmingsplan van de dijkversterking. Dit bleek het geval. Een voorbeeld: Het ontwerp-Projectplan 

Waterwet beschrijft de meekoppelkans om belevingspunten te realiseren of te versterken. Het 

ontwerpbestemmingsplan maakt vervolgens -zoals geheel gebruikelijk- plaatsing van een (extra) 

bankje of lichtmast mogelijk. Ook de belevingsfunctie - (extensieve) dagrecreatie- van een dergelijk 

punt past binnen de van toepassing zijnde bestemming, veelal ‘Verkeer’ of ‘Groen’.  Ook hiervoor geldt 

dat dit een gebruikelijke planregeling biedt. Voor uitvoering van deze meekoppelkansen is dan ook 

geen separate (bestemmingsplan)procedure benodigd. 

Uitzondering hierop vormt de kans voor woningbouwontwikkeling ter plaatse van Molenblok (Varik) en 

van Slingerbos (Ophemert). Voor deze ontwikkelingen is eind 2018 een samenwerkingsovereenkomst 
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gesloten tussen de gemeente (Neerijnen) en het WSRL. Uitwerking binnen de ruimtelijke en financiële 

kaders vindt momenteel in gezamenlijkheid plaats. Via een separaat spoor stemmen de twee partijen 

de planvoorbereidingen voor de beoogde woningbouw zoveel mogelijk af op de maatregelen die nodig 

zijn in het kader van de dijkversterking. Hiervoor ontvangt u in een later stadium separate voorstellen.  
 

Financiën 

Voorliggend voorstel vraagt om het in procedure brengen van het ontwerpbestemmingsplan voor 

dijkversterkingsproject Tiel-Waardenburg. Voor deze handeling ontvangt de gemeente 

legesinkomsten. Dit is al verwerkt in de tweede bestuursrapportage 2020. 

Het plan en de bijbehorende onderzoeken zijn opgesteld door de projectorganisatie van WSRL. 

Afspraken over planschadeverhaal zijn in voorbereiding. 

 

Communicatie 

De formele bekendmaking van de start van de inzagetermijn gebeurt op gebruikelijke wijze via de 

gemeente (voor wat betreft het bestemmingsplan, als één van de planproducten), in samenspraak met 

de provincie. Uiteraard zal ook berichtgeving plaatsvinden via de Nieuwsbrief van de 

projectorganisatie en via sociale media. De projectorganisatie geeft hiermee op juiste invulling aan het 

participatieproces. 

 

Vervolg 

In bijlage 3 is een uitgebreide planning over de gecoördineerde projectprocedure opgenomen.  

Naast dijkversterkingsproject Tiel-Waardenburg, werkt het waterschap ook met betrokken partijen aan 

een dijkversterkingsopgave tussen Gorinchem en Waardenburg. Dit project volgt een andere planning. 

De planproducten hebben reeds ter inzage gelegen en de ontvangen zienswijzen zijn beantwoord. 

Hiervoor wordt u naar verwachting vóór eind januari 2021 een (raads)voorstel voor (gewijzigde) 

vaststelling van het bestemmingsplan voorgelegd. Tevens zal u gevraagd worden in te stemmen met 

de antwoordnota als reactie op de zienswijzen (die zich richten op het bestemmingsplan).  

 

 

Bijlage(n) 
Link naar de bijlagen: 
https://www.ruimtelijkeplannen.nl/viewer/view?planidn=NL.IMRO.1960.WBTiWa-ONT1 

(Na klikken komt u terecht op onderstaande pagina, handigste is om in het venster aan de rechterzijde 
door te klikken op ‘documenten’ en vervolgens het gewenste document aan te klikken.  

Via + en – kan worden in/uitgezoomd. Op de onderstaande kaart zijn Opijnen, Varik en Ophemert 

benoemd, daar kan de kaart ook worden aangeklikt, klik dan op het venster links ‘dijkversterking Tiel-

Waardenburg’. Dan worden de bestemmingen zichtbaar in het rechtervenster). 

 

Burgemeester en wethouders van de gemeente West Betuwe, 

de secretaris,                                 de burgemeester, 
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