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 Introductie 

 

1.1.Projectplan Waterwet Noordelijke Randmeerdijk  

De Noordelijke Randmeerdijk is een primaire waterkering. Deze dijk bevindt zich in de 

provincies Overijssel en Gelderland en is in beheer bij twee waterschappen: Waterschap 

Drents Overijsselse Delta en waterschap Vallei en Veluwe. Om te borgen dat Nederland nu en 

in de toekomst beschermd is tegen overstromingen is wettelijk vastgelegd dat primaire 

waterkeringen elke twaalf jaar worden beoordeeld. Primaire waterkeringen die niet op orde 

zijn, worden versterkt om in 2050 aan de veiligheidsnorm te voldoen. In de Derde Landelijke 

Rapportage Toetsing Primaire Waterkeringen is het traject Noordelijke Randmeerdijk 

afgekeurd. Het traject is vervolgens opgenomen in het Hoogwaterbeschermingsprogramma 

(HWBP). 

 

Om projecten waarbij waterstaatswerken worden aangepast mogelijk te maken, moet een 

Projectplan worden opgesteld. Dit geldt dus ook voor de Noordelijke Randmeerdijk. Dit 

Projectplan Waterwet beschrijft de verbetering van de Noordelijke Randmeerdijk, de wijze van 

uitvoering en de eventuele nadelige gevolgen en hoe deze worden voorkomen of hersteld. Dit 

plan vormt hiermee de (juridische) basis voor de uitvoering van de werkzaamheden aan de 

dijkverbetering. Het Projectplan is formeel gezien een beslissing inzake de aanleg of wijziging 

van een waterstaatswerk door of vanwege de beheerder, als bedoeld in artikel 5.4 van de 

Waterwet, die als een besluit in de zin van artikel 1:3, eerste lid, van de Algemene wet 

bestuursrecht kan worden aangemerkt. Aangezien overeenkomstig het projectplan 

maatregelen zullen worden uitgevoerd met het oog op het versterken van een primaire 

waterkering is op de voorbereiding en totstandkoming van het plan de projectprocedure voor 

waterstaatswerken, neergelegd in paragraaf 5.2 van de Waterwet, van toepassing. Het 

projectplan is tevens de basis voor het aanvragen van vergunningen, meldingen en 

ontheffingen. In dit plan wordt nader ingegaan op het wettelijk kader. Voor zover de 

activiteiten in het kader van deze dijkverbetering te beschouwen zijn als ingrepen in (het 

functioneren van) één of meer watersystemen, treedt de inhoud van dit plan in de plaats van 

de reguliere vergunning- of meldplicht, die op grond van de Waterwet dan wel de Keuren van 

WVV en WDODelta op de voorgenomen maatregelen en werkzaamheden van toepassing is. 

 

Vanwege doelmatigheidsoverwegingen zijn de verkenningsfase en de planuitwerkingsfase voor 

dit project door de beide waterschappen gezamenlijk aangepakt, met de dagelijkse coördinatie 

bij WVV. 

 

1.2.Leeswijzer 

In het volgende hoofdstuk wordt nader ingegaan op de aanleiding en het doel van de 

dijkverbetering. Hoofdstuk 3 geeft een introductie tot het projectgebied van de Noordelijke 

Randmeerdijk. 

 

In hoofdstuk 4 wordt de opgave toegelicht en komt naar voren op welke punten de dijk is 

afgekeurd en worden meekoppelkansen geïdentificeerd. De meekoppelkansen bestaan uit de 

aanleg van onderhoudsbermen en regulier onderhoud aan objecten door waterschap Vallei en 

Veluwe en een mogelijke verzilvering van kansen van de aanleg van een haventje nabij de 

Gelderse Sluis. Hoofdstuk 5 gaat in op de totstandkoming van het Voorkeursalternatief, vaak 

afgekort tot VKA.  
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In hoofdstuk 6 worden de dijkvakken, de kunstwerken (de veiligheidsopgave) en de 

onderhoudsbermen nader beschreven. In hoofdstuk 7 wordt de uitvoering van het werk 

beschreven, van aanbesteding tot aan de daadwerkelijke uitvoering. 

 

In hoofdstuk 8 wordt ingegaan op de beschikbaarheid van de benodigde gronden. Hoofdstuk 9 

beschrijft de gevolgen van het plan en de te nemen en/of genomen maatregelen ter beperking 

of voorkoming van nadelige gevolgen. Omgevingsmanagement komt aan de orde in hoofdstuk 

10. In hoofdstuk 11 is aandacht voor het waterstaatkundig beheer en onderhoud van de 

versterkte dijk en de aangepaste waterstaatswerken. Het afsluitende hoofdstuk 12 beschrijft 

de wettelijke kaders waarbinnen het waterschap opereert. 

 

1.3.Lijst afkortingen 
In dit document komen regelmatig afkortingen voor. In onderstaande lijst zijn de meest 

voorkomende afkortingen opgenomen. 
 

ABG  Ambtelijke Begeleidingsgroep 

AWBG  Ambtelijke Werkgroep Bevoegd Gezag 

BBG  Bestuurlijke Begeleidingsgroep 

GNN  Gelders Natuurnetwerk 

GO  Groene Ontwikkelingszone 

HWBP  Hoogwaterbeschermingsprogramma  

LRT3  Derde Landelijke Rapportage Toetsing Primaire Waterkeringen 

NAP  Nieuw Amsterdams Peil 

NGE  Niet Gesprongen Explosieven 

NNN  Natuur Netwerk Nederland 

NRD  Noordelijke Randmeerdijk 

oPpWw  ontwerp Projectplan Waterwet 

VKA  Voorkeursalternatief 

WDODelta Waterschap Drents Overijsselse Delta 

WVV  Waterschap Vallei en Veluwe 
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 INLEIDING 
 

Dit hoofdstuk beschrijft de aanleiding van de verbetering van de Noordelijk Randmeerdijk, het 

doel van het project en schetst het te doorlopen proces. 

 
2.1.Aanleiding  

De Noordelijke Randmeerdijk is een primaire waterkering. Om te borgen dat Nederland nu en 

in de toekomst beschermd is tegen overstromingen, is wettelijk vastgelegd dat primaire 

waterkeringen elke twaalf jaar worden beoordeeld [1]. De veiligheid van de dijken wordt 

beoordeeld door onder andere te controleren of de hoogte, stabiliteit en kwaliteit van de 

dijkbekleding aan de norm voldoen. Primaire waterkeringen die niet op orde zijn, worden 

versterkt om in 2050 aan de veiligheidsnorm te voldoen. In de Derde Landelijke Rapportage 

Toetsing Primaire Waterkeringen (LRT3) is het traject Noordelijke Randmeerdijk afgekeurd. 

Het traject is vervolgens opgenomen in het Hoogwaterbeschermingsprogramma (HWBP), met 

de projectcode 25L [2]. 

De veiligheidsopgave wordt in hoofdstuk 6 behandeld. De noodzakelijke maatregelen zijn 

gedetailleerd beschreven in factsheets. Deze factsheets zijn zelfstandig leesbaar en zijn in een 

bijlagenrapport opgenomen.  

 

2.2.Doel 

Het doel van het project is om een waterveilige, toekomstbestendige en beheerbare 

waterkering te realiseren, zodat het gebied met zijn bewoners achter de Noordelijke 

Randmeerdijk beschermd is tegen een overstroming vanuit het Randmeer. 

 

Het doel van de huidige fase, de planuitwerkingsfase is: 

• het maken van een projectontwerp dat recht doet aan de kwaliteiten van het gebied; 

• het realiseren van de benodigde publiekrechtelijke besluiten (zoals het Projectplan 

Waterwet);  

• het (tijdelijk) verkrijgen van de benodigde gronden.  

 

2.3.Proces 

De dijkverbetering van de Noordelijke Randmeerdijk valt onder het HWBP, als onderdeel van 

het Deltaprogramma. Om de beheersbaarheid van het programma te vergroten, werkt het 

HWBP met een systematiek die ontleend is aan de MIRT-werkwijze. De dijkverbetering vindt 

plaats in drie fasen: de verkenningsfase, de planuitwerkingsfase en de realisatiefase, zoals 

hieronder gevisualiseerd. 

 

In de periode 2017 tot en met 2019 is de verkenningsfase doorlopen. In deze periode heeft 

een m.e.r.-procedure plaatsgevonden. Met de resultaten uit deze procedure zijn diverse 

alternatieven voor de veiligheidsopgave onderzocht. Deze fase heeft begin 2019 geleid tot een 

Voorkeursalternatief (VKA), dat zowel door het algemeen bestuur van WVV als van WDODelta 

is vastgesteld.  

 

  

2017 - 2019 2019 - 2021 2021 – 2023 

verkenningsfase planuitwerkingsfase realisatiefase 
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In 2019 is gestart met de planuitwerkingsfase. In deze fase is verder gewerkt aan het 

optimaliseren van het VKA. In deze fase is het ontwerp van de dijkverbeteringsmaatregel 

verder uitgewerkt en zijn de effecten van de werkzaamheden op de omgeving onderzocht. 

Daarnaast zijn werkzaamheden opgestart ter voorbereiding van de daadwerkelijke uitvoering, 

waaronder bijvoorbeeld opstellen en indienen van vergunningsaanvragen en het verwerven 

van noodzakelijke gronden. Het resultaat van deze fase is opgenomen in dit plan. 

