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BESLUIT 

De Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, Ingrid van Engelshoven, 

beschikkende krachtens de artikelen 11, tweede lid, en 14, eerste lid, van de 
Monumentenwet 1988 en afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht, 

gezien de aanvraag van Waterschap Rivierenland van 28 februari 2020, de 
aanvullende informatie van 31 maart 2020 en het verzoek van 8 juli 2020 op 
grond van artikel 11 van de Monumentenwet 1988, 

verleent u hierbij een vergunning voor de volgende werkzaamheden op het 
perceel met de kadastrale aanduiding: HWN02 U 802 (Rijksmonumentnummer 
45559/ Locatie kasteelterrein Frissenstein, Kerkeneind Frissenstein) te 
Herwijnen, gemeente West Betuwe: 

taludverbetering op het buitentalud van de aangrenzende dijk en 
realiseren geul in de uiterwaard. 

Op grond van het overgangsrecht, artikel 9.1. van de Erfgoedwet, blijft artikel 11 
van de Monumentenwet 1988 van toepassing. 

De Gralliantie heeft de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed verzocht om 
voorwaarde c. van de vergunning aan te passen aan de actuele planning van het 
projectplan Waterwet Gorinchem Waardenburg. Er zijn geen zienswijzen 
ingebracht die betrekking hebben op of doorwerken in de vergunning 
archeologisch rijksmonument. 

Aan deze vergunning worden de volgende voorwaarden verbonden: 
a. de vergunningaanvrager geeft de voorwaarden waaronder de vergunning 

wordt verleend tijdig (voor aanvang van de werkzaamheden) door aan de 
opdrachtnemer (zoals bijvoorbeeld een archeologisch bedrijf, aannemer of 
loonbedrijf) die de werkzaamheden gaat uitvoeren; 

b. afwijken van de voorwaarden waaronder de vergunning is verleend door de 
vergunningaanvrager of opdrachtnemer(s) is uitsluitend mogelijk na 
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schriftelijke toestemming van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, i.c. 
mevrouw 3. Schreurs; 

c. de vergunning vervalt na 36 maanden, gerekend vanaf de datum van 
deze beschikking; de voorgenomen (grond)werkzaamheden dienen 
derhalve in deze periode te worden uitgevoerd; 

d. de werkzaamheden worden uitgevoerd conform de aangeleverde 
tekening(en) en werkwijze Notitie Aanvullende informatie 
vergunningaanvraag Archeologisch Rijksmonument Frissenstein met kenmerk 
GO-WA-NTT-24450.docx, d.d. 30-3-2020; Bij wijziging van de 
uitvoeringswijze bijvoorbeeld bij uitwerking van het DO naar een UO, dient de 
nieuwe werkwijze voorafgaand aan de uitvoering ter goedkeuring te worden 
voorgelegd aan de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, i.c. mevrouw 
J. Schreurs; 

e. bij de dijkversterking vinden geen graafwerkzaamheden beneden maaiveld 
plaats buiten de zone die in de jaren 1990 bij de vorige dijkversterking is 
geroerd noch andere werkzaamheden die de bodem roeren; 

f. de aanvang van de (grond)werkzaamheden wordt tenminste 14 dagen van 
tevoren schriftelijk gemeld aan de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, i.c. 
mevrouw J. Schreurs. 

Motivering 
Het monument betreft een terrein met de resten van het kasteel Frissestein (het 
Huis te Herwijnen) uit de Late Middeleeuwen (14e/15e eeuw), gelegen in klei op 
een uiterwaard in het stroomgebied van de Waal. Het kasteelcomplex bestaat uit 
een hoofdburcht en een voorburcht, omgeven door grachten. Archeologische 
resten kunnen vanaf het maaiveld verwacht worden. 
In de planvorming is rekening gehouden met de archeologische waarden. Het 
ruimtebeslag van de nieuwe dijk is gelijk aan die van de bestaande dijk. Er zullen 
alleen maatregelen worden uitgevoerd in de teen van het dijklichaam, de zone die 
in de jaren 1990 al is verstoord. De in het kader van rivier- en natuurcompensatie 
uit te graven geul Iigt buiten het monument. Om het risico op erosie in de geul en 
afkalving van het archeologische monument te voorkomen wordt 
oeverbescherming aangebracht. Naar verwachting zullen geen archeologische 
resten worden verstoord. 

