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Beste meneer Mekking, Beste Martin, 
	 VERZONDEN 14 SEP. 2021 

Op uw brief van 1 september jl. met als "Veerhaven Ochten watervergunning pipingscherm i.r.t. 
dijkversterking", ondertekend door Isabelle Wouters, ontvangt u via deze brief onze reactie. 

In uw brief vraagt u een bevestiging op de relatie en volgorde voor project Veerhaven Ochten en de 
dijkversterking Neder-Betuwe, specifiek op het aspect van de aanleg van de geul ten opzichte van 
de dijkversterking. Dit in het kader van de vergunningsaanvraag voor de realisatie van Veerhaven 
Ochten. 

Voorkeursalternatief 
Hierbij laat ik u weten dat het voorkeursalternatief voor de dijkversterking door het CDH is 
vastgesteld begin 2020. Hierin is opgenomen dat er ter hoogte van het traject Veerhaven Ochten 
een damwand ten behoeve van de stabiliteit komt. Vanuit het vigerende beleid is het zo dat 
wanneer wij een stabiliteitsscherm aanbrengen, deze zo uitgevoerd wordt dat deze ook fungeert 
als pipingscherm. Voor de verdere uitwerking van de plannen zullen wij dit als uitgangspunt 
hanteren. 

Het realiseren van een nevengeul in het project Veerhaven Ochten vergroot het risico op piping. 
Aangezien er een damwand met pipingfunctie gepland is, zal het eventuele nadelige effect hiermee 
geneutraliseerd worden. 

Volgorde werkzaamheden 
Vanuit de dijkversterking gaan wij ervan uit dat de werkzaamheden aan de dijk ter hoogte van 
Veerhaven Ochten vooruitlopend op het graven van de nevengeul hebben plaatsgevonden. Het 
waterschap is voornemens (besluitvorming wordt voorbereid) om de realisatie Veerhaven-Ochten 
integraal mee te nemen in de uitvoering dijkversterking. Dit zal de afstemming tussen de 
werkzaamheden eenvoudig(er) maken. 

Wij verzoeken u vriendelijk bij verdere correspondentie ons kenmerk te vermelden, zodat wij uw brief sneller kunnen 
beantwoorden. 
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Mocht de volgorde om een onvoorziene reden toch andersom moeten zijn, zal aangetoond moeten 
worden dat er in dat geval geen negatieve effecten en risico's optreden voor piping en de 
waterveiligheid. 

Mochten jullie nog vragen hebben naar aanleiding van deze brief, dan hoor ik die graag. 

Met vriendelijke groet, 
namens het college van dijkgraaf en heemraden 
van 	, 	 chap Rivierenland, 

/ 

j, n,  a 
Projectmanager Neder-Betuwe 
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