 

De realisatie vindt plaats tussen 2021 en 2023. In deze fase zal de dijkverbetering volgens dit 

plan worden uitgevoerd door een (combinatie van) opdrachtnemer(s), in opdracht van WVV en 

namens de beide waterschappen. Tussen de beide waterschappen zal hiervoor een 

samenwerkingsovereenkomst worden afgesloten. 

 

Naar verwachting treedt de nieuwe Omgevingswet met ingang van 1 januari 2022 in werking. 

Aangezien deze wet dan tijdens een groot deel van de realisatiefase van het project van 

kracht is, wordt in de tekst van dit plan, waar dit relevant is, op de stelselherziening rond de 

regels voor de fysieke leefomgeving vooruitgelopen, een en ander voor zover de inhoud 

daarvan thans te voorzien is.  
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 INTRODUCTIE TOT PROJECTGEBIED  

 

3.1.  De Noordelijke Randmeerdijk 

De Noordelijke Randmeerdijk is van oorsprong een Zuiderzeedijk en is circa 13 km lang. In 

deze waterkering liggen meerdere kunstwerken, waaronder sluizen en duikers. In figuur 1 is 

de projectlocatie weergegeven. 

Vanaf het noorden gezien begint de waterkering 

in de provincie Overijssel bij de aansluiting op de 

zuidelijke Reevediepdijk. Deze aansluiting is 

gelegen in het beheergebied van WDODelta. Het 

dijkvak Reeve kenmerkt zich als een lage dijk 

met flauw talud, in een groene omgeving. 

 

De Gelderse Sluis ligt ongeveer op de 

provinciegrens van Overijssel en Gelderland. Hier 

begint het beheergebied van WVV.  

In het Gelderse deel loopt de waterkering via 

Noordeinde naar Elburg. Ten zuiden van 

Noordeinde kenmerkt de dijk zich als een groene 

waterkering met een breed voorland, een flauw 

buitentalud (aan de zijde van het Randmeer) en 

een steil binnentalud met een brede watergang.  

 

In Elburg loopt de waterkering langs het monumentale stadscentrum. Op en langs de dijk 

staan circa tien (grotendeels monumentale) woningen. Ongeveer 1,5 km ten zuiden van 

Elburg buigt de dijk af richting Doornspijk. Op of langs het grootste deel van de dijk bevinden 

zich wegen en fietspaden.  

 

In de dijk liggen (verspreid) diverse kunstwerken. Naast de Gelderse Sluis liggen veelal oude 

uitwateringsduikers als losse elementen in de dijk, sommige met een hoge cultuurhistorische 

(monumentale) waarde.  

 

3.2.Stormgedreven systeem Veluwerandmeren 

De Veluwerandmeren bestaan uit aaneengesloten ondiepe meren, gelegen tussen de 

Reevedam en de stuw bij Nijkerk (zie figuur 1). Door de ondiepte en de ruwe bodem kan het 

water bij een harde wind makkelijk opstuwen. Dit resulteert bij een aanhoudende 

zuidwesterwind tot scheefstand: hogere waterstand aan de noordoostzijde (+2 m) en lagere 

waterstanden aan de zuidwestzijde. 

 

  

Figuur 1: Locatie Noordelijke Randmeerdijk 
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 OPGAVE EN PROJECTSCOPE 

 

In dit hoofdstuk wordt ingegaan op de opgave om de Noordelijke Randmeerdijk weer aan de 

norm te laten voldoen. Dit deel betreft de veiligheidsopgave, gericht op het versterken van 

enkel dijkvakken en kunstwerken. Daarnaast kent het project ook een beheeropgave en een 

enkele meekoppelkans. 

 

4.1.De (technische) randvoorwaarden 

Voor het ontwerp van de verbetering gelden vanuit het HWBP, de Waterwet en de beide 

waterschappen diverse (technische) randvoorwaarden, waaraan het ontwerp van de 

verbeteringsopgave moet voldoen. De belangrijkste zijn: 

• Het ontwerp moet voldoen aan de nieuwe normering uit de Waterwet, waarbij de 

maximaal toelaatbare overstromingskans (ondergrens) 1:100 per jaar is; 

• Een probabilistische beschouwing van de grasmatsterkte (met gras beklede dijk) in relatie 

tot de dijkhoogte;  

• De dijk en kunstwerken moeten tot 2050 voldoen aan de vereiste veiligheidsnormen; 

• Het ontwerp moet ‘slim, sober en doelmatig’ zijn. 

Deze randvoorwaarden, alsmede overige relevante randvoorwaarden, zijn opgenomen in het 

rapport ‘Programma van eisen en uitgangspunten’ [3]. Bij de uitwerking is gewerkt met het 

ontwerpinstrumentarium OI201v4. 

 

4.2. De opgave 

De opgave bestaat uit een veiligheidsopgave en een beheeropgave. Om aan de norm voor de 

waterveiligheid te voldoen moeten drie dijkvakken en tien (deels monumentale) kunstwerken 

worden verbeterd. De totale opgave is weergegeven in onderstaande figuren 2 en 3.  

 

Figuur 2: Te versterken dijkvakken Figuur 3: Te versterken kunstwerken 
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Een waterkering moet voldoende hoogte hebben, maar ook voldoende stabiel zijn om de druk 

van hoogwater te kunnen weerstaan. Ook moet de bekleding van de dijk de kracht van 

golfslag aankunnen om erosie van het kernmateriaal te voorkomen. 

 

De faalmechanismen hoogte, macrostabiliteit en piping worden hieronder uitgelegd en zijn 

gevisualiseerd in figuur 4: 

• Hoogte (overloop en golfoverslag): als de waterkering niet hoog genoeg is, kan water over 

de kering lopen of door golven over de kruin van de dijk heen slaan. De overloop of 

overslag kan vervolgens schade veroorzaken aan de bekleding van de dijk. 

• Macrostabiliteit binnenwaarts: dit mechanisme gaat om afschuiven van grote delen van 

het grondlichaam waaruit de dijk is opgebouwd. Dit risico bestaat wanneer de waterkering 

onvoldoende sterkte heeft. 

• Piping: hierbij neemt het water dat onder de waterkering stroomt (kwel) gronddeeltjes 

mee, wat kan leiden tot tunnelvorming onder het grondlichaam van de waterkering en 

kunstwerken. 

 

 

Uit de verkenningsfase volgden vier dijkvakken met een veiligheidsopgave. Na meerdere 

onderzoeken is uiteindelijk gebleken dat de dijk op een drietal locaties niet hoog of stabiel 

genoeg is. Het is gebleken dat het Havendijkje te Elburg toch voldoet aan de 

waterveiligheidseisen. Vanaf de start van de planuitwerking is intensief overleg gevoerd met 

het HWBP over het Havendijkje en de daarin gelegen keermuur. Eind 2019 is tussen HWBP, 

WVV en gemeente het gemeenschappelijk inzicht verkregen dat met de risicobenadering 

(normering van een relatief hoge overstromingskans i.c.m. een brede waterkering) geen 

sprake meer is een (subsidiabele) waterveiligheidsopgave voor het Havendijkje. Als gevolg 

hiervan kan het leggerprofiel worden verlaagd, waarmee de keermuur geen waterkerende 

functie meer heeft en weer in beheer van de gemeente Elburg komt. 

De onderzoeken hebben ook geleid tot een verdere aanscherping van de maatregelen voor 

een aantal afgekeurde kunstwerken. 

 

Hierna wordt de opgave per dijkvak en kunstwerk beschreven. Een gedetailleerde beschrijving 

van de opgave per dijkvak en kunstwerk is in de factsheets opgenomen en is ook terug te 

lezen in de ontwerprapporten voor de dijkvakken [4] en voor de kunstwerken [5]. 

  

Figuur 4: Overzicht faalmechanismen 
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4.2.1. De dijkvakken 

 

Dijkvak Reeve 

Dijkvak Reeve, in beheer bij WDODelta, is 

circa 270 m lang en ligt ten noorden van de 

Gelderse Sluis (zie figuur 5). De dijk is circa 

0,8 m te laag. Dat wil zeggen dat de kruin 

van de dijk onvoldoende hoogte heeft om bij 

storm het hoge water tegen te houden. 

Golven en overslaand water kunnen de dijk 

beschadigen en doen bezwijken. 

 

Dijkvak oprit voormalig stoomgemaal Oldebroek 

Deze dijk ter plekke van het dijkvak Oprit 

voormalig stoomgemaal Oldebroek, net ten 

zuiden van de Gelderse Sluis (zie figuur 6) is in 

beheer bij WVV. Dit dijkvak heeft een 

hoogtetekort van circa 0,3 m over een lengte van 

50 m. Het betreft een plaatselijke opgave doordat 

de oprit naar het erf en de garage lager ligt dan 

de vereiste kruinhoogte van de dijk.  

 

Dijkvak Zomerdijk 

Bij dijkvak Zomerdijk (zie figuur 7) tussen 

Elburg en Noordeinde, net ten noorden van 

de Bolsmerksluis, voldoet het dijkprofiel 

over een lengte van circa 650 m niet aan de 

waterveiligheidseis voor binnenwaartse 

stabiliteit. Het steile binnentalud in 

combinatie met de brede teensloot maakt 

de dijk kwetsbaar ten tijde van hoge 

waterstanden op het Drontermeer. 

