VOORSTEL AB
DATUM DB VERGADERING
DATUM AB VERGADERING
PORTEFEUILLEHOUDER
REGISTRATIENUMMER
OPSTELLER

CATEGORIE: Hamerstuk
: 4 september
: 18 september
: H.H.G. Dijk
: Z/18/021633/96112
: Dick van Pijkeren

ONDERWERP
Projectplan Waterwet versterking regionale waterkering langs buitenpolders Kampereiland.
VOORSTEL
Het Projectplan Waterwet versterking regionale waterkering buitenpolders Kampereiland en de
reactienota vast te stellen.
SAMENVATTING
In het bijgevoegde Projectplan is het definitieve ontwerp weergegeven voor realisatie van de
dijkversterking Buitenpolders Kampereiland. Dit projectplan is een onderdeel van de versterking van
meerdere regionale keringen langs het Zwarte Water. Het projectplan voor de versterking van de
kering in de Mandjeswaard wordt later dit jaar behandeld.
Dit projectplan omvat de versterking van de regionale kering met gebiedseigen grond. Gekozen is
voor een oplossing waarbij naast de bestaande kering grond gewonnen wordt uit een nieuwe of
verbrede watergang. Bij de start van dit ontwerp is in nauwe samenwerking met de Provincie
Overijssel en Rijkswaterstaat een set uitgangspunten opgesteld waar de versterkte kade na afronding
van de werkzaamheden aan moet voldoen. Vertrekpunt hierbij is dat bij overschrijding van
Maatgevend Hoogwater bij 1:500 inundatienorm de Kampereilanden moeten inunderen voor
voldoende veiligheid bij met name Kampen. We voorzien de kering van 20 cm overhoogte ten
opzichte van MHW met uitzondering van de locaties die specifiek bedoeld zijn voor inundatie. Deze
zones worden voorzien van een binnentalud van 1:7 voor erosiebestendigheid. De resterende kering
wordt voorzien van een 1:4 binnentalud voor voldoende robuustheid bij golfoverslag.
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BESTUURLIJKE AANDACHTSPUNTEN
In 2012 is uit de toetsing van de regionale keringen door WDODelta gebleken dat 90% van de
keringen langs de buitenpolders van de Kampereilanden (Willem Meyer- en Stikkenpolder, Zwarte
Meerpolder en de noordelijke polders van de Mandjeswaard) niet voldoen aan de door de provincie
gestelde norm. WDODelta heeft ervoor gekozen om in een interactief gebiedsproces met de omgeving
te bezien op welke wijze de waterveiligheid van de Kampereilanden kan worden geborgd. Gedurende
dit gebiedsproces is het niet haalbaar gebleken om de versterkingsopgave voor de buitenpolders te
realiseren voor eind 2015.
De provincie Overijssel heeft uitstel verleend tot 31 december 2018 onder de voorwaarde dat tijdelijke
beheermaatregelen worden genomen (de KEI brigade). Om deze datum te halen is het noodzakelijk in
oktober 2018 te beginnen met de werkzaamheden. Naast het projectplan Waterwet zijn er ook
besluiten van gemeente Kampen en provincie Overijssel nodig om te kunnen starten met de
uitvoering. Op dit moment is het nog het zeker of de andere besluiten op tijd gereed zijn om de start
werkzaamheden begin oktober te kunnen halen.
OMGEVING EN PARTNERS
De afgelopen jaren is een intensief gebiedsproces doorlopen, zowel met pachters op en aan de dijk,
bewoners van Kampereilanden als met bestuurlijke partners. In 2016 was een ontwerp gereed, maar
dit bleek niet te voldoen aan de gestelde eisen. Op dat moment is het project tijdelijk gestaakt en is
met de bestuurlijke partners, waaronder gemeente Kampen en Provincie Overijssel, gezocht naar
mogelijke optimalisaties in het ontwerp en de realisatie. Sinds het najaar van 2017 is een andere
aanpak gekozen waarvan voorliggend plan het eindresultaat is.
Het ontwerp-projectplan voor versterking van de regionale kering heeft 6 weken ter inzage gelegen.
Op het projectplan hebben 4 partijen zienswijzen ingediend. Aan de inhoudelijke verzoeken
opgenomen in de zienswijzen kan grotendeels worden voldaan. Deze hebben niet geleid tot een
aanpassing van het concept-projectplan. Aan het ingediende verzoek aangaande de hoogte van
compensatie van de inkomensschade voor de agrariërs, en schadeloosstelling voor het in de ogen
van indiener niet voldoen aan de waterveiligheidsnormen in de afgelopen jaren, wordt niet voldaan.
FINANCIËN
In het AB van 15 mei 2018 is het planvoorbereidings- en realisatiekrediet voor Kampereilanden
vrijgegeven. In de stukken van dit besluit is ook een doorkijk gegeven naar de principes van dit
ontwerp. Het onderliggende projectplan is de gedetailleerde kennisgeving van de uitgewerkte
werkzaamheden voor de Willem Meijer en Stikkenpolder.
Provincie Overijssel levert een financiële bijdrage van 50% met een maximum van 2,4 miljoen euro.
RISICO’S
1. Indieners van zienswijzen gaan in beroep bij de rechtbank en vragen een voorlopige
voorziening aan waardoor realisatie niet tijdig kan starten. We kunnen dan zeer waarschijnlijk
niet voldoen aan de wens voor start uitvoering in najaar 2018.
2. De pachters in het gebied hebben een duidelijke voorkeur voor compensatie in grond in plaats
van vergoeding van de inkomensschade. Hierover is intensief contact met Stadserven maar
dit is nog niet afgerond. De toezichthouder van Stadserven (Raad van Commissarissen) is
terughoudend in het toezeggen van compensatie door middel van grond. Het draagvlak voor
de maatregelen is veel lager zonder compensatie in grond.
3. Indien de besluitvorming van de andere overheden vertraagt of er beroep wordt ingediend bij
de rechtbank tegen deze besluiten kan er waarschijnlijk niet worden voldaan aan de wens om
in de winter van 2018 de werkzaamheden uit te voeren.
4. Veel regen of vorst kunnen na de start van de werkzaamheden in dit gebied toe leiden dat de
werkzaamheden gestaakt moeten worden. Ook in dat geval kan er niet op tijd worden voldaan
aan de veiligheidsnorm.
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BIJLAGEN
1. Definitief projectplan Waterwet versterking regionale kering Kampereiland
2. Reactienota zienswijzen ontwerp projectplan versterking regionale kering Kampereiland

Het dagelijks bestuur van het Waterschap Drents Overijsselse Delta
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