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Onderwerp Horen art. 3.28 Wro	 Uw kenmerk 

Bijlage(n) 

Geachte Statenleden, 

Door middel van deze brief MI ik invulling geven aan het gestelde in artikel 3.28, 
eerste lid van de Wet ruimtelijke ordening (Wro). Hierin wordt aangegeven dat, 
indien er sprake is van nationale belangen, ik, de gemeenteraad en provinciale 
staten gehoord, voor de daarbij betrokken gronden een inpassingsplan kan 
vaststellen met uitsluiting van de bevoegdheid van de gemeenteraad en van 
provinciale staten om voor die gronden een bestemmingsplan onderscheidenlijk 
een inpassingsplan vast te stellen. 

Het plan voor de dijkversterkingen langs het traject Hagestein-Opheusden maakt 
deel uit van het programma Ruimte voor de Rivier. In 2006 hebben de Tweede 
Kamer en de Eerste Kamer met het programma (de Planologische Kernbeslissing 
Ruimte voor de Rivier) ingestemd. Hierin is gekozen voor dijkversterkingen als 
maatregel. 

Op 26 april 2011, nr IenM/BSK/-2011/44504, heeft de minister van Infrastructuur 
en Milieu besloten tot toepassing van de rijkscoördinatieregeling op grond van 
artikel 3.35 Wet ruimtelijke ordening (Wro) voor genoemd project en mij 
aangewezen als eerstverantwoordelijke voor de coördinatie van het voorbereiden 
en bekendmaken van het Ontwerp Rijksinpassingsplan Dijkverbetering Hagestein-
Opheusden. 

Graag stel ik u hierbij in de gelegenheid om uw zienswijze kenbaar te maken op 
mijn voornemen om voor de Dijkverbetering Hagestein-Opheusden een 
Rijksinpassingsplan vast te stellen. Gelet op de noodzakelijke voortgang van de 
besluitvorming zou ik u hierbij willen verzoeken om uw zienswijze uiterlijk 31 
januari 2012 in te dienen. Mocht het mogelijk zijn uw reactie eerder te geven, dan 
ben ik u daarvoor zeer erkentelijk.
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Recentelijk is het concept ontwerp Rijksinpassingsplan met de daarbij behorende 
dijkverbeteringsplannen afgerond. Inmiddels is de brief voor het inhoudelijk 
vooroverleg als bedoeld in artikel 3.1.1 Bro verstuurd. De betrokken overheden 
en organisaties worden in de gelegenheid gesteld om een reactie te geven op het 
concept ontwerp Rijksinpassingsplan Dijkverbetering Hagestein-Opheusden en op 
de bijbehorende dijkverbeteringsplannen. De Colleges van Gedeputeerde Staten 
en de Colleges van Burgemeester en Wethouders worden voor dat vooroverleg 
door mij benaderd via hun contactpersonen bij het project. 

De reacties die uit het vooroverleg naar voren komen, zullen zoveel mogelijk 
worden verwerkt in het ontwerp Rijksinpassingsplan dat ik, naar verwachting, in 
het voorjaar van 2012 ter inzage zal leggen. 

Als u naar aanleiding van deze brief nog vragen heeft, kunt u contact opnemen 
met de heer P. Oberndorff, tel 06- 29259145 of e-mail naar 
peter.oberndorff@rws.n1 of de heer P.C. Bakker, tel: 088-793009 of e-mail naar 
peter.bakker@rws.nl . 

Hoogachtend, 

DE STAATSSECRETARIS VAN INFRASTRUCTUUR EN MILIEU 

Namens deze, 
DE HOOFDINGENIEUR-DIRECTEUR 

(k f 
Ir. Di de Boer
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