 

 

 

 

 

 

  

Figuur 7: Overzicht Dijkvak Zomerdijk 

Figuur 6: Overzicht Dijkvak voormalig 
stoomgemaal Oldebroek 

 

Figuur 5: Overzicht Dijkvak Reeve 
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4.2.2. De kunstwerken 

Over het tracé van de Noordelijke Randmeerdijk is een tiental kunstwerken afgekeurd. In 

tabel 1 is weergegeven waarop het desbetreffende kunstwerk is afgekeurd. Om aan de eisen 

te kunnen voldoen, moet een alarmeringssysteem worden opgezet. Via dit systeem krijgt WVV 

een signaal van Rijkswaterstaat dat hoogwater gaat optreden. Het waterschap kan vervolgens 

overgaan tot het sluiten van de kunstwerken. 

 

Kunstwerk Betrouwbaarheid 

sluiting kunstwerk 

(BSKW) 

Sterkte en stabiliteit 

puntconstructies 

(STKWp) 

Piping bij 

kunstwerk 

(PKW) 

Gelderse Sluis X   

Duiker Oldebroek X X  

Duiker Noordermerk  X X  

Drooghe Duiker  X   

Bolsmerksluis X  X 

Lummermerksluis X   

Eektermerksluis X   

Duiker Hellenbeekstraat   X  

Havensluis Elburg X   

Goorsluis X  X 

 

Bij veel kunstwerken worden tevens beperkte onderhoudswerkzaamheden uitgevoerd om de 

instandhouding van het kunstwerk te garanderen (zie ook volgende paragraaf). Meer 

informatie over de opgave per kunstwerk is te vinden in de factsheets. 

 

 

4.2.3. Meekoppelkansen 

In de verkennings- en in de planuitwerkingsfase is met betrokken partijen (uit de omgeving) 

gezocht naar meekoppelkansen. Dit zijn projecten die in de nabijheid van de dijkverbetering 

worden uitgevoerd en waar door nauwe samenwerking de projecten elkaar versterken en/of 

hinder voorkomen kan worden. 

 

Vanuit de afdeling beheer van WVV is de wens uitgesproken om extra werkzaamheden op te 

nemen in het project: 

• Uitvoeren van diverse onderhoudswerkzaamheden aan de hierboven opgenomen 

kunstwerken; 

• Aanleggen van een drietal onderhoudsbermen. 

Deze werkzaamheden zijn niet subsidiabel en komen volledig voor rekening van WVV. 

  

Tabel 1: Overzicht faalmechanisme van afgekeurde kunstwerken 
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Onderhoudsbermen 

Om de dijk zorgvuldig en goed te kunnen beheren 

worden op een drietal locaties langs de dijk 

onderhoudsbermen aangelegd. De dijken op deze locaties 

voldoen reeds aan de waterveiligheidsnorm, maar zijn 

voor beheer lastig te onderhouden.  

 

WVV wenst deze onderhoudsbermen gelijktijdig met de 

verbeteringsopgave aan te passen. Het betreft de 

volgende locaties: 

• Noordeinde-Zuid 

• Hellenbeekstraat-Noord 

• Hellenbeekstraat-Zuid 

De locaties zijn opgenomen in figuur 8. 

 

Project Noorderrot 

Gedurende de afgelopen periode is onderzocht of 

initiatieven en/of projecten gekoppeld kunnen worden 

aan het project Noordelijke Randmeerdijk. Het project 

Noorderrot (ook bekend als project Recreatiehaventje 

Noorderhaven) is als enig potentieel initiatief naar voren 

gekomen. 

Lokaal leeft de wens voor een kleine 

haven/aanlegplaats en een vaargeul, 

zodat op een beheersbare en 

toegankelijke wijze gebruik gemaakt 

kan worden van het Drontermeer en 

ook het Reevediep. De werkgroep 

van de Belangengemeenschap 

Noordeinde heeft een ontwerp 

uitgewerkt om nabij de Gelderse 

Sluis en het voormalig stoomgemaal 

Oldebroek een vaargeul en een 

kleine haven/aanlegplaats aan te 

leggen (zie figuur 9). Dit betreft het 

plan ‘Noorderrot’ 

 

WVV en de werkgroep zijn in nauw contact over deze mogelijke koppeling. Zo kan mogelijk 

vrijkomende grond (zand en klei) bij de aanleg van de haven en de vaargeul binnen het 

project Noordelijke Randmeerdijk worden toegepast voor ophoging van de waterkering of 

aanleg van de onderhoudsbermen. Ook wordt onderzocht of de aan te leggen vaargeul voor 

beide projecten kan worden gebruikt. Onder andere deze opties worden onderzocht en 

meegenomen in de volgende fase. Op het moment dat beide projecten gekoppeld kunnen 

worden, zullen onderlinge afspraken (bestuurlijk) worden vastgelegd. 

  

Figuur 9: Beoogde locatie voor project Noorderrot 

Figuur 8: Overzicht Veiligheidsopgave (rood) 

en beheeropgave (paars) 
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 TOTSTANDKOMING VOORKEURSALTERNATIEF 

 

In het vorige hoofdstuk is de opgave voor de dijkverbetering voor de planuitwerkingsfase 

toegelicht. Voorafgaand aan deze fase is de verkenningsfase doorlopen. In die fase is de 

m.e.r.-procedure doorlopen, zijn alternatieven ontwikkeld en is het Voorkeursalternatief (VKA) 

vastgesteld. Dit hoofdstuk geeft een samenvatting van de alternatievenafweging en de 

totstandkoming van het VKA.  

 

5.1.Proces totstandkoming VKA 

Deze paragraaf beschrijft de manier waarop de 

trechtering van mogelijke oplossingen naar 

alternatieven is uitgevoerd. Figuur 10 toont het 

trechteringsproces. Het proces is onderverdeeld 

in een analysefase en een beoordelingsfase, 

beiden afgesloten met een zeef. Dit proces is 

doorlopen voor zowel de dijkvakken als de 

kunstwerken. De uitkomsten van het 

trechteringsproces worden hierna eerst voor de 

dijkvakken en vervolgens voor de kunstwerken 

behandeld. 

 

5.2. Alternatieven en het VKA voor de 

dijkvakken 

De verkenning voor de dijkvakken is gestart met een brede inventarisatie van alle 

oplossingsrichtingen voor het oplossen van de veiligheidsopgave voor de dijkvakken van de 

Noordelijke Randmeerdijk. Deze oplossingsrichtingen zijn gegroepeerd in: 

• Grondoplossingen: het versterken van de dijk door deze met grond te 

verhogen/verbreden: 

• Grondoplossingen voor een hoogtetekort zijn; een binnendijkse ophoging, een 

buitendijkse ophoging of een integrale ophoging; 

• Grondoplossingen voor stabiliteit zijn: een taludverflauwing, het aanleggen van 

een binnendijkse berm of een combinatie van beiden. 

• Constructieve oplossingen: het toepassen van bijvoorbeeld een (verticale) wand wanneer 

de beschikbare ruimte beperkt is. Voorbeelden hiervan zijn een traditioneel 

damwandscherm, een L- of een T-wand. 

• Vooroevermaatregelen: vooroevermaatregelen zorgen voor verruwing van de vooroever 

en het voorland waardoor de inkomende golven worden gedempt. Dit leidt tot een 

golfhoogtereductie en is, in combinatie met een ophoging van de dijk in grond, een 

mogelijke oplossing voor de hoogteopgave. 

• Systeemmaatregelen: door aanpassingen te doen aan het watersysteem, zou voorkomen 

kunnen worden dat het water in het Drontermeer opwaait waardoor een hoogteopgave 

ontstaat. Voorbeelden van systeemmaatregelen zijn: 

• het plaatsen van extra obstakels in het randmeer, het gedeeltelijk afsluiten 

van het randmeer (compartimentering) of het vergroten van de spuicapaciteit 

van de Reevesluis om zo hoogwater af te kunnen voeren. 

• Het gebruik van binnendijkse retentie-/overstroomgebieden en het 

waterkerend maken van woningen (ter plekke van het Havendijkje). Dit zijn 

ook oplossingsrichtingen die onder de systeemmaatregel beschouwd zijn. 

Figuur 10: Trechteringsproces voor VKA  
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In de eerste zeef zijn bovenstaande oplossingsrichtingen op basis van expert judgement 

beoordeeld op kosten, effectiviteit, ruimtelijke kwaliteit, impact op de omgeving en 

vergunbaarheid. Oplossingsrichtingen die bijvoorbeeld te weinig doelbereik kennen of tot veel 

hogere kosten leiden dan de andere mogelijkheden, zijn afgevallen. 

 

Na de eerste zeef zijn de volgende alternatieven overgebleven: 

• grondoplossingen voor hoogte en stabiliteit; 

• constructieve oplossingen voor stabiliteit; 

• vooroevermaatregelen voor de hoogteopgave. 

 

Vervolgens zijn deze alternatieven nader uitgewerkt in een globaal ontwerp, onderzocht op de 

thema’s techniek, impact op de omgeving, ruimtelijke kwaliteit en kosten. Ook zijn ze 

besproken met betrokken partijen om zo het draagvlak te toetsen. De alternatieven zijn 

beoordeeld en tegen elkaar afgewogen. Deze tweede zeef heeft geleid tot het volgende: 

• In de dijkvakken Reeve en Oprit voormalig stoomgemaal Oldebroek zijn de alternatieven 

‘grondoplossing hoogte’ en ‘vooroevermaatregel’ toepasbaar. 

