
De procedure

Wat is er allemaal gebeurd?
Op 8 januari 2019 heeft het waterschap het voorkeursalternatief vastgesteld.  
Hierin is de zelfsluitende kering opgenomen.

De planning is onder voorbehoud en afhankelijk van de ingediende zienswijzen en beroepsprocedures.
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Wat speelt er nu?
Het totale dijktraject is uitgewerkt in een Ontwerp 
Projectplan Waterwet (OPPW). Dit document en 
bijbehorende stukken liggen nu ter inzage van  
15 oktober tot en met 25 november 2021.

De stukken inzien
U kunt het OPPW en de bijbehorende stukken 
digitaal en fysiek inzien. U leest er meer over  
op de website.

Zienswijze indienen
Iedereen kan een reactie geven op het OPPW en 
de bijbehorende stukken. Deze reactie wordt een 
zienswijze genoemd. U kunt deze zowel schriftelijk 
als mondeling indienen. Of laat u op deze 
inloopbijeenkomst helpen bij het formuleren  
van uw zienswijzen.

Wat gebeurt er daarna?
De ingediende zienswijzen worden meegenomen 
bij de vaststelling van de besluiten. In een  
‘nota van beantwoording’ wordt toegelicht 
in hoeverre de zienswijzen geleid hebben tot 
wijzigingen in de stukken. Degenen die een 
zienswijze indienen, worden hierover schriftelijk 
geïnformeerd.

Lees meer over de terinzagelegging 
van het OPPW op de website.



Wat komt eraan?
Drie aannemers werken momenteel een ontwerp voor de zelfsluitende kering uit,  
waaruit het waterschap uiteindelijk een keuze maakt. 
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Het ontwerp moet aan strenge voorwaarden 
voldoen. Die zijn ondergebracht in vier criteria:  

1. De ruimtelijke kwaliteit. Het inpassen in de 
omgeving: past het ontwerp van de kering goed 
bij kloosterdorp Steyl?

2. De techniek. Is de kering technisch betrouwbaar?

3. De prijs. Is de kering slim, sober  
en doelmatig?

4. De mogelijke omgevingshinder tijdens  
de werkzaamheden. Ondanks dat er altijd hinder 
zal zijn, moet door slim te bouwen  
de overlast tot een minimum worden beperkt.


