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Onderwerp 

Besluit verlening omgevingsvergunning 

 

 

Geachte mevrouw Nonnekens, 

 

Op 5 maart 2020 kregen wij van u een aanvraag voor een omgevings-

vergunning voor het wijzigen van het verloop en het versterken van de 

dijk tussen Gorinchem en Waardenburg. In deze brief leest u dat u de 

vergunning krijgt. En wat u moet doen.  

 

Wat is onze beslissing? 

We hebben besloten dat u de vergunning krijgt.  

 

Wat is nu het vervolg? 

Wat nu het vervolg is na het nemen van dit besluit kunt u lezen in de 

bijlage: Kennisgeving. Hier kunt u lezen wat u of andere mensen 

kunnen doen als ze het niet eens zijn met deze beslissing, hoe en tot 

wanneer ze kunnen reageren en waar het besluit in te zien is. 

 

Meld de start van werkzaamheden 

Er staat ook in de vergunning dat als u gaat beginnen met de 

werkzaamheden u dit minimaal 2 dagen voor de start moet melden. En 

u moet aangeven wanneer de werkzaamheden klaar zijn. 

 

U kunt dit doorgeven door te bellen naar 0344 - 57 93 14. Of stuur een 

e-mail naar post@odrivierenland.nl. Vermeld hierbij alstublieft het 

zaaknummer 0214136892. 

 

Wanneer mag u beginnen? 

De vergunning geldt na 6 weken vanaf de dag na de terinzagelegging 

van het besluit, zoals aangegeven in de bijlage: Kennisgeving. 

 

Maar let op: het kan zijn dat u toch nog niet mag beginnen. Hieronder 

staat wanneer dat zo is. Wij adviseren u daarom pas te beginnen op 

het moment dat de vergunning definitief is.  

 

Als iemand het niet eens is met de beslissing, dan kan rechtstreeks 

beroep bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State 

worden ingesteld, mits de betreffende besluiten na vaststelling allen 

gelijktijdig bekend zijn gemaakt en de belanghebbende een zienswijze 

heeft ingediend tegen een ontwerpbesluit.  
Ook kunt u de afdeling vragen onze beslissing uit te stellen. Dit heet 

een voorlopige voorziening. In de bijlage staat hoe u dit kunt doen. 

Retouradres: Postbus 6267, 4000 HG Tiel 

Waterschap Rivierenland (hoofdkantoor) 

aan mevrouw H. Nonnekens 

Postbus 599 

4000 AN  TIEL 
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Heeft u vragen? 

Heeft u vragen over deze brief? Bel dan met Martijn Wolters, 

telefoonnummer 0344 – 579 314. Wilt u deze brief erbij houden als u 

belt? Dan kunnen wij u sneller helpen. 

 

Met vriendelijke groet, 

 

Burgemeester en Wethouders van de gemeente West Betuwe, 

Namens deze, 

 
ing. K. (Karel) Ouburg 

Waarnemend coördinator Vergunningverlening 

Omgevingsdienst Rivierenland 
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Omgevingsvergunning 

 

Burgemeester en wethouders van de gemeente West Betuwe hebben 

besloten dat u de omgevingsvergunning voor het wijzigen van het 

verloop en het versterken van de dijk tussen Gorinchem en 

Waardenburg krijgt.  

 

Waarvoor krijgt u de vergunning? 

In de tabel ziet u voor welke activiteiten u de vergunning krijgt. En 

welke wetsartikelen gelden voor deze vergunning.  

 

Wat gaat u doen? Wetsartikelen 

Bouwen  Art. 2.1 lid 1a Wabo 

Handelen in strijd met het 

bestemmingsplan voor maximaal 10 jaar 

Art. 2.1 lid 1c Wabo 

Handelen met gevolg voor het 

Rijksmonument  

Art. 2.1 lid 1f Wabo 

Handelen met gevolg voor het 

Gemeentelijk monument 

Art. 2.2. lid 1b Wabo 

Kappen  Art. 2.2 lid 1g Wabo 

 

Bij het verlenen van de vergunning hebben we ook gekeken naar het 

Besluit omgevingsrecht en de Ministeriële regeling omgevingsrecht. De 

aanvraag voldoet aan de regels hiervan. 

 

Hoe hebben wij de beslissing genomen?  

Wij hebben de beslissing genomen zoals staat in artikel 3.10 van de 

Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo). In hoofdstuk 2 leest 

u meer over hoe we de beslissing hebben genomen.  

 

Procedure 

Op verzoek van initiatiefnemer Waterschap Rivierenland coördineert 

Provincie Gelderland de projectprocedure voor Dijkversterking 

Gorinchem - Waardenburg op basis van paragraaf 5.2 van de 

Waterwet. 

 

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 gecoördineerd worden zijn:  

1. Projectplan Waterwet Dijkversterking Gorinchem – 

Waardenburg van Waterschap Rivierenland en het besluit 

omtrent goedkeuring hiervan van provincie Gelderland en Zuid 

Holland; 

2. ProjectMER Dijkversterking Gorinchem – Waardenburg ; 

3. Bestemmingsplan dijkversterking Gorinchem - Waardenburg 

van gemeente West Betuwe; 

4. Bestemmingsplan dijkversterking Gorinchem - Waardenburg 

van gemeente Gorinchem; 

5. Vergunning op grond van de Ontgrondingenwet Crobsche Waard 

van provincie Gelderland; 

6. Vergunning op grond van de Ontgrondingenwet Herwijnensche 

Bovenwaard van provincie Gelderland; 

7. Vergunning op grond van de Ontgrondingenwet Woelse Waard 

van provincie Zuid-Holland; 

8. Vergunning op grond van de Wet natuurbescherming van 

provincie Gelderland; 

9. Ontheffing op grond van de Wet natuurbescherming van 

provincie Gelderland; 
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10. Omgevingsvergunning handelen in strijd met regels ruimtelijke 

ordening op grond van de Wet algemene bepalingen 

omgevingsrecht van gemeente West Betuwe; 

11. Omgevingsvergunning activiteiten bouwen, monumenten en 

kappen op grond van de Wet algemene bepalingen 

omgevingsrecht van gemeente West Betuwe; 

12. Omgevingsvergunning  activiteiten bouwen, monumenten en 

kappen op grond van de Wet algemene bepalingen 

omgevingsrecht van gemeente Gorinchem; 

13. Archeologische monumentenvergunning van Rijksdienst voor 

het Cultureel Erfgoed; 

 

Gedeputeerde Staten van Gelderland treden op als coördinerend 

orgaan; vanuit deze rol mengen zij zich niet in de inhoudelijke 

besluitvorming van elk bevoegd gezag. Gedeputeerde Staten 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 

coördinatieprocedure. De bedoeling van deze coördinatieprocedure is 

om de samenhang en inzichtelijkheid van de betrokken besluiten bij 

onderhavig project te versterken en de besluitvorming zo efficiënt 

mogelijk te laten verlopen. De coördinatie heeft geen invloed op het 

toetsingskader voor ieder individueel besluit.  

 

Als onderdeel van de procedure is eerst een ontwerpbesluit 

bekendgemaakt, waartegen door eenieder zienswijzen konden worden 

ingediend. 

 

Gezamenlijke voorbereiding van besluiten 

De besluiten benodigd voor de realisatie van de Dijkversterking tussen 

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 informatie-

verstrekking en raadpleging plaatsgevonden. 

 

Ontwerpbesluiten 

De ontwerpbesluiten met bijbehorende documenten hebben gedurende 

zes weken ter inzage gelegen in de periode vanaf 28 mei 2020 tot en 

met 8 juli 2020. Er zijn in deze periode zienswijzen ingediend. Voor de 

beantwoording van de zienswijzen en 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. 