• In het dijkvak Zomerdijk zijn de alternatieven ‘grondoplossing stabiliteit’ en ‘constructieve 

oplossing stabiliteit’ toepasbaar. 

 

5.3.De dijkvakken 

Bovengenoemd proces heeft geleid tot het VKA voor de dijkvakken. Hierna worden de 

alternatieven en het VKA voor de dijkvakken nader beschreven. 

 

Dijkvak Reeve 

Voor dit dijkvak zijn vier alternatieven ontwikkeld om het hoogtetekort van dit dijkvak op te 

lossen. Een alternatief ging uit van een vooroevermaatregel in combinatie met een ophoging 

in grond. De andere drie alternatieven waren elk een verhoging van de kruin in grond aan 

alleen de binnenzijde, aan alleen de buitenzijde en een integrale verhoging.  

 

Het VKA voor dijkvak Reeve betreft het integraal ophogen van de dijk met grond. Hiermee 

wordt het historische karakter van de dijk als ‘overlaat’ behouden en blijft de dijk goed 

toegankelijk voor onderhoudswerkzaamheden. 

 

Dijkvak Oprit voormalig stoomgemaal Oldebroek 

Ook voor dit dijkvak geldt een hoogtetekort en zijn vier alternatieven uitgewerkt. Deze 

alternatieven zijn dezelfde als voor dijkvak Reeve. Het VKA voor dijkvak Oprit voormalig 

stoomgemaal Oldebroek is een oplossing in grond, waarbij de toegankelijkheid van de garage 

en het beperken van ruimtebeslag in de tuin van het aangrenzende perceel voorop heeft 

gestaan.  

 

Dijkvak Zomerdijk 

Voor dit dijkvak zijn verschillende alternatieven onderzocht om het gebrek aan stabiliteit aan 

de binnenzijde van de dijk op te lossen. Daarbij zijn zowel meerdere oplossingen in grond als 

ook een verticale technische oplossing in de vorm van een damwand onderzocht. 

 

Het VKA is een aanberming in combinatie met een taludverflauwing aan de binnenzijde van de 

dijk met een opgeschoven teensloot. In de planuitwerking bleek dat een oplossing met alleen 

een aanberming ook al aan de eisen te voldoen.  
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Deze aangescherpte oplossing komt beter tegemoet aan de kenmerken van een zeedijkprofiel, 

heeft een beperkt ruimtebeslag en verbetert de beheerbaarheid van de dijk. Om de benodigde 

ruimte voor de stabiliteitsberm te creëren wordt de huidige teensloot gedempt en wordt een 

nieuwe teensloot naast de stabiliteitsberm aangelegd. Het wilgenbosje in de binnenbocht van 

de dijk wordt zoveel mogelijk ontzien. Het bosje zal in beperkte mate worden aangetast. Het 

verlies aan kwaliteit en kwantiteit wordt echter gecompenseerd. 

 

5.4.Alternatieven en het VKA voor de kunstwerken 

Het trechteringsproces voor de kunstwerken kent ook twee fasen, elk afgesloten met een zeef. 

Het proces wijkt echter wel wat af van het proces voor dijkvakken. Dit heeft te maken met 

enerzijds de geringe impact van de ingrepen op de omgeving en anderzijds de te treffen 

maatregelen om aan het veiligheidsniveau te voldoen: 

• Bewoners en de gemeenten zijn vooral bij de start van het ontwerpproces betrokken 

door het voeren van persoonlijke gesprekken en het betrekken van de gemeente bij 

een eerste integrale ontwerpsessie. 

• Gezocht is naar een passend pakket aan maatregelen waarmee wordt voldaan aan het 

vereiste veiligheidsniveau. In plaats van het afwegen van verschillende varianten was 

het ontwerpproces dus meer een zoektocht naar het optimale maatregelenpakket.  

 

Per faalmechanisme is gezocht naar mogelijkheden om elk kunstwerk te versterken. Het 

beoordelings- en afwegingskader voor de kunstwerken wijkt op dit punt dan ook af van het 

kader voor dijkvakken. De maatregelen zijn beoordeeld op de thema’s: robuustheid, 

haalbaarheid en kosten. De aanpassingen aan de kunstwerken zijn zeer lokale ingrepen, met 

weinig directe raakvlakken met de omgeving. Vandaar dat draagvlak geen criterium is 

geweest in de afweging. 

 

In de analysefase is in de afweging een integraal ontwerp gemaakt van hoe het kunstwerk 

verbeterd moet worden. De basis voor de afweging is een situatiebeschrijving van elk 

kunstwerk om vervolgens de mogelijke oplossingsrichtingen (eerste zeef ) te presenteren 

alvorens de afweging te maken naar kansrijke oplossingen en een VKA. Per kunstwerk geldt 

dat de beschrijving sterk verschillend is, waardoor ook een ander type maatregel nodig is. 

Naast deze specifieke maatregelen per kunstwerk geldt dat voor alle kunstwerken een 

alarmeringssysteem opgezet wordt, de draaiboeken geactualiseerd worden en enkele 

kunstwerken aanpassingen krijgen om aan de betrouwbaarheidseisen voor sluiting te voldoen. 

 

Per kunstwerk zijn meerdere varianten beschouwd, maar gezien de beperkte opgave kon snel 

naar een VKA worden gekomen (zeef 2). Door verschillende oplossingsrichtingen met elkaar te 

combineren, kon worden voldaan aan de vereiste minimale faalkans voor het betreffende 

kunstwerk. Van iedere oplossingsrichting is per kunstwerk een alternatievenafweging 

gemaakt. De varianten zijn getoetst op haalbaarheid, robuustheid en kosten, hetgeen er ook 

toe heeft geleid dat bepaalde maatregelen (direct) zijn afgevallen. 

  



 
 

Titel  Ontwerp Projectplan 

    

 Pagina  20 van 58 

 
 

 

5.5.De kunstwerken 

In het Verkenningenrapport [6] voor de Noordelijke Randmeerdijk is de onderbouwing voor 

het VKA opgenomen. Per kunstwerk staat in dit rapport uitgebreid beschreven waarom voor 

het betreffende VKA is gekozen. In paragraaf 6.3 van dit projectplan is een bondige 

samenvatting per kunstwerk opgenomen. Meer gedetailleerde informatie is opgenomen in de 

factsheets 4 t/m 13 uit het Bijlagenrapport bij dit projectplan. 

 

Voor enkele kunstwerken geldt dat een optimaliseringsslag ten opzichte van het VKA heeft 

plaatsgevonden. De huidige oplossing is aangescherpt (kleiner geworden), waardoor de impact 

op de omgeving verder is afgenomen. Ook deze informatie is te vinden in de diverse 

factsheets. 
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 ONTWERP PRIMAIRE WATERKERING 

 

In het vorige hoofdstuk is de totstandkoming van het VKA toegelicht. In de 

planuitwerkingsfase is het VKA nader uitgewerkt. Dit hoofdstuk beschrijft globaal het ontwerp 

van elk te verbeteren dijkvak en kunstwerk. Ook wordt ingegaan op de door het waterschap 

gewenste onderhoudsbermen. In de bijlagen zijn per dijkvak en kunstwerk factsheets 

opgenomen, waar meer in detail wordt ingegaan op specifieke elementen van het ontwerp. 

 

6.1.De dijkvakken 

In de Randmeerdijk zijn in totaal drie dijkvakken geïdentificeerd die niet aan de huidige norm 

voor waterveiligheid voldoen. Van de dijkvakken Reeve en Oprit voormalig stoomgemaal 

Oldebroek is de hoogte van de dijk onvoldoende, waardoor water over de kering kan lopen of 

golven over de dijk kunnen slaan. Voor dijkvak Zomerdijk geldt dat de stabiliteit aan de 

binnenzijde onvoldoende is, waardoor het gevaar bestaat dat een deel van de dijk afschuift bij 

hoge waterstanden en -drukken. 

 

6.1.1. Veiligheidsopgave Dijkvak Reeve 

Het Dijkvak Reeve, in beheer van WDODelta, heeft een hoogtetekort. Conform het VKA wordt 

het circa 300 m lange dijkvak opgehoogd met 0,8 m grond (zie figuur 11). De dijk behoudt 

daarbij het kenmerkende overlaatprofiel, echter met iets steilere taluds. Het ontwerp blijft 

binnen de teenlijnen van de huidige kering. 

Aandachtspunten voor dit dijkvak zijn onder meer: 

• aanbrengen van overhoogte voor het opvangen van zettingen; 

• aansluiting van de dijk op de aanwezige terp/tuin van de bewoners aan de zuidzijde en op 

de aansluiting op de zuidelijke Reevediepdijk aan de noordzijde van dit dijkvak. 

Nadere informatie is opgenomen in factsheet 1 in de bijlage. 

 

6.1.2. Veiligheidsopgave Dijkvak Voormalig stoomgemaal Oldebroek 

Het dijkvak Voormalig stoomgemaal Oldebroek heeft een hoogtetekort van circa 0,3 m over 

een lengte van ongeveer 50 m. Conform VKA zal de kruin van de dijk in grond worden 

verhoogd (zie figuur 12).  