De verwachting dat er geen archeologische waarden verloren gaan bij de 
dijkversterking en de maatregelen voor rivier- en natuurcompensatie zijn 
bepalend in mijn besluit vergunning te verlenen voor de werkzaamheden zonder 
aanvullende voorwaarden voor archeologisch onderzoek. Op 8 juli 2020 is 
aangegeven dat de grondwerkzaamheden nabij het monument volgens de 
planning plaatsvinden vanaf 1 april 2022, en maximaal 18 maanden zullen duren. 
De in voorwaarde c. van het ontwerpbesluit genoemde Iooptijd van de vergunning 
van 18 maanden is derhalve verlengd tot 36 maanden. 

Procedure 
Op verzoek van initiatiefnemer Waterschap Rivierenland coordineert Provincie 
Gelderland, mede namens provincie Zuid Holland, de projectprocedure voor 
Dijkversterking Gorinchem - Waardenburg op basis van paragraaf 5.2 van de 
Waterwet. Aangezien het grootste deel van het dijktraject in Gelderland is 
gelegen, hebben de provincies Gelderland en Zuid-Holland bepaald dat 
Gedeputeerde Staten (GS) van Gelderland zorgdragen voor deze gecoordineerde 
projectprocedure. 
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Bij de projectprocedure is conform de Waterwet afdeling 3.4 van de Algemene 
wet bestuursrecht van toepassing. Dit houdt in dat alle besluiten eerst als 
ontwerpbesluit ter inzage worden gelegd en vervolgens als definitief besluit. 

De besluiten die gecoordineerd worden zijn: 

1. Projectplan Waterwet Dijkversterking Gorinchem - Waardenburg van 
Waterschap Rivierenland; 

2. projectMER Dijkversterking Gorinchem - Waardenburg; 
3. Bestemmingsplan van gemeente West-Betuwe; 
4. Bestemmingsplan van gemeente Gorinchem; 
5. Besluit op grond van de Ontgrondingenwet Crobsche waard van provincie 

Gelderland; 
6. Besluit op grond van de Ontgrondingenwet Herwijnensche bovenwaard 

van provincie Gelderland; 
7. Besluit op grond van de Ontgrondingenwet Woelse waard van provincie 

Zuid-Holland; 
8. Besluit - vergunning op grond van de Wet natuurbescherming van 

provincie Gelderland; 
9. Besluit - ontheffing op grond van de Wet natuurbescherming van de 

provincie Gelderland; 
10. Besluit - handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening op grond van 

de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht van gemeente West-
Betuwe; 

11. Besluit - activiteiten bouwen, monumenten en kappen op grond van de 
Wet algemene bepalingen omgevingsrecht van gemeente West Betuwe; 

12. Besluit - activiteiten bouwen, monumenten en kappen op grond van de 
Wet algemene bepalingen omgevingsrecht van gemeente Gorinchem; 

13. Besluit Archeologische monumentenvergunning van de Rijksdienst voor 
het Cultureel Erfgoed; 

GS van Gelderland treden op als coordinerend orgaan; vanuit deze rol mengen zij 
zich niet in de inhoudelijke besluitvorming van elk bevoegd gezag. GS verzorgen 
de kennisgevingen van de met elkaar samenhangende (ontwerp)besluiten en 
organiseren de behandeling van de (eventueel) ingebrachte zienswijzen. 

