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Waterschap Hunze en Aa's
dhr. E. Jolink
Postbus 195
9640 AD Veendam

Datum 4 november 2020
Onderwerp Ontwerp-projectplan Fase 3 Brede Groene Dijk

Geachte heer Jolink,

Het ontwerp projectplan voor het demonstratieproject Brede Groene Dijk (fase 3)
zal binnenkort in procedure worden gebracht.

Op situaties zoals bij de Brede Groene Dijk, waar sprake is van twee
verschillende waterbeheerders, is het opstellen van een projectplan een
verplichting die rechtstreeks volgt uit de Waterwet. Rijkswaterstaat Noord-
Nederland (RWS NN) is als beheerder van het buitendijkse gebied (waarin de
aanleg van de brede dijk plaatsvindt) een belangrijke omgevingspartner en
belanghebbende partij bij dit dijkversterkingsproject. U heeft het projectplan in
overleg met uw omgevingspartners, waaronder RWS NN opgesteld.

Het resultaat van het vooroverleg is een ontwerp-projectplan waarin de
belangen van RWS goed en herkenbaar zijn opgenomen. Met name de
onderwerpen ecologie, waterkwaliteit en bodemkwaliteit zijn voor RWS van
belang. De noodzakelijke BPRW-toets is op correcte wijze uitgevoerd en het
projectplan maakt voldoende inzichtelijk hoe de belangen van RWS door het
waterschap worden geborgd.

De dijkversterking zal buitendijks worden gerealiseerd voor een periode van 3
jaar. Een dergelijke (forse) ingreep is vanwege de impact op de kwelders normaal
gesproken niet wenselijk, maar in deze situatie is er sprake van een ingreep met
een tijdelijk karakter. Uiteindelijk zal de locatie weer in oorspronkelijke toestand
worden teruggebracht. Daarvoor zal een herstelplan worden opgesteld waarbij
RWS NN ook zal worden betrokken.

Rijkswaterstaat heeft daarom geen bezwaren tegen de uitvoering van het
projectplan.
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Hoogachtend,

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

M.G. Klaver