 

Mensen kunnen de beslissing bekijken 

Mensen kunnen de vergunningaanvraag en onze beslissing hierop, met 

alle bijbehorende documenten, bekijken vanaf vrijdag 26 februari 2021 

tot en met donderdag 8 april 2021.  

 

Welke regels gelden nog meer? 

U moet zich houden aan de regels die staan in hoofdstuk 1 van deze 

vergunning.  
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Bent u het niet eens met deze beslissing?  

Beroep instellen 

De definitieve besluiten liggen gezamenlijk voor zes weken ter inzage. 

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 beroepsschrift verandert dit niet. 

Om de werking van de besluiten op te 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 beroepsschrift worden overlegd. Voor het indienen van 

een beroepschrift en/of een verzoek om een voorlopige voorziening is 

griffierecht verschuldigd. 

 

Crisis- en herstelwet 

Op de gecoördineerde projectprocedure is de Crisis- en herstelwet van 

toepassing. Dit heeft onder meer tot gevolg 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’ 

beroepsschrift niet mogelijk is. 

 

Met vriendelijke groet, 

 

Burgemeester en Wethouders van de gemeente West Betuwe, 

Namens deze, 

 
ing. K. (Karel) Ouburg 

Waarnemend coördinator Vergunningverlening 

Omgevingsdienst Rivierenland 
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Inhoud 
 

 

Hoofdstuk 1: Aan welke regels moet u zich houden? 

Hoofdstuk 2: Hoe hebben wij de beslissing genomen? 

 

Documenten 

De documenten die hieronder staan horen bij de beslissing. 

 

• Aanvraagformulier; 

• A1 Monumentfactsheet GM Terrein huis Nieuw Klingelenburg 2a; 

• A2 Monumentfactsheet GM Grenspaal Haaften/Tuil 3b; 

• A3 Monumentfactsheet GM grenspaal Haaften-Hellouw 5c; 

• A4 Monumentfactsheet RM boerderij Waalbandijk 115 5d; 

• A5 Monumentfactsheet RM Kasteelterrein Frissestijn 7f; 

• A6 Monumentfactsheet RM Peilhuisje 8a; 

• A7 Monumentfactsheet RM restant Tankversperring (bij Fort Vuren) 

10b; 

• A8 Monumentfactsheet RM Fortaanleg Fort Vuren 11a; 

• A9 Monumentfactsheet RM Herwijnense Uitwateringssluis 11a; 

• RCE aanvulling advies 137945, datum 30-03-2020; 

• Pre advies peilschaalhuisje Herwijnen, datum 19-02-2020; 

• Advies provincie Gelderland, datum 01-04-2020; 

• Uitvoeringsvoorschriften ten behoeve van duurzame 

instandhouding cultuurhistorische waarden; 

• Eindadvies RCE Dijkversterking, datum 07-04-2020; 

• Advies welstand- en monumentencommissie, datum 18-03-2020; 

• B1 Overzicht constructies; 

• Tekeningen constructiezones, datum 12-10-2020; 

• B3.1 Kadastrale perceelnummers; 

• Lijst bomenkap, datum 18-11-2020; 

• Kaarten bomenkap, datum 07-10-2020; 

• Beschrijving waarderingscriteria en advies kapaanvraag 

Gorinchem-Waardenburg, datum 18-11-2020; 

• Bijlage bij advies kap Gorinchem-Waardenburg, datum 18-11-

2020; 

• D1 Achtergrondrapport Archeologie; 

• Nota van Antwoord zienswijzen dijkversterking Gorinchem – 

Waardenburg, datum 09-10-2020. 

 

Deze bijlagen vindt u onderaan deze vergunning: 

• Bijlage 1: Wat is er verder belangrijk? 

• Bijlage 2: Kennisgeving 
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Hoofdstuk 1 

 

Aan welke regels moet u zich houden?  

 

In dit hoofdstuk staan de regels die gelden als u de vergunning 

definitief krijgt. Het gaat om de volgende activiteiten:  

1.1. Bouwen;  

Handelen in strijd met het bestemmingsplan; 

Handelen met gevolgen voor rijks- en gemeentelijke 

monumenten; 

1.2. Kappen. 
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1.1  Bouwen; Handelen in strijd met het bestemmingsplan; en 

Handelen met gevolgen voor rijks- en gemeentelijke 

monumenten 

 

Hieronder leest u de regels die u moet volgen bij het bouwen.  

 

U moet daarnaast de regels van het Bouwbesluit 2012 volgen. Het 

Bouwbesluit staat op de website van de rijksoverheid: 

https://rijksoverheid.bouwbesluit.com. 

 

1. Bewaar de vergunning op de bouwplaats 

Zorg ervoor dat de vergunning altijd op de locatie is waar de 

werkzaamheden plaatsvinden. De toezichthouder kan erom vragen. 

 

2. Stuur ons voor de bouw begint enkele gegevens  

Stuur onderstaande gegevens uiterlijk drie weken vóórdat u met 

de bouw begint naar de Omgevingsdienst Rivierenland. Dat kan via 

e-mail: post@odrivierenland.nl. Stuur de volgende gegevens:  

• De constructietekeningen en -berekeningen; 

• Een bouwveiligheidsplan: in het bouwveiligheidsplan moeten 

ook de uitgangspunten voor een monitoringsplan / 

monitoringsstrategie voor het tijdens de uitvoering monitoren 

van trillingswaarden worden opgenomen, waardoor tijdig kan 

worden gesignaleerd wanneer tijdens de uitvoering 

grenswaarden worden overschreden en schade aan naburige 

bouwwerken en percelen zou kunnen ontstaan en worden 

voorkomen. 

 

Vermeld in uw e-mail dit nummer: 0214136892. 

 

Als de Omgevingsdienst Rivierenland de gegevens heeft goedgekeurd, 

mag u met de bouw beginnen.  

 

3. De regels voor werk in de bodem 

Algemeen 

 Komt u bij het graven in de bodem iets tegen dat vervuild is 

(bijvoorbeeld olie of asbest) of dat misschien heel oud is 

(bijvoorbeeld potscherven)? Dan moet u direct stoppen met het 

werk en dit aan ons laten weten. We beslissen dan of een 

bodemonderzoek nodig is. En we beslissen in overleg met u hoe 

het werk verder kan gaan. 

 Wilt u grondwater uit de bodem halen? Dan heeft u daarvoor 

vooraf toestemming nodig van gemeente West Betuwe. 

• Wilt u grond uit de bodem halen en wilt u de grond ergens anders 

gebruiken? Dan moet u zich houden aan de regels van het Besluit 

bodemkwaliteit en de Regeling bodemkwaliteit 

https://wetten.overheid.nl/BWBR0022929/2019-12-18 en 

https://wetten.overheid.nl/BWBR0023085/2018-11-30.  

U moet dit melden aan de gemeente waar u de grond wil 

gebruiken. Ook moet u laten weten welke stoffen er in de grond 

zitten. De gemeente waar u de grond wil gebruiken, beslist of u de 

grond daar mag gebruiken. 

 Voor deze regio geldt de Nota bodembeheer regio Rivierenland. 

Hierin staan de regels over het gebruik van grond. Zo mag u 

bijvoorbeeld geen grond gebruiken die naar olie ruikt, of waar 

asbest of puin in zit. U vindt de Nota bodembeheer regio 

Rivierenland op de website van de gemeente waar u de grond wil 

gebruiken. Daar staat ook de interactieve bodemkwaliteitskaart. 

Wilt u de grond gebruiken buiten de grenzen van de 
bodemkwaliteitskaart? Dan moet u de grond laten keuren. De 
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regels voor de keuring staan in BRL SIKB 1000 VKB protocol 1001 

en vindt u op www.sikb.nl. 

