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BIJ BEROEP: UITSPRAAK RAAD VAN STATE

TER INZAGE VOOR ZIENSWIJZE (6 WEKEN)   
VERWACHTING IS 3DE KWARTAAL 2022

TER INZAGE VOOR BEROEP (6 WEKEN)  
VERWACHTING IS 2DE KWARTAAL 2023

komt als bijlage 
bij het projectplan

*Door de maatregelen omtrent 
het coronavirus, gaan we coulant 
om met zienswijzen die na 
afloop van de termijn (23 april) 
worden ontvangen. Zienswijzen 
die tot en met 7 mei 2020 
worden ontvangen, worden in 
behandeling genomen.
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Een NRD geeft aan wat er onderzocht 
gaat worden en hoe dat gebeurt. De 
notitie beschrijft achtergronden van de 
opgaven en alternatieve tracés en geeft 
antwoord op vragen als: Waarop moet 
het onderzoek zich richten? En, wat kan 
buiten beschouwing blijven?

Dit is een kaart waar de kering 
op staat aangegeven, met de 
bijbehorende regels van het 
waterschap. De ligging en het 
ontwerp van de kering uit het 
projectplan zijn de basis voor 
de legger.

In de realisatiefase gaat na grondverwerving en aanbesteding 
het werk buiten echt beginnen. Hiervoor werkt het waterschap 
samen met deskundige bouwbedrijven.

Het waterschap werkt het 
voorkeursalternatief uit tot een 
ontwerp projectplan. Dit plan en 
de bijbehorende vergunningen 
en de legger gaan in 
procedure. Dat wil zeggen dat 
belanghebbenden dan formeel 
kunnen reageren op de plannen. 

Het waterschap verkent samen met de omgeving het 
gebied, de opgave, knelpunten en kansen. Vervolgens 
worden alternatieven bedacht. Hieruit wordt een 
voorkeursalternatief gekozen. 

komt als bijlage 
bij het projectplan

De tweede milieueffectrapportage 
(MER) bevat uitgebreide informatie 
over de effecten van het ingepaste 
gekozen voorkeursalternatief op 
het milieu. 

In een bestemmingsplan legt 
de gemeente de gebruiks- 
en bouwmogelijkheden 
van een gebied vast. 
Belanghebbenden kunnen op 
het bestemmingsplan formeel 
reageren. 

In deze eerste milieueffect-
rapportage (MER) worden de 
effecten beschreven van de 
verschillende alternatieven op  
het milieu.

*Door de maatregelen omtrent 
het coronavirus, gaan we coulant 
om met zienswijzen die na 
afloop van de termijn (23 april) 
worden ontvangen. Zienswijzen 
die tot en met 7 mei 2020 
worden ontvangen, worden in 
behandeling genomen.
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