Uitgangspunten voor dit dijkvak zijn onder andere: 

• aanbrengen van een beperkte overhoogte voor het opvangen van zettingen; 

• bereikbaarheid garanderen van de lager gelegen garageboxen op het aanliggende perceel; 

• behouden van de ontsluiting van de Gelderse Sluis; 

• bereikbaarheid van het beoogde project Noorderrot (zie meekoppelkans) mogelijk maken. 

 Nadere informatie is opgenomen in factsheet 2 in de bijlage. 

 

Figuur 11: Dwarsprofiel dijkvak Reeve 
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6.1.3. Veiligheidsopgave Dijkvak Zomerdijk 

Het dijkvak Zomerdijk voldoet over een lengte van circa 650 m niet aan de eisen voor 

waterveiligheid. Om de stabiliteit aan de binnenzijde te garanderen wordt een stabiliteitsberm 

(grondoplossing) aangebracht. De berm wordt gebruikt en ingericht als onderhoudsstrook, 

zodat het beheer van het talud en de aanliggende (teen)sloot op een eenvoudige manier kan 

plaatsvinden (zie figuur 13). 

Om de berm aan te kunnen leggen wordt de huidige watergang gedempt en gelijkvormig 

verlegd. Het wateroppervlak en het waterbergend vermogen van het watersysteem blijven 

hierdoor gelijk. 

Het voorliggend ontwerp voor dit dijkvak wijkt af van het VKA. Voorzien was een binnendijkse 

taludverflauwing in combinatie met het dempen van de sloot. Dit scoorde bij nader inzien 

echter slecht op het aspect ruimtelijke kwaliteit: het typisch zuiderzeedijkprofiel werd teveel 

aangetast. Vandaar dat in de planuitwerking besloten is om de taludverflauwing te beperken 

en stabiliteit te zoeken door het aanbrengen van een berm. Het nu voorliggende ontwerp biedt 

een robuuste oplossing voor het stabiliteitsprobleem, vereenvoudigt het onderhoud en doet 

recht aan de cultuurhistorische en landschappelijke waarde. 

  

Het karakteristieke moerasbosje (onderdeel van het Gelders Natuurnetwerk), binnendijks 

gelegen in de bocht in de Zomerdijk wordt door de slootverlegging in omvang beperkt 

aangetast en wordt aan de oostzijde gecompenseerd. Tussen deze compensatie en het 

landbouwperceel wordt een watergang gegraven. Deze watergang heeft geen 

watersysteemfunctie.  

De te verleggen watergang (naast de stabiliteitsberm) krijgt minimaal dezelfde afmetingen en 

berging als de huidige watergang. Nadere informatie is opgenomen in factsheet 3 in de 

bijlage. 

 

  

Figuur 12: Dwarsprofiel dijkvak Oprit voormalig stoomgemaal Oldebroek. 

Figuur 13: Dwarsprofiel dijkvak Zomerdijk 
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6.2.De onderhoudsbermen 

Enkele locaties langs de Randmeerdijk zijn voor WVV lastig te onderhouden. Op die locaties 

wordt onderhoud van de taluds en maaien van bermen vaak met de hand uitgevoerd. Om 

enerzijds het onderhoud (kosten)efficiënt uit te voeren en anderzijds een uitvoeringsmethode 

te kiezen waardoor de biodiversiteit van onder andere insecten niet afneemt, is voor drie 

locaties een onderhoudsberm voorzien: Noordeinde-Zuid, Hellenbeekstraat-Noord en 

Hellenbeekstraat-Zuid. Op deze locaties wordt de onderhoudsberm 4 m breed, waardoor de 

aanwezige sloten verder van de dijk moeten worden gelegd. De onderhoudsbermen krijgen 

een groen karakter en zijn voldoende stabiel om bereden te worden met onderhoudsmaterieel. 

Het toe te passen substraat moet een kruiden- en bloemrijke vegetatieontwikkeling mogelijk 

maken. Hierbij wordt rekening gehouden met het agrarisch gebied naast de stabiliteitsberm.  

Meer informatie is opgenomen in factsheets 14, 15 en 16 in de bijlage. 

 

6.3.De kunstwerken 

In deze paragraaf worden de te treffen maatregelen aan de kunstwerken beschreven. Na 

realisatie van deze maatregelen voldoen alle kunstwerken aan de eisen voor waterveiligheid 

en is het noodzakelijk onderhoud uitgevoerd. 

 

Als overkoepelende maatregel moet een alarmeringssysteem opgezet worden om aan de eisen 

voor sluiting te voldoen. Het alarmeringssysteem wordt gezamenlijk met Rijkswaterstaat 

opgezet. Hiermee wordt WVV tijdig gealarmeerd als hoogwater verwacht wordt. Hierna wordt 

de sluitprocedures van de kunstwerken gestart. Het waterschap stelt deze protocollen op en 

zal geregeld de naleving ervan oefenen. 

 

6.3.1. Maatregelen per kunstwerk 

Gelderse Sluis 

De drie sets nieuwe deuren worden voorzien van een (op afstand) te bedienen 

ontgrendelingssysteem, zodat de deuren na ontgrendeling meegenomen worden met de 

waterstroming en zichzelf sluiten. Het water is de aandrijvende kracht van de sluiting van de 

deur(en). Samen met kleine aanpassingen aan deurkasten en een aangepast sluitregime in de 

winterperiode, zorgt deze combinatie van maatregelen ervoor dat de Gelderse Sluis aan de 

eisen voor sluiting voldoet.  

Om mogelijk falen van het ontgrendelingssysteem op te vangen wordt op de deuren een 

voorziening gemaakt, waarop een handmatig te bedienen sluitmechanisme (bijvoorbeeld een 

lier) kan worden aangebracht. Naast de bovenstaande maatregelen, voeren we aan diverse 

(kleinere) onderdelen van de sluis onderhoudswerkzaamheden uit. Nadere informatie is 

opgenomen in factsheet 4 in de bijlage. 

 

Duiker Oldebroek 

De duiker van het voormalig stoomgemaal Oldebroek wordt net achter de frontmuur 

dichtgemetseld en afgedicht met flexibel beton. De frontmuur blijft met deze maatregel 

zichtbaar. Met het volstorten van de duiker wordt de afdichting permanent en krijgt de koker 

extra sterkte, waarmee de slechte staat van de huidige duiker geen effect meer heeft op de 

verkeersveiligheid van de bovengelegen openbare weg. Nadere informatie is opgenomen in 

factsheet 5 in de bijlage. 
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Duiker Noordermerk 

De huidige duiker Noordermerk is niet afsluitbaar. De duiker wordt daarom binnendijks 

voorzien van een put met afsluiter. Ook wordt de duiker binnendijks deels vervangen. De 

afsluiter werkt op motorkracht of wordt hand bedienbaar. Nadere informatie is opgenomen in 

factsheet 6 in de bijlage. 

 

Drooghe duiker 

Aan de buitendijkse zijde van de Drooghe duiker wordt een schuif aangebracht, die in 

dagelijks omstandigheden dicht staat. In een situatie van ingesloten water wordt de schuif 

handmatig geopend. De schuif moet bereikbaar zijn voor bediening. Nadere informatie is 

opgenomen in factsheet 7 in de bijlage. 

 

Bolsmerksluis 

Om piping te voorkomen wordt bij de Bolsmerksluis in de uitvliet (richting het Randmeer) een 

klei-ingraving aangebracht, waarmee het huidige kleipakket wordt verlengd. Deze ingraving 

wordt in de bodem van de watergang aangebracht. Daarnaast wordt de deur vervangen om op 

motorkracht geopend en gesloten te kunnen worden. Tijdens het stormseizoen is deze deur 

standaard gesloten. Om migratie van vis te borgen, worden (handmatig) afsluitbare 

gaten/sleuven in de deur aangebracht. Aan de sluis wordt (klein) onderhoud uitgevoerd. 

Nadere informatie is opgenomen in factsheet 8 in de bijlage. 

 

Lummermerksluis 

In de schacht van de Lummermerksluis wordt de huidige schuif vervangen en worden de 

aansluitingen waterdicht gemaakt. De schuif wordt bij de begin van het stormseizoen 

(handmatig) dichtgezet. Aan de sluis wordt (klein) onderhoud uitgevoerd. Nadere informatie is 

opgenomen in factsheet 9 in de bijlage. 

 

Eektermerksluis 

Deze sluis heeft een waterinlaatfunctie. De deur van deze sluis verkeert in slechte staat en 

wordt vervangen. Een mogelijk alternatief van de op motorkracht te bedienen schuif in de 

deur is het aanbrengen van een binnendijkse stuw. Reden voor dit alternatief is de 

oxidatie/degradatie van de houten bodem van de sluis. Met het aanbrengen van een stuw 

wordt een grotere waterdiepte bereikt, waardoor minder oxidatie van de houten bodem 

optreedt. Met dit alternatief is het inlaten van water bij extreem lage buitenwaterstanden 

langer mogelijk. Verder worden er worden (kleine) onderhoudswerkzaamheden uitgevoerd. 

Nadere informatie is opgenomen in factsheet 10 in de bijlage. 