 

Specifiek 

 Op locaties waarvoor in de betreffende geldende bestemmings-

plannen de dubbelbestemming “Leiding – Gas” is opgenomen, 

dient voorafgaand aan grondwerkzaamheden verband houdend 

met bouwwerkzaamheden afstemming plaats te vinden met de 

leidingbeheerder en toezichthouder Gasunie. Er mag niet met de 

betreffende werkzaamheden worden gestart voordat er schriftelijke 

toestemming van de Gasunie is verkregen. 

 

4. De regels voor werk in de natuur 

Algemeen 

 U moet zich houden aan de regels van de Wet natuurbescherming. 

Dit betekent dat u geen schade mag veroorzaken aan beschermde 

planten en dieren. Is het mogelijk dat dat wel gebeurt? Dan moet u 

laten onderzoeken hoe u schade kunt voorkomen. Kunt u schade 

aan beschermde planten en dieren niet voorkomen? Dan moet u 

hiervoor een vergunning aanvragen bij provincie Gelderland.  

 

5. Meld het begin van de werkzaamheden minimaal twee 

dagen van tevoren 

Voordat u begint met een van de onderstaande werkzaamheden, 

moet u dat melden bij de afdeling Toezicht en Handhaving van de 

Omgevingsdienst Rivierenland. Doe dit minimaal twee dagen 

voordat u begint. En u moet aangeven wanneer de 

werkzaamheden klaar zijn. Het gaat om:  

 Slaan van de proefpalen en de funderingspalen; 

 Storten van beton. 

 

U kunt dit doorgeven door te bellen naar 0344 - 57 93 14. Of stuur 

een e-mail naar post@odrivierenland.nl. Vermeld hierbij alstublieft 

het zaaknummer 0214136892. 

 

6. Geef veranderingen door 

U moet bouwen zoals staat in deze vergunning. Verandert u bij het 

bouwen iets wat in de vergunning staat? Bijvoorbeeld in de 

tekeningen of de berekeningen? Geef deze veranderingen dan aan 

ons door. U kunt dit doorgeven door te bellen naar 0344 57 93 14. 

Of stuur een e-mail naar post@odrivierenland.nl. 

 

7. Zorg dat documenten aanwezig zijn op de bouwplaats 

Heeft u productverklaringen of andere verklaringen? Zorg er dan 

voor dat deze altijd op de bouwplaats zijn. Zo kan de 

toezichthouder of de brandweer van de Veiligheidsregio 

Gelderland-Zuid ze altijd bekijken. 

 

8. Adviezen genoemd in de bijlagen en nulmeting 

Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed 

De voorwaarden welke genoemd zijn in de adviezen van de 

Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed zijn van toepassing (zie 

bijlage). 

 

Welstand- en monumentencommissie 

De voorwaarden welke genoemd zijn in het adviesrapport van de 

welstand- monumentencommissie zijn van toepassing (zie bijlage). 
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Provincie Gelderland  

De voorwaarden welke genoemd zijn in het adviesrapport van de 

Provincie Gelderland zijn van toepassing (zie bijlage). 

 

De werkzaamheden dienen te worden uitgevoerd conform de 

provinciale uitvoeringsvoorschriften voor duurzame instandhouding 

cultuurhistorische waarden (zie bijlage). 

 

Nulmeting 

Voor de start van de werkzaamheden zal er een nulmeting gedaan 

moeten worden van de panden met een beschermde status als 

monument, welke binnen een afstand van 100 meter staan ten 

opzichte van de plek waar de betreffende werkzaamheden worden 

uitgevoerd. 
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1.2 Kappen 

 

Hieronder leest u de regels die u moet volgen bij kappen.  

 

1. De regels voor kappen 

• In de Wet Natuurbescherming is bepaald dat beschermde 

inheemse dieren niet mogen worden verstoord, gevangen, 

verwond of gedood en dat nesten, vaste rustplaatsen en 

voortplantingsplaatsen niet mogen worden verstoord of vernield. 

Het is daarom in de periode van 15 maart en 15 juli niet 

toegestaan gebruik te maken van de vergunning tenzij u kunt 

aantonen dat er in de betreffende houtopstanden geen nesten, 

vaste rustplaatsen en voortplantingsplaatsen gevestigd zijn. Een 

rapport hiervan moet, voordat u gebruikt maakt van de 

omgevingsvergunning, door de gemeente West Betuwe 

goedgekeurd zijn; 

• U mag afval dat overblijft na het kappen niet verbranden; 

• U moet het kappen veilig doen. Dit geldt voor de persoon die kapt, 

mensen in de buurt en verkeer in de buurt; 

• Op locaties waarvoor in de betreffende geldende bestemmings-

plannen de dubbelbestemming “Leiding – Gas” is opgenomen, 

dient voorafgaand aan grondwerkzaamheden verband houdend 

met het kappen van bomen afstemming plaats te vinden met de 

leidingbeheerder en toezichthouder Gasunie. Er mag niet met de 

betreffende werkzaamheden worden gestart voordat er schriftelijke 

toestemming van de Gasunie is verkregen. 

 

2. De regels van de gemeente 

• Volgens de ‘Beschrijving waarderingscriteria’, welke is opgenomen 

in de bijlage, geldt een herplantverplichting van 16 gewone 

Esdoorns en 33 knotwilgen zoals in de bijlage ‘Bijlage 1 bij advies 

kap Gorinchem-Waardenburg’ staat beschreven; 

• De herplant dient te worden uitgevoerd onder een nazorgcontract 

(water geven en hergroeigarantie) met een looptijd van drie jaar. 

 

3. Bewaar de vergunning op de locatie 

Zorg ervoor dat de vergunning altijd op de locatie aanwezig is waar 

de werkzaamheden plaatsvinden. Zo kan de toezichthouder van 

Omgevingsdienst Rivierenland of de gemeente en de Politie de 

vergunning altijd bekijken. 

 

4. Meld het begin van de werkzaamheden minimaal twee 

dagen van tevoren 

Graag twee werkdagen voor het voornemen om te kappen- en na 

beëindigen van het kappen dit telefonisch/per e-mail melden bij 

Corné Pruijssen van de Omgevingsdienst Rivierenland. Deze 

gegevens kunt u sturen naar post@odrivierenland.nl onder 

vermelding van het zaaknummer 0214136892. 
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Hoofdstuk 2 

 

Hoe hebben wij de beslissing genomen? 

 

Wij hebben de beslissing genomen zoals staat in artikel 3.10 van de 

Wabo. In dit hoofdstuk leest u per activiteit hoe we tot de beslissing 

zijn genomen. Het gaat om de volgende activiteiten:  

2.1. Bouwen;  

2.2. Handelen in strijd met het bestemmingsplan;  

2.3. Kappen; 

2.4. Handelen met gevolgen voor rijks- en gemeentelijke 

monumenten. 
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2.1 Bouwen 

 

Bestemmingsplan 

We hebben bij de beslissing gekeken naar de bestemmingsplannen: 

- Buitengebied 2012 (voormalig Lingewaal);  

- Reparatieplan Buitengebied 2014 (voormalig Lingewaal);  

- Buitengebied Parapluplan Nieuwe Hollandse Waterlinie 

(voormalig Lingewaal); 

- Kern Vuren (voormalig Lingewaal); 

- Bedrijventerreinen (voormalig Lingewaal); 

- Kern Herwijnen (voormalig Lingewaal);  

- Wijzigingsplan Waaldijk 50, Herwijnen (voormalig Lingewaal); 

- Buitengebied (voormalig Neerijnen);  

- Buitengebied Neerijnen, veegplan 2017 (voormalig Neerijnen);  

- Hellouw (voormalig Neerijnen); 

- Standplaatsen (voormalig Neerijnen); 

- Kern Haaften (voormalig Neerijnen); 

- Kerkewaard 2016 (voormalig Neerijnen);  

- Klingelenberg (voormalig Neerijnen); 

- Waardenburg – West (voormalig Neerijnen). 

