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Datum 11 oktober 2017 Ons kenmerk

Onderwerp Reactie op ontwerp projectplan Brede Groene Dijk RWS-2017/39402

fase 1 en 2 Uw kenmerk

Bijlage ( n)

Geachte heer ]olink,

Sinds 5 september 2017 ligt het ontwerp projectplan voor het demonstratieproject
Brede Groene Dijk (fase 1 en 2) samen met de overige planproducten ter inzage.

Het opstellen van een projectplan is een verplichting die rechtstreeks volgt uit de
waterwet. Er geldt een vrijstelling van de vergunningplicht. Het projectplan komt
hiervoor in de plaats. De vrijstelling van de vergunningplicht is ook van toepassing
op situaties zoals de Brede Groene Dijk, waarbij er sprake is van twee
verschillende waterbeheerders.

U heeft het projectplan in overleg met uw omgevingspartners, waaronder
Rijkswaterstaat Noord-Nederland opgesteld. Rijkswaterstaat Noord-Nederland is
als beheerder van het gebied waarin de aanleg van de klutenplas en het tijdelijke
slibdepot plaatsvindt een belangrijke omgevingspartner en belanghebbende partij
bij het dijkversterkingsproject.
U heeft het initiatief genomen voor een overlegstructuur waarin Rijkswaterstaat
Noord-Nederland de gelegenheid heeft gekregen om haar belangen in te brengen.
Het overleg was professioneel en verliep in goede harmonie.
Het resultaat van dit intensieve vooroverleg is een ontwerp projectplan waarin de
belangen van Rijkswaterstaat goed en herkenbaar zijn opgenomen. Dit blijkt niet
alleen uit het hoofdrapport, maar ook uit de als bijlagen opgenomen
achtergronddocumenten. Met name het hoofdrappoft, de m.e.r.
beoordelingsnotitie (bijlage 2), de Notitie aanleg, beheer en onderhoud kleirijperij
(bijlage 7), de Notitie BPRW-toets RWS (bijlage 9) als de Notitie archeologie en
cultuurhistorie (bijlage 10) zijn voor Rijkswaterstaat van belang en (deels) ook
specifiek opgesteld om inzichtelijk te maken hoe de belangen van Rijkswaterstaat
door het waterschap worden geborgd.
Rijkswaterstaat heeft daarom geen bezwaren tegen de uitvoering van het
projectplan.
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Rijkswaterstaat
Noord-Nederland

Ik bedank u voor de prettige samenwerking en wens u veel succes bij het ber 2017
afronden voor de laatste voorbereidingen en de uitvoering.

Ons kenmerk
RWS-2017/39402

Als u vragen heeft kunt u contact opnemen met de heet H. Jongsma (telefoon: 06
15399502) of de heer P. van Gelder (telefoon: 06 54923228).

Hoogachtend,

DE MINISTER VAN INFRASTRUCTUUR EN MILIEU,
namens deze,
hoofd van de afdeling Vergunningverlening,
Rijkswaterstaat Noord-Nederland,

M.G. Klaver
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