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Geachte heer/mevrouw,
De voorkeursvariant voor de dijkversterking is onlangs per dijkvak vastgesteld. Het dagelijks
bestuur van het waterschap heeft de opdracht gegeven om te onderzoeken of de dijkversterking
tegen lagere kosten kan worden uitgevoerd. Dat betekent dat we op dit moment een ‘pas op de
plaats’ maken. We verwachten een aantal maanden te vertragen.
Bij het vaststellen van de voorkeursvarianten van de dijkversterkingsprojecten Tiel-Waardenburg en
Gorinchem-Waardenburg is concreter geworden dat de kostenramingen (inschatting van de kosten)
hoger uitvallen dan de bedragen waarvoor deze projecten in 2014 zijn geraamd. De nieuwe
waterveiligheidsnorm speelt hierbij een belangrijke rol. Deze nieuwe norm is strenger dan de oude
norm die in 2014 bij het opstellen van de oorspronkelijke raming van kracht was. Dit leidt er onder
andere toe dat de nieuwe dijk meer ruimte inneemt en er meer grond nodig is.
Wat gaan we de komende maanden doen?
Voordat we onverkort doorgaan, vragen deze nieuwe inzichten om bezinning en nemen we de
komende maanden tijd voor de voorbereiding op de planuitwerking. Dit betekent dat we gaan
onderzoeken waarmee we kosten kunnen verlagen. We kijken bijvoorbeeld nadrukkelijker naar het
toepassen van nieuwe technieken. De inzichten die we hiermee opdoen passen we toe in ons
project maar zijn ook van waarde bij toekomstige dijkversterkingen.
Wat betekent dit voor u?
De voorkeursvariant verandert hiermee niet. U zult op dezelfde wijze betrokken worden zoals we
eerder hebben aangegeven. In de vorige nieuwsbrief hebben we u verteld dat de gesprekken over
het ontwerp van de dijk zullen starten in de eerste helft van 2019. We verwachten nu enkele
maanden te vertragen.
Er zijn ook werkzaamheden die wel gewoon door zullen gaan. Zo gaan we het bouwtechnisch
onderzoek van de woningen in de directe omgeving van de dijk opstarten en starten we ook andere
onderzoeken langs de dijk. Wij informeren u hierover in de volgende nieuwsbrief in januari.

Wij verzoeken u vriendelijk bij verdere correspondentie ons kenmerk te vermelden, zodat wij uw brief sneller kunnen
beantwoorden.
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Wij begrijpen dat deze pas op de plaats voor u als dijkbewoner of geïnteresseerde als vervelend kan
worden ervaren. We vragen hiervoor uw begrip en blijven ons inspannen voor de best mogelijke
oplossing voor iedereen.
Wij hopen u met deze brief voldoende te hebben geïnformeerd over de ontstane situatie.
Heeft u hierover nog vragen of vooruitlopend op de nieuwsbrief van januari al vragen?
U kunt contact opnemen met een van de omgevingsmanagers op het telefoonnummer
(0344) 64 99 00. U kunt uw vragen ook mailen naar Tiel-Waardenburg@wsrl.nl.
Met vriendelijke groet,

De heer ing. H. Havinga
Projectmanager dijkverbetering Tiel-Waardenburg
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