
KENNISGEVING ONTWERPPROJECTPLAN WATERWET 
 
De Minister van Infrastructuur en Waterstaat geeft, ingevolge artikel 3:12 van de algemene wet 
bestuursrecht, kennis van het voornemen om een projectplan op grond van artikel 5.4 van de 
Waterwet vast te stellen. 
 
Het ontwerpprojectplan is op 14 februari 2019 geregistreerd onder zaaknummer RWSZ2019-
00002505 en betreft de aanpassing van vijf kribben gelegen aan de noordelijke (rechter) oever van 
het waterstaatswerk de Boven-Rijn tussen kmr. 860.700 en 861.500 in de gemeente Zevenaar. 
 
Het projectplan op grond van artikel 5.4, lid 1 van de waterwet is genoemd in de bijlage bij art. 
1.1. van de Crisis- en herstelwet, zodat de bepalingen in hoofdstuk 1, afdeling 2 van de Crisis- en 
herstelwet hierop van toepassing zijn. 
 
Terinzagelegging 
Als gevolg van de getroffen Corona-maatregelen zoals het sluiten van overheidsgebouwen is het op 
dit moment gemakkelijker om de stukken digitaal te raadplegen of te downloaden via: 
 
www.rws.nl/overnachtingshavenspijk onder het kopje ‘nieuws’ treft u een bericht met de stukken. 
 
De stukken liggen fysiek ter inzage bij Rijkswaterstaat op de Van Nieuwenhuizenweg 8, 6874 NE te 
Wolfheze. In het geval dat u gebruik wilt maken van de mogelijkheid tot het fysiek inzien van de  
stukken dan kan dat alleen na afspraak. Voor het maken van een afspraak of voor andere vragen 
met betrekking tot het inzien van de stukken kunt u contact opnemen met de afdeling 
Vergunningverlening van Rijkswaterstaat Oost-Nederland bereikbaar via 06-15952831 of on-
vergunningen@rws.nl. Zonder afspraak is het als gevolg van de getroffen Corona-maatregelen niet 
mogelijk het gebouw van Rijkswaterstaat Oost-Nederland in Wolfheze te bezoeken. 
 
Het projectplan inclusief bijbehorende stukken ligt vanaf 13 mei 2020 tot en met 23 juni 2020 
fysiek en digitaal ter inzage.   
 
Zienswijze(n) 
Een ieder kan gedurende de periode van terinzagelegging zowel mondeling als schrifelijk 
zienswijzen inbrengen. Schriftelijke zienswijzen kunnen worden gericht aan Rijkswaterstaat Oost-
Nederland, Directie Netwerkontwikkeling, afdeling Vergunningverlening, Postbus 2232, 3500 GE 
Utrecht, onder vermelding van zaaknummer RWSZ2019-00002505. Voor mondelinge zienswijzen 
kan contact worden opgenomen via 06-15952831 of on-vergunningen@rws.nl. 
 
DE MINISTER VAN INFRASTRUCTUUR EN WATERSTAAT, 
namens deze, 
de directeur Netwerk Ontwikkeling, 
 
J.C. van Hees 
 