 

Wat u wilt bouwen, mag niet volgens de regels van verschillende 

bestemmingsplannen. Maar u mag het toch doen. De reden hiervoor 

staat in de volgende paragraaf met titel ‘Handelen in strijd met het 

bestemmingsplan’. 

 

Welstand 

De Commissie Ruimtelijke Kwaliteit (welstand en monumenten) heeft 

het plan bekeken en ons op woensdag 18 maart 2020 geadviseerd. Zij 

hebben aangegeven dat het plan voldoet aan de voorwaarden die voor 

welstand gelden en is ook acceptabel vanuit het oogpunt van 

monumentenzorg. U moet zich straks wel houden aan de volgende 

voorwaarden: 

• Het advies van de Commissie Ruimtelijke Kwaliteit maakt 

onderdeel uit van de omgevingsvergunning en is bijgevoegd;  

• Het plan moet uitgevoerd worden volgens de gemeentelijke en 

provinciale uitvoeringsvoorschriften voor duurzame instandhouding 

cultuurhistorische waarden. 

 

Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed 

De aanvraag omgevingsvergunning is voor advisering voorgelegd aan 

de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed omdat de activiteit betrekking 

heeft op het ingrijpend wijzigen van een beschermd monument welke 

gevolgen heeft voor de waarde van het beschermde monument (artikel 

6.4, lid 1 Bor). 

De Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed heeft op 7 april 2020 op alle 

onderdelen positief geadviseerd (zie bijlage welke onderdeel uitmaakt 

van de ontwerpbeschikking) behalve over het onderdeel in het advies 

betreffende het rijksmonument Fort bij Vuren (monumentnummer 

531891). Het voornemen aldaar bestaat uit het plaatsen van een 

langconstructie in de dijk langs het gehele monument en het creëren 

van 50 verlaagde parkeerplaatsen aan de buitendijkse zijde van de 

Waaldijk. 

Uitsluitend op het onderdeel met betrekking tot het parkeren luidt het 

advies van de RCE in bovengenoemd advies negatief. Met de brief van 

de RCE van 30 maart 2020 wordt dat nader toegelicht. Deze brief en 

het advies van 7 april 2020 maakt onderdeel uit van de 

omgevingsvergunning.  
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De gemeente West Betuwe heeft als onderbouwing om te kiezen voor 

de verlaagde aanleg van de bestaande p-plaatsen bij het Fort bij Vuren 

het volgende aangegeven: 

   

In de HIA van de Nieuwe Hollandse Waterlinie voor de dijkversterking 

Gorinchem-Waardenburg zijn vijf verschillende opties onderzocht voor 

de locatie en vormgeving van de parkeerplaatsen nabij Fort Vuren. 

Er is gekozen voor de optie om de parkeerplaatsen op de huidige 

locatie te behouden, maar deze verlaagd aan te leggen.  

 

Cultuurhistorisch gezien wordt in de HIA aangegeven dat de optie voor 

parkeren nabij de begraafplaats langs de Graaf Reinaldweg de beste 

optie zou zijn. Hiervoor is echter niet gekozen omdat realistisch gezien 

de kans dat men gaat wildparkeren op de dijk - en daarmee onveilige 

situaties creëert en mogelijk schade toedoet aan het glacis van het Fort 

- zeer waarschijnlijk is. Fort Vuren vormt naast een cultuurhistorisch 

rijksmonument namelijk ook een zeer populair Toeristisch Overstappunt 

(TOP); het fort, het nabijgelegen strandje en de veerpont die in de 

zomer de Waal oversteekt zorgt voor grote behoefte aan 

parkeerplaatsen dichtbij het Fort.  

 

Door de parkeerplaatsen verlaagd aan te leggen, wordt het uitzicht op 

de overzijde van de Waal (Slot Loevestein) ook op drukke dagen 

zichtbaar. Alles overwegende is deze optie dus de beste oplossing die 

recht doet aan het monument én die zorgt voor een veilige omgeving. 

 

Door deze inhoudelijke onderbouwing, bestaan er vanuit het oogpunt 

van de monumentenzorg geen bezwaren meer voor het verlenen van 

een omgevingsvergunning. 

 

Voor het peilschaalhuisje is een monumenten factsheet opgesteld welke 

is ingediend bij de aanvraag omgevingsvergunning. Ter hoogte van het 

peilschaalhuis zelf is een langsconstructie voorzien. Het peilschaalhuis 

kan hierdoor op zijn plaats blijven staan. 

Voor het peilschaalhuisje is op 12 februari 2020 een apart overleg bij 

de gemeente West Betuwe geweest met daarbij aanwezig een aantal 

belanghebbenden. Naar aanleiding van dit overleg is op 19 februari 

2020 door het planoverleg (Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed, de 

provincie Gelderland en de Welstand- monumentencommissie) een pre-

advies uitgebracht over het peilschaalhuis. In dit advies is aangegeven 

dat het verplaatsen van het peilschaalhuisje niet wenselijk is omdat er 

een goed zorgvuldig afgewogen alternatief ligt waarbij behoud van het 

peilschaalhuisje in situ mogelijk blijkt.  

Het pre-advies Peilschaalhuisje Herwijnen maakt onderdeel uit van de  

omgevingsvergunning en is bijgevoegd. 

 

Gedeputeerde Staten van Gelderland 

De aanvraag omgevingsvergunning is voor advisering voorgelegd aan 

de Gedeputeerde Staten van Gelderland, omdat de beschermde 

monumenten buiten de bebouwde kom liggen (artikel 6.4, lid 1 Bor). 

Gedeputeerde Staten van Gelderland heeft op 1 april 2020 positief 

geadviseerd (zie bijlage). 

 

Bouwverordening 

U heeft laten zien dat u wilt bouwen volgens de regels van de 

bouwverordening van de gemeente West Betuwe.  

 

Bouwbesluit 

U heeft voldoende laten zien dat u wilt bouwen volgens de regels van 

het Bouwbesluit 2012. 
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Conclusie 

U heeft een vergunning aangevraagd voor het wijzigen van het verloop 

en het versterken van de dijk tussen Gorinchem en Waardenburg. U 

krijgt de vergunning voor het onderdeel bouwen.  
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2.2 Handelen in strijd met het bestemmingsplan  

 

Bestemmingsplan 

We hebben bij de ontwerpbeslissing gekeken naar de 

bestemmingsplannen: 

- Buitengebied 2012 (voormalig Lingewaal);  

- Reparatieplan Buitengebied 2014 (voormalig Lingewaal);  

- Buitengebied Parapluplan Nieuwe Hollandse Waterlinie 

(voormalig Lingewaal); 

- Kern Vuren (voormalig Lingewaal); 

- Bedrijventerreinen (voormalig Lingewaal); 

- Kern Herwijnen (voormalig Lingewaal);  

- Wijzigingsplan Waaldijk 50, Herwijnen (voormalig Lingewaal); 

- Buitengebied (voormalig Neerijnen);  

- Buitengebied Neerijnen, veegplan 2017 (voormalig Neerijnen);  

- Hellouw (voormalig Neerijnen); 

- Standplaatsen (voormalig Neerijnen); 

- Kern Haaften (voormalig Neerijnen); 

- Kerkewaard 2016 (voormalig Neerijnen);  

- Klingelenberg (voormalig Neerijnen); 

- Waardenburg – West (voormalig Neerijnen). 

