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1 Inleiding 
 
De voorliggende Nota van Antwoord (NVA) geeft antwoorden op de reacties die vanuit de 
brede omgeving zijn opgehaald over de concept Nota van Uitgangspunten (NVU), die in 
september 2018 is opgesteld voor het deelproject dijkversterking Wijk bij Duurstede – 
Amerongen.  
 
Het betreft reacties op zowel de digitale ‘story map’, als op de bijlagen die hierin zijn 
opgenomen, t.w. de documenten in onderstaand figuur onder ‘Uitgangspunten Wijk bij 
Duurstede-Amerongen’. Deze Nota van Antwoord is hieronder oranje gemarkeerd.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
De brede omgeving waaruit we alle reacties hebben opgehaald zijn meerder groepen van 
belanghebbenden (stakeholders), namelijk de eigen organisatie (HDSR), particulieren, 
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(semi) professionele organisaties, instellingen en belangenverenigingen, andere overheden 
en bestuurlijke belanghebbenden.  
 
Hiervoor hebben we gesprekken gevoerd met individuele stakeholders en verenigingen en 
hebben we diverse overleggen gehouden met onze bestuurlijke partners: Rijkswaterstaat, 
provincie Utrecht, gemeente Utrechtse Heuvelrug en gemeente Wijk bij Duurstede.  
Daarnaast zijn er reacties opgehaald in bijeenkomsten van de Bewonersontwerpgroep 
dijkversterking Wijk bij Duurstede-Amerongen en in de openbare bewonersbijeenkomst op 
8 oktober 2018.  
 
Hiermee geven we invulling aan onze participatiedoelstelling ‘betere plannen door 
samenwerking‘, en geven we aan hoe we met de wensen en zorgen uit de omgeving 
omgaan. 
 
 
2 Hoe zijn de reacties verwerkt? 
 
Alle reacties zijn verzameld in een matrix, die als bijlage 1 achter deze nota is gevoegd. In 
de laatste kolom van deze bijlage staat vermeld wat er met uw reactie is gedaan. 
 
Wensen en mogelijke koppelkansen 
 
In de individuele gesprekken, de diverse overleggen en op de openbare 
bewonersbijeenkomst zijn naast algemene opmerkingen, zorgpunten en suggesties ook 
veel wensen en mogelijke koppelkansen aangegeven. Deze worden door de 
projectorganisatie geregistreerd. Een uitputtende lijst is als bijlage 2 achter deze nota 
gevoegd. 
 
LET OP: De inventarisatie van wensen en kansen loopt gedurende de verkenning. Tot aan 
de vaststelling van de definitieve ontwerpoplossing, het zogenaamde Voorkeursalternatief, 
kunnen aanvullende belangen en wensen van stakeholders worden toegevoegd. Het 
Voorkeursalternatief wordt in 2020 vastgesteld. In het i-report is een deel van de 
geïnventariseerde wensen en kansen opgenomen in een zogenaamde koppelkansenkaart. 
 
 
3 Vervolgstappen 
 
De concept Nota van Uitgangspunten (NVU) wordt samen met de Nota van Antwoord op 8 
november 2018 besproken met de bestuurlijke partners. Rijkswaterstaat is agenda lid van 
dit overleg. Daarna wordt de NVU definitief vastgesteld door het dagelijks bestuur van het 
waterschap. 
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De vastgestelde Nota van Uitgangspunten is het kader voor het verdere ontwerpproces en 
helpt om te komen tot een definitieve ontwerpoplossing, die op een consistente, 
transparante en herleidbare wijze tot stand is gekomen en waarvan de keuze voor alle 
partijen duidelijk is. 
 
 
4 Bijlagen 
 
1. Bijlage 1, Reviewmatrix op Nota van Uitgangspunten 90% versie 
2. Bijlage 2, Koppelkansentabel ten behoeve van klanteisregistratie, versie 28-11-2018 
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