
Nr. 17694
5 september

2012

Kennisgeving ontwerp-inpassingsplan 

‘Waalwaard-Dodewaard’, Gelderland

 

 

Gedeputeerde Staten van Gelderland maken bekend dat met ingang van 6 september 2012 tot en met 
17 oktober 2012 het ontwerp-inpassingsplan Waalwaard-Dodewaard met de daarbij behorende 
stukken voor iedereen ter inzage liggen:
• bij de provincie Gelderland in het informatiecentrum in het Huis der Provincie Markt 11 te Arnhem, 

op werkdagen van 8.30 uur tot 16.30 uur;
• bij de gemeente Neder-Betuwe (van 6 september 2012 tot en met 16 september 2012), Boven-

eindsestraat 6 te Kesteren, tijdens openingsuren van het gemeentehuis of buiten openingstijden 
op maandagavond tussen 17.00 uur en 20.00 uur uitsluitend na telefonische afspraak ;

• bij de gemeente Neder-Betuwe (van 17 september 2012 tot en met 17 oktober 2012), Burgemeester 
Lodderstraat 20 te Opheusden, tijdens openingsuren van het gemeentehuis of buiten openingstij-
den op maandagavond tussen 17.00 uur en 20.00 uur uitsluitend na telefonische afspraak.

Het ontwerp inpassingsplan en alle bijlagen zijn tevens in electronische vorm te raadplegen op de 
volgende websites:
• www.gelderland.nl
• www.projectradarwaalwaard.nl
• www.nederbetuwe.nl
• http://www.ruimtelijkeplannen.nl/web-roo/?planidn=NL.IMRO.9925.IPWaalwaard-ON01

Het inpassingsplan Waalwaard-Dodewaard maakt de vestiging van zand- en grindoverslag De Beijer 
BV, of een ander watergebonden bedrijf met maximaal milieucategorie 4, op de Waalwaard te 
Dodewaard, mogelijk. Het plangebied ligt tussen de Waalbandijk en de Waal, in de Hiensche Uiter-
waard te Dodewaard.

Tijdens de inzage termijn kan iedereen naar keuze schriftelijk of mondeling zienswijzen naar voren 
brengen. De voorkeur gaat uit naar schriftelijk ingediende zienswijzen. De schriftelijke zienswijzen 
dienen te worden gericht aan: Provinciale Staten van Gelderland, t.a.v. Programmabureau /A. 
Verbruggen, Postbus 9090, 6800 GX Arnhem. Onder vermelding van ‘zienswijze IP Waalwaard-
Dodewaard, zaaknummer 2011-004192’.

Per e-mail kan dit alleen via post@gelderland.nl (onder vermelding van Programmabureau /A. 
Verbruggen, zaaknummer 2011-004192).
Ook mondeling kunnen zienswijzen naar voren worden gerbracht. Hiervoor kunt u op werkdagen 
tussen 9.00 uur en 12.00 uur contact opnemen met de afdeling Programmabureau, tel. nr. (026) 359 
8300. Van de mondelinge zienswijze wordt een verslag gemaakt.

Gedeputeerde Staten van Gelderland.
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