
Wet Natuurbescherming Vergunning voor Natura 
2000 gebieden

Status: Definitief

Algemene gegevens van de activiteit

Wordt de aanvraag gedaan voor een 
agrarische activiteit met (mede) het 

houden van vee?
Nee

Naam activiteit Dijkversterking Gorinchem-Waardenburg

Omschrijving activiteit Dijkversterking

Locatie van de activiteit Gemeente(n)

Het betreft de gemeenten

Gemeente West Betuwe 

Plaatselijk bekend als De Noordoever van de Waal van Gorinchem tot Waardenburg in gemeenten West 
Betuwe en Gorinchem

Betreft het een activiteit van 
tijdelijke aard? Ja

Start datum van 1-4-2021

 tot en met 31-12-2025

Eerder verleende vergunningen, ontheffingen of meldingen

Is voor deze activiteit eerder een 
ontheffing of natuurvergunning 

aangevraagd
Nee

Inhoudelijke gegevens van de activiteit

Geef een omschrijving van de 
bestaande en de gewenste situatie. 
(tenminste de wijziging beschrijven 

waarvoor de aanvraag wordt 
gedaan).

De dijk tussen Gorinchem en Waardenburg voldoet niet aan de norm en  wordt 
versterkt. Zie ontwerp Projectplan Waterwet en MER via https://terinzage.gralliantie.nl. 

Afstemming met de eigenaar

Is de aanvrager tevens 
grondeigenaar? Nee

Verleende vergunningen, ontheffingen of meldingen

Grondeigenaar

Kadastrale gemeente Waardenburg

Sectie 00

Nummer 00

Naam eigenaar Zie Grondverwervingsplan bij oPpWw en notitie toelichting vergunningaanvraag
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Afstemming met de beheerder

Is de aanvrager beheerder van het 
terrein? Ja

Afstemming met de beheerder

Heeft u contact gehad met de 
gemeente? Ja

Wie is in het kader van deze activiteit uw contactpersoon bij de gemeente(n) of omgevingsdienst?

Naam Noortje Breij

Emailadres noortje.breij@westbetuwe.nl

Telefoonnummer 0625042683

Afstemming met andere wetten

Worden er voor de uitvoering van de 
activiteit bomen gekapt die vallen 

onder de beschermde 
houtopstanden op grond van 

hoofdstuk 4 van de Wet 
natuurbescherming?

Ja

Zijn er op de locatie beschermde 
soorten aanwezig? Ja

Hebben de activiteiten effecten op 
de beschermde soorten waarbij 

mogelijk verbodsbepalingen uit de 
Wet natuurbescherming worden 

overtreden?

Ja

Worden er mitigerende maatregelen 
getroffen waardoor geen 

verbodsbepalingen uit de Wet 
natuurbescherming worden 

overtreden?

Ja

Stikstof effecten

Heeft de aanvraag betrekking op 
stikstofeffecten? Ja

Wat is de reden van de aanvraag? Nieuwe activiteit (oprichting)

Stikstof effecten

Zijn er andere effecten (niet zijnde 
stikstof)? Ja

Geef aan wat in de veranderende 
situatie de overige effecten zijn Alle effecten van de dijkversterking zijn opgenomen in het iReport, onderdeel MER

Stikstof effecten
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Stikstof effecten

Ruimte voor eventuele toelichting Volledige informatie over het project en de effecten is te vinden in het i-report, via 
https:\\terinzage.gralliantie.nl

Gegevens melder

Doet u de melding voor een bedrijf, 
stichting, vereniging of natuurlijk 

persoon? 
Bedrijf, Stichting of vereniging

Gegevens aanvrager (legesplichtige)

Voorletters H.

Achternaam Nonnekens

KVK nummer 30281419

Vestigingsnummer 000009234136

Bedrijf/organisatie Waterschap Rivierenland

Functie/Hoedanigheid Omgevingsmanager

Straatnaam De Blomboogerd

Huisnummer 1

Postcode 4003 BX

Plaats Tiel

Telefoonnummer 0344649090

Emailadres info@wsrl.nl

Maakt u gebruik van een adviseur, 
gemachtigde of heeft u een andere 
contactpersoon dan de aanvrager?

Nee

Bijlagen

Wilt u meer dan 15MB aan bijlagen 
of een bestand groter dan 5MB 

uploaden?
Ja

Link naar WeTransfer bestanden: https://we.tl/t-KqKI9ka0d9

Ondertekening

De aanvrager verklaart dat

de wijzigingen in de omstandigheden die van belang zijn bij de beoordeling van de 
vergunningaanvraag, zo spoedig mogelijk doorgegeven worden aan de provincie 
Gelderland onder vermelding van het nummer waaronder de aanvraag in behandeling 
is; 
alle eventueel gewenste nadere gegevens voor de beoordeling van de aanvraag, direct 
en naar waarheid zullen worden verstrekt aan de medewerkers die met de behandeling 
van de aanvraag zijn belast; 
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hij/zij er tevens mee bekend te zijn dat de vergunning direct wordt ingetrokken indien 
hij/zij één of meer uit zijn/haar vergunning voortvloeiende verplichtingen niet nakomt, 
dan wel in het kader van de aanvraag onjuiste gegevens heeft verstrekt. Voorts kan de 
vergunning worden gewijzigd of ingetrokken als de omstandigheden zodanig zijn 
gewijzigd dat deze niet verleend zou zijn op het tijdstip waarop de vergunning is 
verleend; 
alle gegevens naar waarheid zijn verstrekt.

Datum 18-3-2020

Naam ondertekenaar H. Nonnekens

Functie/hoedanigheid 
ondertekenaar Omgevingsmanager

De melder accepteert hierbij dat

de aanvraag wordt ingediend door de persoon of bedrijf die als aanvrager (en daarmee 
legesplichtige) aangemerkt is of door de persoon die hiervoor gemachtigd is. 
de aanvraag hiermee definitief wordt ingediend. 
de aanvrager ermee bekend is dat voor het in behandeling nemen van deze aanvraag 
leges verschuldigd zijn. 
toestemming te geven voor het delen van de ingevulde informatie en het verder digitaal 
afhandelen van de procedure.
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