 

Wat u wilt doen, mag niet volgens de algemene bouwregels van de 

bestemmingsplannen: “Buitengebied 2012”, “Reparatieplan 

Buitengebied 2014” en “Kern Herwijnen”, omdat hierin staat dat 

ondergrondse bouwwerken alleen zijn toegestaan als er bovengronds 

ook gebouwen mogen worden gebouwd. Op de betreffende locaties van 

de dijk mogen er geen bovengrondse gebouwen worden gebouwd, dus 

mogen er ook geen ondergrondse bouwwerken worden gebouwd. 

 

Ook mag volgens de regels van de bestemmingsplannen “Buitengebied” 

en “Buitengebied Neerijnen, veegplan 2017” op de bestemming ‘Leiding 

– Brandstof’, en volgens de regels van het bestemmingsplan 

“Kerkewaard 2016” op de bestemming ‘Leiding – Riool’, alleen gebouwd 

worden voor deze bestemmingen. Het bouwen van een langconstructie 

voor de dijkversterking valt hier niet onder. Ook hierdoor is uw plan 

strijdig met de regels van deze bestemmingsplannen. 

 

Maar er zijn mogelijkheden om af te wijken van het bestemmingsplan. 

Zodat u toch kunt doen wat u heeft aangevraagd. Deze mogelijkheden 

zijn er: 

 

1. Afwijken op grond van het bestemmingsplan 

In het bestemmingsplan kan een mogelijkheid staan om af te 

wijken van het bestemmingsplan. Dit noemen wij een binnenplanse 

afwijking. 

 

In het bestemmingsplan dat voor u geldt, staat geen mogelijkheid dat 

kan worden afgeweken van het bestemmingsplan.  

 

2. Afwijken op grond van een wettelijke mogelijkheid  

In ‘Bijlage II van het Besluit omgevingsrecht’ kan staan dat kan 

worden afgeweken van het bestemmingsplan. Dit noemen wij een 

buitenplanse kleine afwijking.  

 

Wij vinden dat u mag afwijken van het bestemmingsplan. De reden is 

dat u vraagt om tijdelijk af te wijken van het bestemmingsplan. Dit 

omdat er tegelijk met de vergunningen die noodzakelijk zijn voor de 

uitvoering van het Projectplan Waterwet en het Projectplan Waterwet 
zelf een bestemmingsplanprocedure doorlopen wordt voor een nieuw 
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bestemmingsplan. De hele uitvoering van deze dijkversterking is 

passend binnen dit nieuwe bestemmingsplan.  

 

Het gehele tracé van de dijkversterking ligt in alle bestemmingsplannen 

binnen de dubbelbestemming ‘Waterstaat – Waterkering’. Hiermee is 

beoogt dat er binnen deze gronden alleen gebouwd mag worden ten 

behoeve van waterstaatkundige doeleinden, in het bijzonder de 

bescherming, het keren van water door dijken en kaden en het in 

standhouden en het onderhoud van die kaden en dijken. In dit geval 

wordt er een langsconstructie gebouwd ten behoeve van de 

dijkversterking. Dit om zo de breedte van de dijk te beperken om zo 

waardevolle natuur, monumenten, bestaande woningen, et cetera, op 

die plekken te beschermen. 

 

Tegelijkertijd met de uitgebreide gecoördineerde voorbereiding van de 

besluiten die nodig zijn ter uitvoering van het projectplan loopt de 

procedure voor het vaststellen van een nieuw bestemmingsplan. Een 

Projectplan Waterwet kan, volgens vaste jurisprudentie, pas uitgevoerd 

worden als deze ruimtelijk passend is (dus na in werking treden van het 

bestemmingsplan). 

 

Wij zijn dan ook van mening dat het ruimtelijk passend is om tijdelijk 

(voor ten hoogste tien jaar) medewerking te verlenen aan het afwijken 

van het bestemmingsplan, totdat het nieuwe bestemmingsplan in 

werking is getreden. De vergunning voor de activiteit ‘handelen in strijd 

met het bestemmingsplan’ komt dan automatisch te vervallen. 

 

Conclusie 

U heeft een vergunning aangevraagd voor het wijzigen van het verloop 

en het versterken van de dijk tussen Gorinchem en Waardenburg. U 

krijgt de vergunning voor het onderdeel ‘Handelen in strijd met het 

bestemmingsplan’ voor de duur van ten hoogste tien jaar.  
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2.3 Kappen 

Wat u wilt gaan doen, mag volgens de regels van de Wabo.  

 

In de Wabo staat dat u zich bij het kappen van bomen moet houden 

aan de regels van de Algemene Plaatselijke Verordening (APV) van de 

gemeente West Betuwe. Deze regels leest u hieronder. 

 

De regels van de Algemene Plaatselijke Verordening 

Het college stelt een Bomenlijst vast waarop de monumentale en 

andere beschermingswaardige bomen in de gemeente worden vermeld 

(artikel 4:11 lid 1). Op grond van artikel 4:11 lid 2 van de APV van de 

gemeente West Betuwe is het verboden een houtopstand te vellen of te 

doen vellen wanneer die staan vermeld op de in het eerste lid 

genoemde Bomenlijst. 

 

In artikel 4:11 lid 3 van de APV is bepaald dat de gevraagde 

omgevingsvergunning kan worden geweigerd op grond van: 

a. de natuurwaarde van de houtopstand; 

b. de landschappelijke waarde van de houtopstand;  

c. de waarde van de houtopstand voor stads- en dorpsschoon; 

d. de beeldbepalende waarde van de houtopstand; 

e. de cultuurhistorische waarde van de houtopstand; 

f. de waarde voor de leefbaarheid van de houtopstand. 

 

Het verbod is niet van toepassing als de burgemeester toestemming 

verleent voor het vellen van een houtopstand in verband met een 

spoedeisend belang voor de openbare orde of een direct gevaar voor 

personen of goederen (artikel 4:11 lid 4). Daarnaast kan het bevoegd 

gezag een herplantplicht opleggen onder nader te stellen voorschriften 

(artikel 4:11 lid 5). 

 

Overweging 

Op basis van de waarderingscriteria (bijgevoegd bij de documenten) 

zou besloten moeten worden om in een aantal gevallen de vergunning 

te weigeren. Er zijn echter dringende redenen om het verlenen van de 

vergunning toch te rechtvaardigen. 

De vergunningaanvraag wordt gedaan voor 

dijkversterkingswerkzaamheden die nodig zijn om de waterveiligheid in 

een groot gebied te garanderen. In het voortraject zijn veel wijzigingen 

doorgevoerd om waardevolle en bijzondere bomen in te passen in het 

ontwerp. 

 

Bovenstaande is tevens de argumentatie om bij die bomen waar een 

nadere afweging gemaakt moet worden te beslissen om de vergunning 

te verlenen. 

 

Wat betekent dat voor u? 

Omdat de vergunning in principe zou moeten worden geweigerd gezien 

de waarde van de te kappen bomen wordt er een herplantverplichting 

opgelegd voor 16 gewone Esdoorns en 33 knotwilgen zoals deze in de 

bijlage is beschreven. 

 

Herplant dient te worden uitgevoerd onder een nazorg contract 

(watergeven en hergroeigarantie) met een looptijd van drie jaar. 

 

Conclusie 

U hebt een vergunning aangevraagd voor het wijzigen van het verloop 

en het versterken van de dijk tussen Gorinchem en Waardenburg. U 

krijgt de vergunning voor het onderdeel kappen.  
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2.4 Handelen met gevolgen voor rijks- en gemeentelijke 

monumenten  

Inleiding 

Het is volgens artikel 2.1 lid 1 onder f van de Wabo verboden zonder 

omgevingsvergunning een project uit te voeren, voor zover dat geheel 

of gedeeltelijk bestaat uit het slopen, verstoren, verplaatsen of in enig 

opzicht wijzigen van een rijksmonument of het herstellen, gebruiken of 

laten gebruiken van een rijksmonument op een wijze waardoor het 

wordt ontsierd of in gevaar gebracht. 

