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College van B&W van gemeente Tiel 

T.a.v. de heer G. van Leeuwen 

Postbus 6325 

4000 HH Tiel 

 

Datum 10 juni 2021 

Betreft Dijkversterking Stad  Tiel 

 

Gegevens beschermd(e) monument(en) 

Naam                     Inundatiedijk, inlaatsluis, sluiswachterswoning 

Adres                     Ophemertsedijk 1 

Postcode/plaats       4001PB Tiel 

Gemeente/provincie Tiel; Gelderland; 

Monumentnummer   532481; 532488; 523489. 532490 

 

Naam                      Tolhuiswal (stadsmuur) 

Adres                      Waalstraat 

Postcode/plaats        Tiel 

Gemeente/provincie  Tiel; Gelderland; 

Monumentnummer    35587 

 

 

 

Geacht college, 
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Smallepad 5 

3811 MG Amersfoort 

Postbus 1600 

3800 BP Amersfoort 

www.cultureelerfgoed.nl 

 

Contactpersoon 

Mathijs Witte 

T +31650089941 

m.witte@cultureelerfgoed.nl 

 

Onze referentie 

1156100 

 

  

 

 
Op 26 mei 2021 vroeg u mij u te adviseren over de voorgenomen wijziging(en) 
van bovengenoemd monument op grond van artikel 2.26, derde lid, van de Wet 
algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) in samenhang met artikel 6.4, 
eerste lid onder a, van het Besluit omgevingsrecht (Bor). U heeft mij daartoe de 
aanvraag om een omgevingsvergunning toegezonden.  

 

Advies  
 
Ik adviseer u de gevraagde omgevingsvergunning te verlenen met de volgende 
voorwaarden:  
 

- Het creëren van een zit/beleefplek met informatiebord op de op te hogen 

Waalbandijk om de geschiedenis van de Nieuwe Hollandse Waterlinie 
alhier te kunnen vertellen. 

 
In onderstaande motivering licht ik dit nader toe. Bij de beoordeling heb ik de 
stukken betrokken zoals deze zijn ingediend bij de aanvraag. 
 

 
 
 

http://www.cultureelerfgoed.nl/
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Het plan  
 
 De noordzijde van de Waaldijk in Tiel voldoet op veel plaatsen niet aan de 
wettelijke normen voor hoogwaterveiligheid. Waterschap Rivierenland heeft 
plannen gemaakt om de dijk te versterken door middel van het ophogen en 

binnen- of buitendijks verschuiven van de dijk en het toepassen van constructies.  

Een deel van de werkzaamheden vindt plaats in de Nieuwe Hollandse Waterlinie. 

Dit gebied staat op de nominatie om Werelderfgoed te worden. 

 

Motivering 

 
Nogmaals wil ik hier mijn waardering uitspreken voor de zorgvuldigheid van het 
proces waarin het ontwerp voor de dijkversterking Stad Tiel tot stand gekomen is. 
Ik ben betrokken geweest bij de voorbereiding van dit besluit en ik heb eerder al 
een pre-advies d.d. 28 april 2021 mogen uitbrengen. Al mijn inbreng is 
overgenomen. Daarmee kan ik instemmen met de dijkversterking Stad Tiel. Het 
plan verzet zich niet tegen het belang van monumentenzorg. 

 
Ik wil hier nogmaals aangeven dat ik zeer veel belang hecht aan het creëren van 
de beleefplek op de plaats waar nu het betonnen regelwerk op de dijk staat. 
Hopelijk wilt u daarvoor zorgdragen. Dit is een belangrijke plek in Tiel om straks 
het verhaal van de geschiedenis van de Nieuwe Hollandse Waterlinie te kunnen 

vertellen. Ik pleit ervoor om bij het ontwerp van de beleefplek aan te sluiten op 
de huisstijl van de NHW. Ook verdient de plek een goed informatiebord. Om 

vandalisme en overlast voor de omgeving zoveel mogelijk te beperken, zou het 
ontwerp hufterproof moeten zijn. 

 
Uitgangspunten  
Voor meer informatie over aanpassing, restauratie en verduurzaming van 
rijksmonumenten kunt u onder andere terecht bij ‘Uitgangspunten en 
overwegingen advisering gebouwde en groene rijksmonumenten’ op  

www.cultureelerfgoed.nl en op www.stichtingerm.nl  
 
Afschrift en tekeningen  
Graag wijs ik u erop dat u op grond van het Bor verplicht bent een afschrift van 
het ontwerpbesluit en van de beschikking, beide met bijbehorende stukken, op te 
sturen naar de minister van OCW, via het Omgevingsloket online of 
omgevingsvergunning@cultureelerfgoed.nl.  
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 Vragen  

Mocht u nog vragen hebben over de inhoud van dit advies, dan kunt u contact 
opnemen met de contactpersoon die in het briefhoofd vermeld staat.  
 
De minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,  
namens deze,  

de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, 

 

 
 

Mathijs Witte  

Adviseur Architectuurhistorie  

 