Het onderhavige besluit maakt deel uit van de coordinatieprocedure. De bedoeling 
van deze coordinatieprocedure is om de samenhang en inzichtelijkheid van de 
betrokken besluiten bij onderhavig project te versterken en de besluitvorming zo 
efficient mogelijk te laten verlopen. De coordinatie heeft geen invloed op het 
toetsingskader voor ieder individueel besluit. 

Gezamenlijke voorbereiding van besluiten 
De (ontwerp)besluiten benodigd voor de realisatie van Dijkversterking Gorinchem 
- Waardenburg zijn door betrokken overheden gezamenlijk voorbereid en ook de 
communicatie daarover heeft gezamenlijk plaatsgevonden. Om de op handen 
zijnde besluiten zo goed mogelijk bij betrokkenen onder de aandacht te brengen 
en hen daarover te raadplegen hebben er verschillende momenten van 
informatieverstrekking en raadpleging plaatsgevonden 

Ontwerpbesluiten 
De ontwerpbesluiten met bijbehorende documenten hebben gedurende zes weken 
ter inzage gelegen in de periode vanaf 28 mei tot en met 8 juli 2020. Er zijn in 
deze periode zienswijzen ingediend. Voor de beantwoording van de zienswijzen en 
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de motivering van eventuele aanpassingen van de besluiten wordt verwezen naar 
de Nota van Antwoord zienswijzen dijkversterking Gorinchem - Waardenburg. Dit 
document wordt gelijktijdig met de definitieve besluiten ter inzage gelegd. 

Beroep instellen 
De definitieve besluiten liggen gezamenlijk voor zes weken ter inzage zoals 
aangegeven in de kennisgeving. Belanghebbenden kunnen in die periode bij de 
Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State beroep instellen zoals 
aangegeven in de kennisgeving. Deze Afdeling beslist in eerste en enige instantie 
over de ingestelde beroepen. Belanghebbenden kunnen beroep instellen als zij 
een zienswijze hebben ingediend op een van de ontwerpbesluiten. Hebt u geen 
zienswijze ingediend en bent u wel een belanghebbende, dan kunt u alleen beroep 
instellen als het u redelijkerwijs niet verweten kan worden dat u geen zienswijze 
heeft ingediend. Dat kan bijvoorbeeld het geval zijn als er bij de definitieve 
vaststelling van de besluiten wijzigingen zijn doorgevoerd ten opzichte van de 
ontwerpbesluiten. 

Voorlopige voorziening 
De besluiten treden in werking op de dag na het einde van de beroepstermijn. Het 
indienen van een beroepschrift verandert dit niet. Om de werking van de 
besluiten op to schorten kunnen degenen die beroep hebben ingesteld een 
voorlopige voorziening aanvragen. Een verzoek hiertoe kan worden ingediend bij 
de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Bij het 
verzoek moet een afschrift van het beroepschrift worden overlegd. Voor het 
indienen van een beroepschrift en/of een verzoek om een voorlopige voorziening 
is griffierecht verschuldigd. 

Crisis- en hersteiwet 
Op de gecoordineerde projectprocedure is de Crisis- en hersteiwet van 
toepassing. Dit heeft onder meer tot gevoig dat alle beroepsgronden in het 
beroepschrift moeten worden opgenomen, een beroep niet ontvankelijk wordt 
verklaard indien binnen de beroepstermijn geen beroepsgronden zijn ingediend en 
dat de beroepsgronden na afloop van de beroepstermijn niet meer kunnen 
worden aangevuld. Dit betekent onder andere dat het indienen van een 
zogenaamd 'pro forma' beroepschrift niet mogelijk is. 

Een afschrift van deze beschikking zend ik aan: 
• burgemeester en wethouders van de gemeente West Betuwe; 
• de regioarcheoloog; 
• gedeputeerde staten van de provincie Gelderland en 
• de erfgoedinspectie, sector Archeologie in Den Haag. 

De minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, 
namens deze, 
hoofd regio Noord-Oost, 

... 

Mw. M. Verschuur Mphil 
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