 

Duiker Hellenbeekstraat 

De duiker krijgt een nieuwe, op motorkracht of handmatig te bedienen nieuwe schuif en 

voldoet daarmee aan de eisen. Op het moment dat aan de binnenzijde van de waterkering ook 

de door WVV gewenste onderhoudsstrook wordt aangelegd, dient de duiker te worden 

verlengd. De binnendijkse afsluiter zal dan mogelijk verplaatst moeten worden. Nadere 

informatie is opgenomen in factsheet 11 in de bijlage. 
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Havensluis Elburg 

De stuw aan de havenzijde blijft het primaire keermiddel en wordt niet aangepast. De 

buitendijkse deuren van de oude sluis worden als tweede keermiddel ingezet. Deze deuren 

worden naar verwachting vervangen. Aandachtspunt is het historisch karakter 

(Rijksmonument) van de sluis en een voorziening om klepperen (geluidsoverlast) van de 

deuren te voorkomen. Nadere informatie is opgenomen in factsheet 12 in de bijlage. 

 
Goorsluis  

Om aan de waterveiligheidseisen te voldoen is in de uitvliet (richting het Randmeer) een klei-

ingraving voorzien. Deze wordt in de bodem van de watergang aangebracht. De deur wordt 

tevens van een geautomatiseerde ontgrendeling voorzien, zodat de deur bij een instromend 

debiet, meegenomen wordt in de stroming en daarmee zichzelf sluit. De stand van de deur 

wordt hiervoor aangepast. Ook worden onderhoudswerkzaamheden uitgevoerd. Nadere 

informatie is opgenomen in factsheet 13 in de bijlage. 
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 UITVOERING WERK 

 

7.1.Voorbereiding 

Aan dit ontwerp Projectplan Waterwet ligt een voorontwerp ten grondslag. Ter voorbereiding 

op de uitvoering werkt de aannemer dit voorontwerp uit tot een uitvoeringsgereed ontwerp. 

Deze afrondende fase van de ontwerpwerkzaamheden start januari 2021 en loopt door tot en 

met oktober 2021. Deze fase loopt parallel aan de tervisielegging van dit ontwerp Projectplan 

Waterwet. Na goedkeuring van het projectplan Waterwet door Gedeputeerde Staten van 

Gelderland en Overijssel start de uitvoering, tenzij de bestuursrechter een voorlopige 

voorziening toewijst op één of meer onderdelen van het plan. Na vaststelling van dit plan 

wordt in december 2021 de aannemingsovereenkomst afgesloten voor uitvoering van de 

dijkverbetering. 

 

7.2.Planning uitvoering 

Na onherroepelijk worden van het Projectplan Waterwet mag de aannemer starten met de 

uitvoering van de werkzaamheden. Alle graafwerkzaamheden moeten voor 1 november 2022 

gereed zijn. Werkzaamheden die geen bedreiging vormen voor de waterkerende functie van 

de dijk of het kunstwerk mogen ook in de ‘gesloten’ periode na 1 november 2022 worden 

uitgevoerd.  

 

7.3.Randvoorwaarden 

Tijdens de uitvoering legt het waterschap de aannemer o.a. de volgende randvoorwaarden op: 

 

Periode van uitvoering 

Grondroeringen in de kern- en beschermingszone van de dijk zijn in principe alleen toegestaan 

in de periode tussen 1 april en 1 november, of wanneer geen negatieve effecten (op onder 

andere dijkstabiliteit) te verwachten zijn. Dit geldt ook voor de werkzaamheden aan de 

(primaire) keermiddelen. 

Onderhoudswerkzaamheden in het broedseizoen vinden plaats binnen de kaders van de 

Gedragscode Wet natuurbescherming voor waterschappen, voor zover de vrijstellingen binnen 

deze gedragscode niet in strijd zijn met de Wet Natuurbescherming. Voor nieuwe werken 

wordt rekening gehouden met mitigerende maatregelen, genoemd in het ecologisch onderzoek 

[11]. Daarnaast dient een locatie-specifiek ecologisch werkprotocol opgesteld te worden door 

een ter zake kundige ecoloog, op het moment dat de planning concreter is.  

Een deel van de werkzaamheden wordt in elk geval buiten het broedseizoen uitgevoerd (zie 

ecologisch onderzoek). Daarnaast vindt gedurende het gehele jaar een check op broedvogels 

plaats op het moment dat planten of bomen verwijderd worden. 

 

Werktijden 

Maandag t/m vrijdag tussen 07.00 - 19.00 uur, maximaal 10 uur aaneengesloten. Voor het 

werken op zaterdag moet toestemming worden verleend door het waterschap. Op zon- en 

feestdagen mag niet buiten gewerkt worden. 

 

Stormseizoen 

Het stormseizoen is van 1 november tot 1 april. In deze periode mag niet aan de dijk worden 

gewerkt, wanneer deze werkzaamheden leiden tot een (tijdelijk) zwakkere dijk. Voor het toch 

uitvoeren van werkzaamheden, mogelijk met aanvullende maatregelen (zoals tijdelijke 
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bekramming), moet toestemming door het waterschap worden verleend, door middel van een 

(reguliere) vergunningsaanvraag. 

Werkzaamheden die de dijk (tijdelijk) versterken zijn gevrijwaard van het stormseizoen. 

Werkzaamheden die de dijk (tijdelijk) in sterkte aantasten dienen uitgevoerd te worden in de 

periode van 1 april tot 1 november. Deze periode valt deels samen met het broedseizoen, zie 

ook ‘periode van uitvoering’. 

 

Bereikbaarheid/ontsluiting 

De opdrachtnemer moet de openbare wegen en de erfontsluiting zoveel mogelijk toegankelijk 

houden. Slechts incidenteel en maximaal een halve dag per etmaal mag een openbare weg of 

een erfontsluitingsweg afgesloten zijn.  

 

Geluidshinder 

De opdrachtnemer dient zich aan de maximaal toelaatbare dagwaarden (tussen 07.00 - 19.00 

uur) uit het Bouwbesluit te houden. Buiten de genoemde tijdsperiode is een ontheffing van de 

gemeente nodig, op wiens grondgebied de werkzaamheden plaatsvinden. 

 

Trillingen 

Damwanden worden zoveel mogelijk trillingsarm aangebracht. Wanneer binnen een afstand 

van 20 m tot een bestaand bouwwerk moet worden gewerkt, dan wordt vooraf een 

bouwkundige opname uitgevoerd van dat bouwwerk. Hiervoor zal een onafhankelijk 

expertisebureau worden ingeschakeld door het waterschap. Dit geldt ook voor trillingen die 

veroorzaakt worden door werkverkeer. Dit betekent dat ook de rijroutes voor de aan- en 

afvoer van materiaal en materieel worden gemonitord op trillingen in het geval de rijroute 

binnen 20 m van een bouwwerk gesitueerd is. 

 

Coronamaatregelen 

Per 1 december 2020 is de Tijdelijke wet maatregelen COVID-19 van kracht. Zolang deze wet 

van kracht blijft, betekent dit dat alle afstands- en hygiënemaatregelen ook op de 

werkzaamheden binnen de dijkverbetering van toepassing zijn. 

 

Bouw- en werkterrein 

Gedurende de bouwtijd van de dijkverbeteringsmaatregelen moet de aannemer kunnen 

beschikken over het werkterrein. Dit werkterrein is drieledig: 

1. Permanent bouwterrein om de verbeteringsmaatregelen die een verruiming van het 

dijkprofiel met zich meebrengen mogelijk te kunnen maken. Hiervoor geldt het 

grondverwervingstraject zoals onder hoofdstuk 8 beschreven. 

2. Tijdelijk werkterrein om de maatregelen mogelijk te maken. Hiermee wordt een 

obstakelvrije werkstrook bedoeld rondom de dijk of het kunstwerk. Deze strook is 5 m 

breed in het geval werkverkeer elkaar niet hoeft te passeren en 10 m breed in het 

geval werkverkeer elkaar moet passeren. Daarnaast moet er ruimte zijn voor de 

opslag van bouwmaterialen en voor het plaatsen van keten en loodsen/ containers. Dit 

tijdelijke werkterrein is in dit ontwerpplan nog indicatief aangegeven, maar wordt in de 

voorbereidende fase richting uitvoering exact bepaald in overleg met de aannemer. 

Gedurende de uitvoering moet de aannemer ongehinderd kunnen beschikken over het 

werkterrein. Na afloop wordt het werkterrein weer hersteld in de oorspronkelijke staat. 

Voor de periode dat een eigenaar het werkterrein economisch niet kan gebruiken 

wordt de eigenaar schadeloos gesteld conform het beschrevene in hoofdstuk 8. 
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3. Openbaar toegankelijk wegennet. Voor alle logistieke werkbewegingen is gebruik van 

het gemeentelijke wegennet nodig. Het gaat dan om de aan- en afvoer van 

bouwstoffen en uitvoerend personeel en materieel.  

 

Voorafgaand wordt een verkeersplan bij de betreffende gemeente ter goedkeuring 

ingediend door de aannemer. Stofvorming wordt zoveel mogelijk voorkomen door de 

wegen dagelijks te vegen en zo nodig nat te houden. 

 

De toestand van het tijdelijke werkterrein en het te gebruiken wegennet wordt 

voorafgaand aan het gebruik opgenomen door een onafhankelijke expert zodat de nul-

situatie vastligt. Dit geldt ook voor de gebouwen in de directe nabijheid van het 

werkterrein. 
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 BESCHIKBAARHEID VAN DE GRONDEN 

 

Dit hoofdstuk gaat in op de noodzakelijke beschikbaarheid van gronden binnen de gehele 

opgave. Hiervoor gelden algemene kaders vanuit de Waterwet, maar ook beleid omtrent 

grondzaken van de beide waterschappen. 

