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‘’We houden er rekening 
mee dat projecten straks 
aanzienlijke vertraging 
kunnen oplopen”

INTERVIEW JESSICA DE ROOS & HENK RIETVELD (WATERSCHAP RIVIERENLAND)

Net als vele andere waterschappen staat ook Waterschap Rivierenland 
de komende jaren voor een grote dijkversterkingsopgave. Projecten 
waarin Nysingh het waterschap op verschillende vlakken bijstaat. 
In dit interview komen Nysingh-advocaat Jessica de Roos en Henk 
Rietveld aan het woord. Henk is coördinator grondverwerving dijken 
bij Waterschap Rivierenland. Ze vertellen over de dijkversterkingen, 
waaronder het traject Gorinchem - Waardenburg en over de gevolgen 
die de Omgevingswet met zich mee zal brengen.

Jessica de Roos
Advocaat Nysingh

Henk Rietveld
Coördinator grondverwerving 

dijken bij Waterschap 

Rivierenland

https://www.nysingh.nl/onze-mensen/jessica-de-roos/?utm_source=magazine&utm_medium=online&utm_campaign=omgevingswet
https://www.linkedin.com/in/henk-rietveld-6198b242/?originalSubdomain=nl?utm_source=magazine&utm_medium=online&utm_campaign=omgevingswet
https://www.linkedin.com/in/henk-rietveld-6198b242/?originalSubdomain=nl?utm_source=magazine&utm_medium=online&utm_campaign=omgevingswet
https://www.nysingh.nl/onze-mensen/jessica-de-roos/?utm_source=magazine&utm_medium=online&utm_campaign=omgevingswet
https://www.nysingh.nl/onze-mensen/jessica-de-roos/?utm_source=magazine&utm_medium=online&utm_campaign=omgevingswet
https://www.linkedin.com/in/henk-rietveld-6198b242/?originalSubdomain=nl?utm_source=magazine&utm_medium=online&utm_campaign=omgevingswet
https://www.linkedin.com/in/henk-rietveld-6198b242/?originalSubdomain=nl?utm_source=magazine&utm_medium=online&utm_campaign=omgevingswet
https://www.linkedin.com/in/henk-rietveld-6198b242/?originalSubdomain=nl?utm_source=magazine&utm_medium=online&utm_campaign=omgevingswet
https://www.linkedin.com/in/henk-rietveld-6198b242/?originalSubdomain=nl?utm_source=magazine&utm_medium=online&utm_campaign=omgevingswet


Henk: “Het projectplan voor het project dijkversterking 

Gorinchem - Waardenburg is in februari 2020 afgerond. 

Vanaf september 2020 zijn we gestart met de grondver-

werving. In totaal hebben we 320 grondverwervingdos-

siers in behandeling. We verwachten in februari 2022 

in ongeveer 49 gevallen de onteigeningprocedure op te 

starten. Deze onteigeningen vallen dus nog niet onder de 

vigeur van de Omgevingswet.” 

Volgens Jessica kan dit een voordeel zijn: “De 

onteigeningsprocedure gaat onder de Omgevingswet 

ingrijpend wijzigen. Er is nog veel ongewis. Wij 

verwachten dat er vanaf 1 juli 2022 veel meer en 

vooral langer geprocedeerd zal worden. Projecten 

kunnen daardoor vertraging oplopen. Wij merken 

op dit moment dan ook, dat veel overheden hun 

grondverwervingsprojecten versneld willen opstarten. 

Ze willen die vertraging voorkomen, maar ook vermijden 

dat zij straks als een van de eersten moeten gaan 

onteigenen onder de Omgevingswet.”

TWEE SYSTEMEN

Waterschap Rivierenland wil in elk geval graag 

voorkomen dat het straks halverwege een project 

ineens moet omschakelen vanwege de inwerkingtreding 

van de Omgevingswet. Henk: “Daarom hebben we er 

bij een van onze andere projecten, Dijkversterking Stad 

Tiel, bewust voor gekozen om voor de inwerkingtreding 

van de Omgevingswet de plannen vast te stellen en in 

te dienen. En bij het project Neder-Betuwe kiezen we er 

juist voor om het plan onder de Omgevingswet vast te 

stellen en dus ook de eventuele

onteigeningsprocedures op grond van de Omgevingswet 

te voeren. En we houden er rekening mee dat projecten 

onder de Omgevingswet aanzienlijke vertraging kunnen 

oplopen.”

VOORBEREIDINGEN

Op de vraag wat Waterschap Rivierenland op het 

gebied van grondverwerving nog meer doet in 

voorbereiding op de Omgevingswet, antwoordt Henk: 

“In het project Gorinchem - Waardenburg hebben we 

bewust al ervaring opgedaan met intensievere vormen 

van participatie. Ook willen we het bestuur van het 

waterschap alvast voorbereiden op de Omgevingswet, 

aangezien het bestuur straks bijvoorbeeld zelf de 

onteigeningsbesluiten moet gaan nemen. Ook kijken we 

naar de kansen die de Omgevingswet biedt. Zo hebben 

we straks bij onteigeningen meer mogelijkheden om een 

project op te knippen en krijgen we daarmee meer regie, 

ook ten aanzien van de planning.”

PROJECT DIJKVERSTERKING GORINCHEM - 

WAARDENBURG

Met het project dijkversterking Gorinchem 

- Waardenburg wordt er langs de Waal de 

komende jaren ruim 23 kilometer dijk ver-

sterkt. Dit project wordt vanaf de verken-

ning tot en met de realisatie uitgevoerd in 

een alliantie van het Waterschap Rivieren-

land met een consortium van marktpartij-

en: de Graaf Reinaldalliantie. Vooruitlopend 

op de beoogde integrale aanpak van de 

Omgevingswet heeft Waterschap Rivieren-

land in de verkenningsfase bewoners en 

medeoverheden al intensief betrokken bij 

het proces om de dijk veilig en leefbaar te 

maken. De uitvoering van het project is in 

juni 2021 gestart. Naar verwachting is de 

dijk tussen Gorinchem en Waardenburg 

eind 2025 weer hoogwaterveilig. Meer 

informatie vindt u op de website van de 

GRAAF REINALDALLIANTIE.
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