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Goedkeuring dijkversterking IJsselpaviljoen, Zutphen

Bekendmaking van het besluit van 25 januari 2022 - zaaknummer 2021-009927
Gedeputeerde Staten van Gelderland maken bekend dat het projectplan “dijkversterking IJsselpaviljoen,
Zutphen” is goedgekeurd.
Het project
De te versterken waterkering bevindt zich in de binnenstad van Zutphen langs de oostelijke oever van
de IJssel. Uit een nadere veiligheidsanalyse is gebleken dat het hogere deel van de kade niet aan de
norm voldoet. Het gaat om een traject van circa 120 meter dat versterkt dient te worden. Waterschap
Rijn en IJssel heeft hiervoor een projectplan opgesteld.
Projectprocedure Waterwet
Op het projectplan is de projectprocedure van de Waterwet van toepassing. Dat betekent dat Gedeputeerde Staten het plan moeten goedkeuren alvorens het kan worden uitgevoerd. Daarnaast heeft Gedeputeerde Staten naar aanleiding van de m.e.r.-beoordeling op 28 juli 2021 besloten dat geen milieueffectrapport behoeft te worden opgesteld, omdat het project geen belangrijke nadelige gevolgen voor
het milieu heeft.
Ontwerp projectplan
Het ontwerp projectplan heeft ter inzage gelegen van 8 september 2021 tot en met 19 oktober 2021. Er
zijn geen zienswijzen op het ontwerp ingediend.
Goedkeuringsbesluit
Op 21 december 2021 heeft het algemeen bestuur van waterschap Rijn en IJssel het definitieve projectplan vastgesteld. Na beoordeling van het plan heeft Gedeputeerde Staten op 25 januari 2022 besloten
tot goedkeuring.
Hoe, waar en wanneer kunt u het projectplan inzien?
Tijdens de beroepstermijn van 17 februari 2022 tot en met 30 maart 2022 zijn het goedkeuringsbesluit,
het projectplan en de bijbehorende rapporten en onderzoeken online beschikbaar op de volgende
website: www.coordinatiegelderland.nl
De mogelijkheid om de stukken fysiek in te zien zijn mede afhankelijk van de coronamaatregelen van
het kabinet op dat moment. Ga voor de meest actuele informatie naar de website van de instantie waar
u deze zou willen inzien.
De stukken zijn op de volgende locaties in te zien:
Instantie

Locatie

Aanmelden bij

Waterschap Rijn en Hoofdkantoor Water- Receptie kantoor
IJssel
schap, Liemersweg Waterschap
2, 7006 GG Doetinchem
Provincie Gelderland

Huis der Provincie
Markt 11, Arnhem

Actuele informatie toegankelijkheid
locaties als gevolg van maatregelen
Covid-19
www.wrij.nl

Balie Huis der Provin- www.gelderland.nl
cie

Meer informatie
Heeft u hulp nodig om wegwijs te worden in de stukken of heeft u vragen na het inzien daarvan, dan
kunt u bellen naar Mathijs de Gier op telefoonnummer 0314 – 369 369.
Instellen beroep
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Tegen het goedkeuringsbesluit staat van 17 februari 2022 tot en met 30 maart 2022 beroep open voor
belanghebbenden.
Het beroep moet worden gericht aan:
Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State
Postbus 20019
2500 EA Den Haag
Het beroepschrift moet worden ondertekend en dient in ieder geval de volgende informatie te bevatten:
naam en adres;
•
de dagtekening;
•
een omschrijving van het besluit waartegen het beroep gericht is; en
•
de redenen waarom de belanghebbende zich niet met het besluit kan verenigen
•
Burgers kunnen ook digitaal beroep instellen via https://digitaalloket.raadvanstate.nl/. Hiervoor is een
DigiD vereist.
Crisis- en herstelwet
De Crisis- en herstelwet is van toepassing op de procedure van het projectplan. Dit betekent dat:
de beroepsgronden in het beroepschrift moeten worden opgenomen;
•
de beroepsgronden na afloop van de beroepstermijn niet meer kunnen worden aangevuld;
•
de Raad van State in principe binnen zes maanden na afloop van de beroepstermijn uitspraak
•
doet over eventueel ingestelde beroepen.
Voorlopige voorziening
Het instellen van beroep schorst de inwerkingtreding van het projectplan niet. Om de inwerkingtreding
te schorsen dient er naast het beroep een verzoek om voorlopige voorziening bij de Raad van State te
worden ingediend. Als dit verzoek binnen de beroepstermijn van zes weken is ingediend, treedt het
besluit niet eerder in werking dan nadat op dat verzoek is beslist. Het verzoek om voorlopige voorziening
moet worden gericht aan:
Raad van State
T.a.v. de voorzieningenrechter van de Afdeling bestuursrechtspraak
Postbus 20019
2500 EA Den Haag
Bij het verzoek moet een afschrift van het beroepschrift worden overgelegd.
Griffierecht
Aan de behandeling van het beroepschrift en een eventueel verzoek om een voorlopige voorziening
zijn kosten (griffierecht) verbonden. Meer informatie hierover is te vinden op www.raadvanstate.nl.

Gedeputeerde Staten van Gelderland
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