 

8.1.Inleiding 

Voor de realisatie van de veiligheidsopgave voor drie dijkvakken maatregelen moeten gronden 

beschikbaar zijn. Dit geldt ook voor de aanleg van een drietal onderhoudsbermen. Voor vijf 

locaties geldt dat deze zich bevinden in het beheergebied van WVV. Alleen dijkvak Reeve 

bevindt zich in het beheergebied van WDODelta.  

 

8.2.Waterwet 

De Waterwet schrijft voor dat primaire waterkeringen elke twaalf jaar beoordeeld moeten 

worden. De afgekeurde waterkeringen worden vervolgens opgenomen in het 

Hoogwaterbeschermingsprogramma. De dijkverbetering vindt plaats op basis van de 

Waterwet. 

 

Gedoogplicht tot aanleg of wijziging van een waterstaatswerk 

Artikel 5.24 van de Waterwet bepaalt dat een waterschap kan besluiten eigenaren en andere 

gebruikers (rechthebbenden) van onroerende zaken te verplichten de aanleg of wijziging van 

waterstaatswerken te gedogen wanneer naar zijn oordeel de belangen van de rechthebbenden 

onteigening niet vorderen. Voordat het waterschap overgaat tot het opleggen van een 

gedoogplicht moet het minnelijk overleg hebben gevoerd ter voorkoming van een 

gedoogplicht.  

 

Onteigeningswet 

Mocht onverhoopt geen overeenstemming worden bereikt met de eigenaar of andere 

gebruikers (rechthebbenden) over de grondverwerving voor de beoogde permanente 

maatregelen en oplegging van de gedoogplicht (op grond van artikel 5.25 van de Waterwet) 

geen optie zijn, dan resteert het gebruik van het instrumentarium van de Onteigeningswet.  

 

8.3.Beleid waterschap Drents Overijsselse Delta 

Om beschikking te krijgen over gronden voor een project zijn de volgende documenten van 

WDODelta van belang: 

• Grondbeleid 2020, vastgesteld op 26 mei 2020 door het Algemeen Bestuur; 

• Handleiding Grondbeleid 2020, vastgesteld op 21 april 2020 door het Dagelijks Bestuur; 

• Vastgoedstrategie HWBP, vastgesteld op 17 december 2019 door het Algemeen Bestuur. 

 

Onderstaand wordt een aantal relevante aspecten behandeld. Beschikking betekent niet per 

definitie aankoop of verwerving. Aan de hand van een stappenplan in genoemde 

beleidsstukken wordt bepaald welke instrumenten worden ingezet om de beschikking over de 

gronden te verkrijgen. Welke gronden beschikbaar moeten zijn, wordt bepaald op basis van 

projecttekeningen. 

 

Publiekrechtelijk of privaatrechtelijk 

Het waterschap kan instrumenten inzetten om de beschikking over de grond te krijgen. Deze 

instrumenten zijn overeenkomsten (privaatrechtelijk) en zo nodig oplegging van een 
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gedoogplicht of in het uiterste geval onteigening. Het beleid van WDODelta richt zich op 

juridische zekerheid voor zowel het waterschap als de betrokkenen. Bij verbeteringsprojecten 

van keringen zoekt het waterschap vanuit beheeroogpunt zoveel mogelijk aansluiting bij de 

bestaande eigendomssituatie. 

 

De primaire waterkeringen zijn opgenomen in de legger van WDODelta en de bepalingen 

vanuit de Keur zijn hierop van toepassing. Omdat hieruit beperkingen volgen ten aanzien van 

het gebruik en de onderhoudsverplichtingen van de kering met bijbehorende watergangen zijn 

de legger en de Keur zowel voor de huidige situatie als voor de nieuwe/toekomstige situatie 

van belang. Als de afmetingen of constructie van een waterkering of watergangen veranderen, 

moet de legger daarop worden aangepast. 

Het waterschap kan kiezen om de ontwerplegger tegelijk met het Projectplan Waterwet 

(dijkverbeterplan) ter inzage te leggen of om de legger aan te passen na dijkverbetering. Het 

voornemen van WDODelta is om de legger na realisatie van het dijkvak Reeve ter inzage te 

leggen.  

 

Inzet dwangmiddelen  

Indien minnelijke grondverwerving niet slaagt of toestemming voor het (tijdelijk) gebruik van 

de gronden wordt geweigerd, is een dwangprocedure (gedoogplicht of onteigening) 

noodzakelijk om – via het publiekrechtelijk spoor – tijdig te kunnen beschikken over de 

benodigde gronden. Als een dwangprocedure noodzakelijk is, dan gaat in principe de voorkeur 

uit naar het opleggen van een gedoogplicht. Het besluit tot inzet van dwangmiddelen voor dit 

project wordt separaat voorgelegd aan het dagelijks bestuur.  

Voor een gedoogplicht moet rekening worden gehouden met een tijdspad van ruim anderhalf  

jaar. De genoemde beleidsstukken geven meer informatie over de wettelijke kaders van de  

verschillende instrumenten voor het ter beschikking krijgen van de gronden. 

 

Schadeloosstelling  

WDODelta handelt op basis van volledige schadeloosstelling, waarbij de systematiek voor alle 

betrokkenen uniform is en een aanbod op de juiste wettelijke wijze wordt gedaan. De 

schadeloosstelling vormt een volledige vergoeding voor alle schade, die de rechthebbende 

rechtstreeks en noodzakelijk door het verlies van zijn zaak lijdt (OW: Art. 40). In de 

vergoedingensystematiek moet rekening worden gehouden met schadevergoedingen op basis 

van de onteigeningswetgeving, in dit geval moeten bijkomende schades bepaald worden: 

inkomensschade, omrijdschade en deskundigenkosten. Genoemd beleidsstuk behandelt 

uitgebreid hoe wordt omgegaan met de schadeloosstelling en het bijbehorende prijsbeleid. 

 

Tijdelijk voortgezet gebruik 

Indien de planning van het project het mogelijk maakt, is voortgezet gebruik van agrarische 

gronden mogelijk. Het voortgezet gebruik wordt in een overeenkomst geregeld. 
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8.3.1. Gronden dijkvak Reeve 

Tijdelijke ingebruikname  

Binnen het dijkvak Reeve heeft WDODelta geen eigendom. Hier geldt dat de gronden tijdelijk 

nodig zijn om de werkzaamheden uit te kunnen voeren. Vanuit beheeroogpunt is er geen 

noodzaak om tot verwerving van eigendom over te gaan. Het waterschap wenst tot 

overeenstemming te komen met de eigenaar en/of de gebruiker over het tijdelijke gebruik. Na 

realisatie en afwerking van de voorziening komen de gronden weer in gebruik bij de 

grondeigenaar. 

Indien geen overeenstemming wordt bereikt over het (tijdelijke) gebruik van de gronden, dan 

is het opleggen van een gedoogplicht van toepassing. Voor het tijdelijk in gebruik nemen van 

gronden wordt een schadevergoeding vastgesteld. Daarbij wordt mede in aanmerking 

genomen in welke toestand de betreffende percelen zich bevinden en worden opgeleverd. Als 

een belanghebbende bij het opleggen van een gedoogplicht schade lijdt of zal lijden die 

redelijkerwijs niet of niet geheel te zijnen laste behoort te blijven en ten aanzien waarvan de 

vergoeding niet of niet voldoende anderszins is verzekerd, kan hij op grond van artikel 7.14 

van de Waterwet een verzoek om schadevergoeding indienen. Voor de wijze van indiening van 

zo'n verzoek en voor de procedure wordt verwezen naar de Procedureverordening 

nadeelcompensatie Waterschap Drents Overijsselse Delta. 

 

Gewasschadevergoeding 

Voor het tijdelijk gebruik is overleg en overeenstemming met de gebruikers (pachters) van de 

grond noodzakelijk en wordt een gewasschadevergoeding betaald. Hiervoor wordt gebruik 

gemaakt van de schadevergoedingsregeling van WDODelta. Deze regeling is afgeleid van de 

LTO Gasunie normen. 

 

8.4.Beleid waterschap Vallei en Veluwe  

Om beschikking te krijgen over gronden voor een project is het eigendommenbeleid van WVV 

van belang. Het Eigendommenbeleid van WVV uit 2013 bestaat uit de volgende documenten: 

• Het hoofdlijnenbesluit van het algemeen bestuur van 27 februari 2013; 

• Het uitwerkingsbesluit van het dagelijks bestuur van 10 december 2013. 

 

Het profiel van de primaire waterkering, zoals nader gedefinieerd in het eigendommenbeleid 

van het waterschap, vormt de basis voor de grondverwerving. Voor de omvang van de te 

verwerven breedte van de waterkering let het waterschap op aspecten zoals waterstaatkundig 

belang van de waterkering, praktische onderhoudbaarheid en doelmatig beheer, logische en 

herkenbare afbakening van eigendom en, waar mogelijk en noodzakelijk, strategische doelen 

zoals het verwerven van een reserveringszone voor toekomstige wijzigingen of 

aanscherpingen van het vereiste veiligheidsniveau. Het waterschap zal in individuele gevallen 

steeds beoordelen of verwerving van de eigendom van de grond inderdaad noodzakelijk en in 

overeenstemming met het eigendommenbeleid is of dat er sprake is van bijzondere 

omstandigheden die aanleiding geven tot afwijking hiervan. Het waterschap acht 

eigendomsverkrijging noodzakelijk om in de toekomst het vereiste veiligheidsniveau van de 

waterkering te kunnen garanderen. Het eigendom is bovendien van groot belang om actief en 

gericht beheer en onderhoud uit te kunnen voeren. WVV wenst bij zijn taakuitoefening niet 

afhankelijk te zijn van de medewerking van de grondeigenaren en wenst op elk moment 

toegang te hebben tot de gronden om invloed en sturing te hebben op gebruik en onderhoud. 

