
Inspraak ontwerp-projectplan Waterwet “Verbreden en Verdiepen, voor het 

realiseren van een natuurvriendelijke oever en poel nabij Driel” Waterschap 

Rivierenland 

  
  

Besluit van het college van dijkgraaf en heemraden 

Het college van dijkgraaf en heemraden van Waterschap Rivierenland heeft het ontwerp-projectplan 

“Verbreden en Verdiepen, voor het realiseren van een natuurvriendelijke oever en poel” nabij Driel 

vastgesteld. Daarbij is gelet op: 

• artikel 5.4 van de Waterwet; 

• de Participatie- en inspraakverordening Waterschap Rivierenland 2020; 

• afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht. 

Het college heeft besloten het ontwerp-projectplan op grond van afdeling 3.4 van de Algemene wet 

bestuursrecht voor inspraak ter inzage te leggen. 

  

Inhoud ontwerp-projectplan “ Verbreden en Verdiepen, voor het realiseren van  een  natuurvriendelijke 

oever en poel nabij Driel ” 

Voor het Kaderrichtlijn Water project ‘Verbreden-verdiepen’ worden nabij de Langstraat te Driel een 

natuurvriendelijke oever, een poel en duikers aangelegd. 

  

Voor de inhoud van het ontwerp-projectplan verwijzen wij u naar de stukken die ter inzage liggen (zie 

hieronder). 

  

Ontwerp-projectplan ter inzage 

Voordat het college van dijkgraaf en heemraden overgaat tot vaststelling van het projectplan ligt het 

ontwerp van het projectplan van dinsdag 16 augustus 2022 tot en met maandag 26 september 2022 

tijdens kantooruren voor iedereen ter inzage in het kantoor van het waterschap, De Blomboogerd 1 in 

Tiel. 

  

Het ontwerp-projectplan is als bijlage bij dit Waterschapsblad opgenomen. 

  

Reageren 

Tijdens de inzagetermijn kunnen belanghebbenden en inwoners mondeling, schriftelijk of digitaal rea- 

geren op het ontwerp-projectplan door het indienen van een zienswijze. 

  

Voor een mondelinge inspraakreactie kunt u terecht bij E. Damen (bereikbaar op telefoonnummer 0344- 

649304) Bij afwezigheid van E. Damen kunt u contact opnemen met de receptie van het waterschap 

(bereikbaar op telefoonnummer 0344-649090). 

  

Voor een schriftelijke inspraakreactie kunt u een brief richten aan het college van dijkgraaf en heemraden 

van Waterschap Rivierenland, Postbus 599, 4000 AN Tiel. 

  

Voor het indienen van een digitale inspraakreactie kunt u het geschikte formulier vinden op: htt- 

ps://www.waterschaprivierenland.nl/zienswijze-indienen. Daarvoor moet u beschikken over een elektro- 

nische handtekening (DigiD voor particulieren en eHerkenning voor ondernemers). Reacties per e-mail 

kunnen wij niet in behandeling nemen. 

  

Degenen die een zienswijze hebben ingediend, brengen wij op de hoogte van het genomen besluit en 

van de manier waarop de resultaten van de inspraak zijn verwerkt. 

  

Meer informatie 

Wilt u meer weten over het ontwerp-projectplan? Dan kunt u contact opnemen met mevrouw E. Damen, 

van het Team Gebiedsontwikkeling Oost van de afdeling Omgeving en Beleid, bereikbaar onder tele- 

foonnummer 0344-649304. 
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