
KENNISGEVING BESLUIT VASTSTELLEN PROJECTPLAN WATERWET 

 

De Minister van Infrastructuur en Waterstaat heeft op 27 november 2020, onder zaaknummer 

RWSZ2019-00002505, het besluit genomen om het projectplan vast te stellen voor 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. 

 

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 17 december 2020 tot en met 27 januari 

2021 fysiek en digitaal ter inzage.   

 

Beroep  

Tegen bovengenoemd besluit kan gedurende voornoemde termijn van ter inzage legging beroep bij 

de rechtbank worden ingesteld door:  

 

• belanghebbenden die zienswijzen hebben ingebracht tegen het ontwerp;  

• belanghebbenden die redelijkerwijs niet kan worden verweten geen zienswijzen te hebben 

ingebracht tegen het ontwerp.  

 

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. Dit heeft de volgende gevolgen voor een eventueel beroep 

tegen het definitieve besluit:  

• de beroepsgronden moeten in het beroepschrift worden opgenomen; 

• het beroep wordt niet-ontvankelijk verklaard, indien binnen de beroepstermijn geen 

gronden zijn ingediend, en 

• beroepsgronden kunnen na afloop van de beroepstermijn niet meer worden aangevuld. 

 

Het indienen van een beroepschrift heeft geen schorsende werking. Indien tegen het besluit beroep 

is ingesteld en als onverwijlde spoed dat vereist kan de indiener van het beroep een verzoek doen 

tot het treffen van een voorlopige voorziening. Dit verzoek moet worden gericht aan de 

voorzieningenrechter van de rechtbank binnen het rechtsgebied waarvan de indiener van het 

beroepschrift zijn woonplaats heeft of gevestigd is. 

 

Van de indiener van het beroepschrift/verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening wordt 

een bedrag aan griffierecht geheven. Omtrent de hoogte hiervan, de wijze waarop en de termijn 

waarbinnen u dit dient te betalen, dient u contact op te nemen met de secretarie van de 

voornoemde rechtbank. U kunt ook digitaal beroep instellen bij genoemde rechtbank via 

http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische 

handtekening (DigiD). Kijk op genoemde site voor de precieze voorwaarden. 

 

  

http://www.rws.nl/overnachtingshavenspijk


Inwerkingtreding besluit 

Het besluit treedt in werking zes weken na bekendmaking daarvan, tenzij voor deze datum beroep 

is ingesteld en een verzoek wordt gedaan tot het treffen van een voorlopige voorziening. 

 

DE MINISTER VAN INFRASTRUCTUUR EN WATERSTAAT, 

namens deze, 

de directeur Netwerk Ontwikkeling, 

J.C. van Hees 

 