 

Tevens is volgens artikel 2.2 lid 1 onder b van de Wabo bepaald dat, 

voor zover ingevolge een bepaling in een provinciale of gemeentelijke 

verordening een vergunning of ontheffing is vereist om een monument 

als bedoeld in een zodanige verordening: 

 

1°. te slopen, te verstoren, te verplaatsen of in enig opzicht te wijzigen 

of 

2°. te herstellen, te gebruiken of te laten gebruiken op een wijze 

waardoor het wordt ontsierd of in gevaar gebracht, 

 

een zodanige bepaling geldt als een verbod om een project voor zover 

dat geheel of gedeeltelijk uit die activiteiten bestaat, uit te voeren 

zonder omgevingsvergunning. 

 

Toetsing 

De dijk tussen Gorinchem en Waardenburg is afgekeurd en dient 

versterkt te worden. De dijk kan op drie manieren worden versterkt, 

namelijk: binnenwaarts, buitenwaarts of met een constructie. 

In het Planoverleg van 21 januari 2020 van het Samenwerkingsverband 

Cultuurhistorie Gelderland zijn de monumenten die direct of indirect te 

maken krijgen met de gevolgen van de dijkversterking tussen 

Gorinchem en Waardenburg besproken. Tijdens dit overleg zijn de 

monumenten die tussen Waardenburg en Fort Vuren liggen behandeld. 

In totaal gaat het om vijftien monumenten, maar aangezien niet alle 

plannen op vragen of weerstand duiden, zijn hier enkel de plannen 

besproken die dat wel doen. 

 

Volgens artikel 2.15 van de Wabo kan deze omgevingsvergunning 

slechts worden verleend indien het belang van de monumentenzorg 

zich daartegen niet verzet. Bij de beslissing op de aanvraag 

omgevingsvergunning houdt het bevoegd gezag rekening met het 

gebruik van het monument. 

Gelet op het bepaalde in artikel 2.26 lid 3 Wabo, alsmede de artikelen 

6.4. lid 1 onder a  van het Bor is de aanvraag ter advies aan de  

Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed en aan de Gedeputeerde Staten 

van Gelderland, omdat de beschermde monumenten buiten de 

bebouwde kom gelegen zijn  (artikel 6.4, lid 1 Bor). Tevens is het 

voorgelegd aan de plaatselijke welstand- monumentencommissie. 

 

Voor de gemeentelijke monumenten is op grond van de 

Erfgoedverordening van de gemeente West Betuwe te allen tijde een 

omgevingsvergunning vereeist. 

Een omgevingsvergunning kan slechts worden verleend indien het 

belang van de monumentenzorg zich daartegen niet verzet. Daarom is 

het voorgelegd aan de welstand- monumentencommissie en aan de 

Gedeputeerde Staten van Gelderland, omdat de beschermde 

monumenten buiten de bebouwde kom gelegen zijn  (artikel 6.4, lid 1 

Bor). 
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Overweging 

De aanvraag omgevingsvergunning is getoetst aan voorgaande.  

 

Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed 

De Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed heeft op 7 april 2020 op alle 

onderdelen positief geadviseerd (zie bijlage welke onderdeel uitmaakt 

van de ontwerpbeschikking) behalve over het onderdeel in het advies 

betreffende het rijksmonument Fort bij Vuren (monumentnummer 

531891). Het voornemen aldaar bestaat uit het plaatsen van een 

langconstructie in de dijk langs het gehele monument en het creëren 

van 50 verlaagde parkeerplaatsen aan de buitendijkse zijde van de 

Waaldijk. 

Uitsluitend op het onderdeel met betrekking tot het parkeren luidt het 

advies van de RCE in bovengenoemd advies negatief. Met de brief van 

de RCE van 30 maart 2020 wordt dat nader toegelicht. Deze brief en 

het advies van 7 april 2020 maken onderdeel uit van de 

omgevingsvergunning en is bijgevoegd.  

 

De gemeente West Betuwe heeft als onderbouwing om te kiezen voor 

de verlaagde aanleg van de bestaande p-plaatsen bij het Fort bij Vuren 

het volgende aangegeven: 

   

In de HIA van de Nieuwe Hollandse Waterlinie voor de dijkversterking 

Gorinchem-Waardenburg zijn vijf verschillende opties onderzocht voor 

de locatie en vormgeving van de parkeerplaatsen nabij Fort Vuren. 

Er is gekozen voor de optie om de parkeerplaatsen op de huidige 

locatie te behouden, maar deze verlaagd aan te leggen.  

 

Cultuurhistorisch gezien wordt in de HIA aangegeven dat de optie voor 

parkeren nabij de begraafplaats langs de Graaf Reinaldweg de beste 

optie zou zijn. Hiervoor is echter niet gekozen omdat realistisch gezien 

de kans dat men gaat wildparkeren op de dijk - en daarmee onveilige 

situaties creëert en mogelijk schade toedoet aan het glacis van het Fort 

- zeer waarschijnlijk is. Fort Vuren vormt naast een cultuurhistorisch 

rijksmonument namelijk ook een zeer populair Toeristisch Overstappunt 

(TOP); het fort, het nabijgelegen strandje en de veerpont die in de 

zomer de Waal oversteekt zorgt voor grote behoefte aan 

parkeerplaatsen dichtbij het Fort.  

 

Door de parkeerplaatsen verlaagd aan te leggen, wordt het uitzicht op 

de overzijde van de Waal (Slot Loevestein) ook op drukke dagen 

zichtbaar. Alles overwegende is deze optie dus de beste oplossing die 

recht doet aan het monument én die zorgt voor een veilige omgeving. 

 

Door deze inhoudelijke onderbouwing, bestaan er vanuit het oogpunt 

van de monumentenzorg geen bezwaren meer voor het verlenen van 

een omgevingsvergunning. 

 

Voor het peilschaalhuisje bij Herwijnen is een monumenten factsheet 

opgesteld welke is ingediend bij de aanvraag omgevingsvergunning. 

Ter hoogte van het peilschaalhuis zelf is een langsconstructie voorzien. 

Het peilschaalhuis kan hierdoor op zijn plaats blijven staan. 

Voor het peilschaalhuisje is op 12 februari 2020 een apart overleg bij 

de gemeente West Betuwe geweest  met daarbij aanwezig een aantal 

belanghebbenden. Naar aanleiding van dit overleg is op 19 februari 

2020 door het planoverleg (Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed, de 

Gedeputeerde Staten van Gelderland en de Welstand- 

monumentencommissie) een pre-advies uitgebracht over het 

peilschaalhuis. In dit advies is aangegeven dat het verplaatsen van het 

peilschaalhuisje niet wenselijk is omdat er een goed zorgvuldig 
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afgewogen alternatief ligt waarbij behoud van het peilschaalhuisje in 

situ mogelijk blijkt.  

Het pre advies Peilschaalhuisje Herwijnen maakt onderdeel uit van de  

omgevingsvergunning en is bijgevoegd. 

 

Gedeputeerde Staten van Gelderland 

De aanvraag omgevingsvergunning is voor advisering voorgelegd aan 

de Gedeputeerde Staten van Gelderland, omdat de beschermde 

monumenten buiten de bebouwde kom ligt (artikel 6.4, lid 1 Bor). 

