Definitief besluit gedoogplicht
'Krib- en oeververlaging
Pannerdensch Kanaal'
Gedeputeerde Staten van Gelderland leggen het definitieve besluit van Rijkswaterstaat Oost-Nederland tot
opleggen gedoogplicht op grond van artikel 5.24 van de Waterwet voor het project Krib- en oeververlaging
Pannerdensch Kanaal ter inzage. De terinzagelegging duurt van woensdag 23 februari 2022 tot en met
woensdag 6 april 2022. In deze kennisgeving leest u onder andere waar u het besluit kunt inzien en hoe u
beroep kunt instellen.
Achtergrond
Het Pannerdensch Kanaal stroomt niet goed door bij hoogwater. Om de hoogwaterveiligheid te vergroten,
verlaagt Rijkswaterstaat een aantal kribben en oevers in het Pannerdensch Kanaal. Elke seconde stromen
miljoenen liters water via de Boven-Rijn Nederland binnen. De Waal en het Pannerdensch Kanaal voeren dit
water af naar lagere delen van Nederland. Kribben, de stenen dwarsdammen in de rivier, zorgen ervoor dat
de rivier op zijn plaats blijft en dat water, ijs, grind en zand goed worden afgevoerd. Bij hoogwater
belemmeren de kribben de doorstroming. Door 35 kribben en 5 oevers te verlagen tussen de
Pannerdensche Kop en de tunnel van de Betuweroute, zorgt Rijkswaterstaat ervoor dat het rivierwater in
het Pannerdensch kanaal bij hoge waterstanden beter doorstroomt. Hierdoor daalt de waterstand in de
Boven-Rijn bij zeer hoogwater met 5 centimeter en neemt de kans op overstromingen af. Zo kunnen 2
miljoen mensen in het Nederlands rivierengebied veilig blijven leven, wonen en werken.
Provinciale coördinatieregeling
Provinciale Staten hebben op 24 mei 2017 besloten (PS2017-176) om voor het project Krib- en
oeververlaging Pannerdensch Kanaal de provinciale coördinatieregeling als bedoeld in artikel 3.33, eerste
lid, onder a, van de Wet ruimtelijke ordening, toe te passen. Het doel hiervan is om de besluiten die nodig
zijn voor de uitvoering van het project, zoveel mogelijk gelijktijdig en in samenhang voor te bereiden en
bekend te maken. Dit draagt onder meer bij aan de inzichtelijkheid van de besluitvorming over het project.
Het ontwerp-besluit tot opleggen gedoogplicht op grond van artikel 5.24 van de Waterwet lag van
donderdag 23 december 2021 tot en met woensdag 2 februari 2022 ter inzage. Gedeputeerde Staten
hebben iedereen in de gelegenheid gesteld hierover zienswijzen in te dienen. Van deze mogelijkheid is
geen gebruikgemaakt. Onlangs heeft Rijkswaterstaat Oost-Nederland een definitief besluit genomen.
Gedoogplicht op grond van de Waterwet
In de eerste fase van de coördinatie is reeds een projectplan Waterwet vastgesteld en zijn enkele
vergunningen en een ontheffing verleend. Deze besluiten zijn inmiddels onherroepelijk. Om het project
Krib- en oeververlaging Pannerdensch Kanaal te kunnen uitvoeren, is het nodig werkzaamheden uit te

voeren op grondeigendommen van derden. Nu één eigenaar geen toestemming geeft voor het gebruik van
zijn grond, heeft Rijkswaterstaat (namens de Minister van Infrastructuur en Waterstaat) besloten tot
opleggen gedoogplicht op grond van artikel 5.24 van de Waterwet, zodat de werkzaamheden alsnog
kunnen worden uitgevoerd. De gedoogplicht heeft betrekking op een gedeelte van de percelen aan de
Scherpekamp te Doornenburg kadastraal bekend gemeente Doornenburg, sectie A, nummers 3175 en
3345 in gemeente Lingewaard.

Waar kunt u het besluit vinden?
Het besluit tot opleggen gedoogplicht ligt van woensdag 23 februari 2022 tot en met woensdag 6 april
2022 ter inzage. Uiterlijk vanaf woensdag 23 februari 2022 kunt u het besluit digitaal inzien op de
provinciale website http://www.coordinatiegelderland.nl. Leest u liever een papieren versie? Dat kan
tijdens de terinzagelegging op de volgende locaties:
•

Receptie in het provinciehuis van provincie Gelderland, Markt 11, 6811 CG te Arnhem;

•

Balie publiekshal in het gemeentehuis van gemeente Lingewaard, Kinkelenburglaan 6, 6681 BJ te
Bemmel.

Bij de betreffende organisaties kunt u informeren naar de actuele openingstijden.

Instellen beroep
Van donderdag 24 februari 2022 tot en met woensdag 6 april 2022 kunnen belanghebbenden tegen het
besluit tot opleggen gedoogplicht beroep instellen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van
State. Dat geldt ook voor niet-belanghebbenden die redelijkerwijs niet kunnen worden verweten geen
zienswijze te hebben ingediend.

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 het besluit tot opleggen gedoogplicht. 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
Degene die beroep heeft ingesteld kan de voorzieningenrechter verzoeken om een voorlopige voorziening
te treffen, indien er gelet op de betrokken belangen sprake is van onverwijlde spoed. In dat geval wordt de
inwerkingtreding van het besluit opgeschort totdat de rechter hierover een besluit heeft genomen.

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.
Meer informatie
Heeft u vragen? Voor meer informatie over de procedure kunt u contact opnemen met het Provincieloket,
telefoonnummer 026 359 9999.
Meer informatie over het project Krib- en oeververlaging Pannerdensch Kanaal vindt u op
www.rws.nl/kribverlagingpannerdenschkanaal.
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