Gedeputeerde Staten van Gelderland heeft op 1 april 2020 positief 

geadviseerd. Het advies van Gedeputeerde Staten van Gelderland 

maakt onderdeel uit van de omgevingsvergunning en is bijgevoegd. 

 

Commissie Ruimtelijke Kwaliteit (welstand en monumenten) 

Tevens is advies gevraagd aan de Commissie Ruimtelijke Kwaliteit van 

het Gelders Genootschap.  

De aanvraag voldoet, gelezen het advies van de commissie van 

woensdag 18 maart 2020, onder voorwaarden aan redelijke eisen van 

welstand als bedoeld in artikel 12 van de Woningwet en is tevens 

acceptabel vanuit het oogpunt van monumentenzorg. 

Het advies van de commissie maakt onderdeel uit van de 

omgevingsvergunning en is bijgevoegd. 

Het plan dient uitgevoerd te worden conform de gemeentelijke en 

provinciale uitvoeringsvoorschriften voor duurzame instandhouding 

cultuurhistorische waarden.  

Met in acht name van bovenstaande voorwaarden en advies voldoet het 

plan aan redelijke eisen van welstand en is tevens acceptabel vanuit 

het oogpunt van monumentenzorg. 

 

Conclusie 

U hebt een vergunning aangevraagd voor het wijzigen van het verloop 

en het versterken van de dijk tussen Gorinchem en Waardenburg. U 

krijgt de vergunning voor het onderdeel ‘handelen met gevolgen voor 

beschermde rijks- en gemeentelijke monumenten’.  
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Hoofdstuk 3  
 

Gekregen reacties 
 

Van donderdag 28 mei 2020 tot en met woensdag 8 juli 2020 konden 

mensen onze ontwerpbeslissing bekijken over het wijzigen van het 

verloop en het versterken van de dijk tussen Gorinchem en 

Waardenburg. Ze konden een brief schrijven als ze het niet met de 

beslissing eens waren. Zo’n reactie heet een zienswijze.  

 

We hebben van donderdag 28 mei 2020 tot en met woensdag 8 juli 

2020 wel zienswijzen gekregen. We hebben de zienswijzen samengevat 

en met ons antwoord op de zienswijzen verwoord in de bij dit besluit 

behorende zienswijzennota (Nota van Antwoord zienswijzen 

dijkversterking Gorinchem – Waardenburg d.d. 09-10-2020). 
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Bijlage 1 

 

Wat is er verder belangrijk?  

 

In deze bijlage staat belangrijke informatie over uw vergunning. Lees 

dit goed voordat u begint met het werk. 

 

Wanneer mag u beginnen? 

De vergunning geldt na 6 weken vanaf de dag na de terinzagelegging 

van het besluit, zoals aangegeven in de bijlage: Kennisgeving. 

 

Maar let op: het kan zijn dat u toch nog niet mag beginnen. Hieronder 

staat wanneer dat zo is. Wij adviseren u daarom pas te beginnen op 

het moment dat de vergunning definitief is.  

 

Als iemand het niet eens is met de beslissing, dan kan rechtstreeks 

beroep bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State 

worden ingesteld, mits de betreffende besluiten na vaststelling allen 

gelijktijdig bekend zijn gemaakt en de belanghebbende een zienswijze 

heeft ingediend tegen een ontwerpbesluit.  

Ook kunt u de afdeling vragen onze beslissing uit te stellen. Dit heet 

een voorlopige voorziening. In de bijlage staat hoe u dit kunt doen. 

 

Rechten van anderen 

Als u de vergunning krijgt, moet u daarbij bedenken dat anderen 

rechten hebben. Direct aanwonenden van de dijk hebben bijvoorbeeld 

eigendomsrechten. Deze eigendomsrechten gelden voor hun grond, 

hun woning en hun spullen. Uw vergunning verandert deze rechten 

niet. Dus bij alles wat u doet, moet u rekening houden met deze 

rechten van anderen. Dat kan zelfs betekenen dat u uw vergunning niet 

kunt gebruiken. 

 

Wilt u uw plan veranderen? 

Heeft u een vergunning gekregen en wilt u daarna uw plan veranderen? 

Dan kan het zijn dat de vergunning niet meer geldt. En dat u een 

nieuwe vergunning moet vragen. Bel dan op tijd met de 

Omgevingsdienst Rivierenland via telefoonnummer 0344 – 579314. Het 

is vervolgens belangrijk dat u aangeeft dat het gaat om kenmerk 

0214136892. 

 

Mogen wij de vergunning intrekken? 

Wij mogen de vergunning helemaal of voor een deel intrekken. Wij 

mogen dit in de volgende situaties: 

 Wij kregen van u te weinig of onjuiste gegevens. En we zouden u 

de vergunning niet hebben gegeven als u ons alle of de juiste 

gegevens zou hebben gegeven. 

 U doet dingen die niet in de vergunning staan. 

 U houdt zich niet aan de regels van de vergunning. 

 U stopt een halfjaar of langer met het werk. 

 U bent drie jaar nadat u de vergunning kreeg nog niet begonnen 

met het werk. 

 

Maakt u gebruik van de openbare weg? 

Wilt u voor de werkzaamheden gebruikmaken van de openbare weg? 

Wilt u bijvoorbeeld bouwmaterialen of machines op een weg of een 

trottoir zetten? Dan heeft u daarvoor een toestemming nodig. Neem 

hierover op tijd contact met ons op.  
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Let op bij slopen en verbouwen 

Gaat u iets slopen of verbouwen? En heeft u meer dan 10 m3 afval? Of 

komt er asbest vrij? Dan moet u op www.omgevingsloket.nl een 

‘sloopmelding’ doen. 
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Bijlage 2:  

 

Kennisgeving 

Bekendmaking definitieve besluiten dijkversterking 

Gorinchem - Waardenburg 

 

Gedeputeerde Staten van provincie Gelderland maken mede namens 

Gedeputeerde Staten van provincie Zuid-Holland en Burgemeester en 

wethouders van gemeenten West Betuwe en Gorinchem bekend dat het 

projectplan Waterwet is goedgekeurd, de bestemmingsplannen zijn 

vastgesteld en overige definitieve besluiten voor de dijkversterking 

Gorinchem - Waardenburg zijn genomen.  

Het project 

De Waaldijk tussen Gorinchem en Waardenburg voldoet niet aan de 

wettelijke normen voor waterveiligheid: de dijk is te laag en heeft 

onvoldoende stabiliteit. De dijk moet worden versterkt. De beheerder 

van de waterkering, Waterschap Rivierenland, voert de dijkversterking 

uit. Waterschap Rivierenland heeft hiervoor een projectplan Waterwet 

opgesteld. De dijkversterking moet eind 2026 zijn uitgevoerd. 

Gecoördineerde projectprocedure projectplan Waterwet 

Op het projectplan Waterwet voor de dijkversterking Gorinchem -

Waardenburg is de gecoördineerde projectprocedure van toepassing. 

Dit betekent dat alle hoofdzakelijk benodigde besluiten gelijktijdig 

gepubliceerd en ter inzage gelegd worden. In de Waterwet is het 

college van Gedeputeerde Staten aangewezen als coördinerend 

bevoegd gezag voor deze procedure. Aangezien het grootste deel van 

het dijktraject in Gelderland ligt, hebben de provincies Gelderland en 

Zuid-Holland samen bepaald dat Gedeputeerde Staten van Gelderland 

zorgen voor de gecoördineerde projectprocedure van het projectplan 

Waterwet. De provincie Gelderland regelt als coördinator de publicatie 

van de besluiten en de milieueffectrapportage. 

 

De ontwerpbesluiten hebben tegelijkertijd ter inzage gelegen van 28 

mei 2020 tot en met 8 juli 2020. In totaal zijn er 135 zienswijzen en 

adviezen ingediend. Deze zijn betrokken bij het opstellen van de 

definitieve besluiten. Dit heeft geleid tot enkele wijzigingen van het 

ontwerp projectplan Waterwet en overige ontwerpbesluiten. In de Nota 

van Antwoord is terug te vinden om welke wijzigingen dit gaat. In de 

Nota van Antwoord zijn ook de wijzigingen beschreven die niet 

voortkomen uit zienswijzen.  

Daarnaast is de Commissie voor de milieueffectrapportage gevraagd 

om een advies over het milieueffectrapport. Naar het oordeel van de 

Commissie heeft de provincie voldoende informatie over de 

milieueffecten om te besluiten over het dijkversterkingsproject. 

 

Welke besluiten liggen ter inzage? 

Voor de realisatie van deze dijkversterking zijn naast het projectplan 

Waterwet ook nieuwe bestemmingsplannen en een aantal 

hoofdvergunningen nodig. Onlangs zijn de definitieve besluiten 

genomen en deze liggen, met de daarop betrekking hebbende stukken 

(waaronder het milieueffectrapport en de Nota van Antwoord), ter 

inzage voor het instellen van beroep. Het gaat om de volgende 

besluiten: 

1. Projectplan Waterwet Dijkversterking Gorinchem – 

Waardenburg 

van Waterschap Rivierenland en het besluit omtrent 
goedkeuring hiervan van provincie Gelderland en Zuid Holland ; 

2. ProjectMER Dijkversterking Gorinchem – Waardenburg ; 
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3. Bestemmingsplan dijkversterking Gorinchem - Waardenburg 

van gemeente West Betuwe; 

4. Bestemmingsplan dijkversterking Gorinchem - Waardenburg 

van gemeente Gorinchem; 

5. Vergunning op grond van de Ontgrondingenwet Crobsche Waard 

van provincie Gelderland; 

6. Vergunning op grond van de Ontgrondingenwet Herwijnensche 

Bovenwaard van provincie Gelderland; 

7. Vergunning op grond van de Ontgrondingenwet Woelse Waard 

van provincie Zuid-Holland; 

8. Vergunning op grond van de Wet natuurbescherming van 

provincie Gelderland; 

9. Ontheffing op grond van de Wet natuurbescherming van 

provincie Gelderland; 

10. Omgevingsvergunning handelen in strijd met regels ruimtelijke 

ordening op grond van de Wet algemene bepalingen 

omgevingsrecht van gemeente West Betuwe; 

11. Omgevingsvergunning activiteiten bouwen, monumenten en 

kappen op grond van de Wet algemene bepalingen 

omgevingsrecht van gemeente West Betuwe; 

12. Omgevingsvergunning  activiteiten bouwen, monumenten en 

kappen op grond van de Wet algemene bepalingen 

omgevingsrecht van gemeente Gorinchem; 

13. Archeologische monumentenvergunning van Rijksdienst voor 

het Cultureel Erfgoed; 

 

Hoe komt u aan meer informatie?  

Tijdens de inzagetermijn zijn bovengenoemde stukken online via een  

i-report beschikbaar op de volgende website: 

https://terinzage.gralliantie.nl.  

 

Dat betekent dus dat u het i-report thuis op uw eigen computer of 

laptop kunt bekijken. Op het Alliantiekantoor aan de Waaldijk 91 in 

Vuren wordt ook de mogelijkheid geboden om de stukken op een 

computer en/of fysiek in te zien. Heeft u hulp nodig om wegwijs in de 

digitale documenten te worden? Of heeft u een andere vraag over de 

stukken? De alliantie stelt hulp ter beschikking. Hoe deze hulp eruitziet 

is afhankelijk van de coronamaatregelen van het kabinet op dat 

moment. Neem hiervoor contact op met een van de 

omgevingsmanagers op www.gralliantie.nl/contact.   

 

Kijk voor de actuele situatie op de website www.gralliantie.nl. Hier 

vindt u tevens een instructievideo. 

 

De bestemmingsplannen kunt u (ook) inzien op de landelijke website 

www.ruimtelijkeplannen.nl:  

 Het bestemmingsplan van gemeente Gorinchem is digitaal in te 

zien onder planidentificatienummer NL.IMRO.0512BP2020192-

4001  ‘Bestemmingsplan Dijkversterking Gorinchem- 

Waardenburg’. 

 Het bestemmingsplan van gemeente West Betuwe is digitaal in 

te zien onder planidentificatienummer NL.IMRO.1960.WBGoWa-

VSG1 ‘Bestemmingsplan Dijkversterking Gorinchem- 

Waardenburg’. 

Wilt u de stukken inzien op het kantoor van de bevoegde instanties, 

zoals het gemeente- of het provinciehuis? Neem dan contact op met 

het provincieloket via 026-359 9999 voor het maken van een afspraak.  
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Instellen beroep 

Belanghebbenden kunnen van vrijdag 26 februari 2021 tot en met 

donderdag 8 april 2021 bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de 

Raad van State beroep instellen tegen het goedkeuringsbesluit van het 

projectplan Waterwet, de bestemmingsplannen en de benoemde 

besluiten. 

 

Het beroep kan worden gericht aan: 

Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State 

Postbus 20019 

2500 EA Den Haag 

Het beroepschrift moet worden ondertekend en  dient in ieder geval de 

volgende informatie te bevatten: 

- naam en adres; 

- de dagtekening; 

- een omschrijving van het besluit waartegen het beroep gericht 

is; en 

- de redenen waarom de belanghebbende zich niet met het 

besluit kan verenigen 

Burgers kunnen ook digitaal beroep instellen via 

https://digitaalloket.raadvanstate.nl/. Hiervoor is een DigiD vereist.  

 

Crisis- en herstelwet 

De Crisis- en herstelwet is van toepassing op de procedure van het 

projectplan Waterwet. Dit betekent dat: 

- de beroepsgronden in het beroepschrift moeten worden 

opgenomen; 

- de beroepsgronden na afloop van de beroepstermijn niet meer 

kunnen worden aangevuld; 

- de Raad van State in principe binnen zes maanden na afloop 

van de beroepstermijn uitspraak doet over eventueel ingestelde 

beroepen. 

 

Voorlopige voorziening 

Het instellen van beroep schorst de inwerkingtreding van de besluiten 

niet. De besluiten treden in werking de dag na afloop van de 

beroepstermijn. Om de inwerkingtreding te schorsen dient er een 

verzoek om voorlopige voorziening bij de Raad van State te worden 

ingediend. Als dit verzoek binnen de termijn van zes weken is 

ingediend, treden de besluiten niet eerder in werking dan nadat op dat 

verzoek is beslist.  

 

Het verzoek om een voorlopige voorziening kan worden gericht aan: 

Raad van State 

T.a.v. de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak 

Postbus 20019 

2500 EA Den Haag 

Bij het verzoek moet een afschrift van het beroepschrift worden 

overgelegd.  

 

Griffierecht 

Aan de behandeling van het beroepschrift en een eventueel verzoek om 

een voorlopige voorziening zijn kosten (griffierecht) verbonden. Meer 

informatie hierover is te vinden op www.raadvanstate.nl.   
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Meer informatie 

Voor inhoudelijke vragen over het project kunt u terecht bij de 

omgevingsmanagers van het project. Contactgegevens vindt u hier: 

https://www.gralliantie.nl/contact/ of via mail@gralliantie.nl of 06 22 

88 08 09. Voor vragen over de gecoördineerde procedure kunt u 

terecht bij het provincieloket van provincie Gelderland op 

telefoonnummer 026 359 9999. 

 

Gedeputeerde Staten van Gelderland 
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