Voor woningen op de waterkering geldt echter maatwerk, dat er zo veel mogelijk op gericht is 

om bestaande opstallen met toebehoren van derden bij de uitvoering van de dijkverbetering 
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te ontzien door deze bouwwerken op een verantwoorde manier in te passen in het nieuwe 

profiel van de waterkering. Het waterschap is niet gehouden om als compensatie voor de aan 

te kopen gronden ruilgronden beschikbaar te stellen. Indien er zich ruilmogelijkheden 

voordoen, zal het waterschap hier echter wel aan meewerken. 

 

Publiekrechtelijk of privaatrechtelijk 

De primaire waterkeringen zijn opgenomen in de legger van WVV en de bepalingen vanuit de 

Keur zijn hierop van toepassing. Omdat hieruit beperkingen volgen ten aanzien van het 

gebruik en de onderhoudsverplichtingen van de kering met bijbehorende watergangen zijn de 

legger en de Keur zowel voor de huidige situatie als voor de nieuwe/toekomstige situatie van 

belang. Het waterschap stelt voor de Randmeerdijk een legger op, waarin de nieuwe inzichten 

van de onderzoeken en de ontwerpen van de aannemer worden verwerkt. 

Het voornemen van WVV is om de legger na realisatie van zijn projectdelen op te stellen en 

ter inzage te leggen. 

 

Inzet gedoogplicht en onteigening 

Het waterschap streeft vanzelfsprekend naar minnelijke verwerving van benodigde gronden en 

naar medewerking op vrijwillige basis van andere grondeigenaren bij tijdelijke ingebruikname 

van perceelsgedeelten in het kader van de uitvoering van de noodzakelijke werkzaamheden 

aan de waterkering. 

Indien onverhoopt niet (tijdig) op minnelijke wijze overeenstemming kan worden bereikt over 

de verwerving van de gronden binnen de primaire waterkering vrij van de daarop rustende 

lasten, rechten en beperkingen, zal het waterschap deze gronden onteigenen, indien en voor 

zover dat voor de uitvoering van het projectplan noodzakelijk is. 

Indien over de tijdelijke ingebruikname van perceelsgedeelten van derden (met het oog op 

bijvoorbeeld de werkstroken en/of tijdelijke (grond)depots, bedoeld in paragraaf 8.4.5 van het 

projectplan) onverhoopt geen minnelijke overeenstemming kan worden bereikt met de 

rechthebbende(n) zal het waterschap, voor zover mogelijk, op grond van artikel 5.24 van de 

Waterwet een (tijdelijke) gedoogplicht opleggen. 

 

Schadevergoedingsregeling 

In de Schadevergoedingsregeling waterschap Vallei en Veluwe 2014 is de procedure 

vastgelegd voor de behandeling van verzoeken om toekenning van schadevergoeding. Het 

betreft hier schade, waarin niet al op andere wijze is voorzien door (bijvoorbeeld) de 

minnelijke overeenstemming over grondverwerving en schadeloosstelling voor het uitvoeren 

van maatregelen. Het waterschap is bevoegd om voor de verschillende schadesoorten 

beleidsregels op te stellen waarin het begrip schade wordt geconcretiseerd.  

 

8.4.1. Gronden dijkvak Zomerdijk 

Dit dijktraject ten noorden van de Bolsmerksluis voldoet over een lengte van circa 650 m niet 

aan de veiligheidsnormen voor binnenwaartse stabiliteit. De oplossing hiervoor is gevonden 

door toepassen van een binnenwaartse berm. De berm wordt zodanig aangelegd en ingericht 

dat onderhoud uitgevoerd kan worden. Voor de aanleg van de berm zijn agrarische percelen 

nodig, alsook een beperkte oppervlakte van het huidige moerasbosje. Het verlies aan areaal 

van het moerasbosje wordt gecompenseerd, aansluitend aan de oostzijde van het huidige 

bosje. De hiervoor benodigde gronden zijn in bezit van Staatsbosbeheer. Deze gronden zijn 

middels geliberaliseerde pachtcontracten in gebruik gegeven aan agrarische bedrijven.  
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Staatsbosbeheer verleent haar medewerking voor de aanpassing aan de berm en de 

moerascompensatie en de daarvoor benodigde grondaankoop. Voor een nadere toelichting op 

de werkzaamheden voor dit dijkvak wordt verwezen naar factsheet 3. 

 

8.4.2. Gronden onderhoudsberm Noordeinde-Zuid 

Het voornemen is om hier een circa 280 m lange onderhoudsberm aan de binnenzijde van de 

dijk aan te leggen. De breedte van de berm bedraagt circa 4 m. De huidige teensloot wordt 

derhalve verlegd. Aan de zuidzijde kan de onderhoudsberm bereikt worden via de huidige 

berm, aan de Noordoostzijde wordt een nieuwe op-/afrit aangelegd.  

Voor een nadere toelichting op de werkzaamheden voor deze onderhoudsberm wordt 

verwezen naar factsheet 14. 

 

8.4.3. Gronden onderhoudsberm Hellenbeekstraat-Noord  

Het voornemen is om hier een circa 350 m lange onderhoudsberm aan de binnenzijde van de 

dijk aan te leggen. De breedte van de berm bedraagt circa 4 m. De huidige teensloot wordt 

verlegd en er wordt aan de noord- en zuidzijde een op-/afrit naar respectievelijk de Oostelijke 

Rondweg en de Hellenbeekstraat aangelegd.  

Voor een nadere toelichting op de werkzaamheden voor deze onderhoudsberm wordt 

verwezen naar factsheet 15. 

 

8.4.4. Gronden onderhoudsberm Hellenbeekstraat-Zuid  

Het voornemen is om hier een circa 300 m lange onderhoudsberm aan de binnenzijde van de 

dijk aan te leggen. De breedte van de berm bedraagt circa 4 m. De huidige teensloot wordt 

verlegd en aan de noord- en zuidzijde wordt een op-/afrit naar respectievelijk de 

Hellenbeekstraat en de Kamper aangelegd. Ter hoogte van de Zorgboerderij aan de 

Hellenbeekstraat 2 zal in overleg met de eigenaar/gebruiker naar een maatwerkoplossing 

gezocht worden, omdat de beschikbare ruimte tussen het erf en de dijk beperkt is. 

Voor een nadere toelichting op de werkzaamheden voor deze onderhoudsberm wordt 

verwezen naar factsheet 16. 

 

8.4.5. Werkstroken en/of eventueel tijdelijke (grond)depots 

WVV heeft de voorkeur om de gronden die slechts tijdelijk nodig zijn (gelegen buiten de 

kernzone) op grond van een gebruiks- of huurovereenkomst in gebruik te nemen. Het gaat 

dan met name om gronden voor werklocaties die voor het waterschap niet via eigen gronden 

te bereiken zijn en om tijdelijke gronddepots. Het waterschap wenst in principe een strook 

grond tijdelijk te gebruiken van 10 m buiten de nieuwe buitenteen van de dijk. Het waterschap 

zal in individuele gevallen steeds beoordelen of het werkterrein noodzakelijk is. 

 

Het tijdelijk gebruiksrecht wordt geregeld door het sluiten van een overeenkomst met de 

eigenaar waarin het gebruik vastgelegd wordt, alsmede de eventuele aanspraak op 

schadevergoeding en andere zaken aangaande het tijdelijk gebruiksrecht. De grondeigenaar 

heeft recht op een vergoeding voor het tijdelijk gebruik, alsmede voor gewasderving en 

eventueel bijkomende schadevergoedingen. Na uitvoering van de werkzaamheden worden 

deze gronden, na herstel en vergoeding van de eventuele schade, in gebruik teruggegeven 

aan de rechthebbende. 

 

Indien over de tijdelijke ingebruikname onverhoopt geen minnelijke overeenstemming kan 

worden bereikt met de rechthebbenden zal het waterschap, voor zover mogelijk, op grond van 
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artikel 5.24 Waterwet een (tijdelijke) gedoogplicht opleggen. Dit is mogelijk, daar de 

gedoogplicht volgens dit artikel niet alleen betrekking kan hebben op “de aanleg of wijziging 

van een waterstaatswerk”, maar daarnaast ook ziet op “de daarmee verband houdende 

werkzaamheden”. Rij- en werkstroken kunnen op basis van een eventueel opgelegde 

(tijdelijke) gedoogplicht door het waterschap in gebruik worden genomen. 
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 EFFECTEN PLAN EN BEPERKEN NADELIGE GEVOLGEN 
 

Voor de vaststelling van dit Projectplan Waterwet dient duidelijk te zijn welke effecten de 

aanpak van de Noordelijke Randmeerdijk op de omgeving heeft. De beschreven effecten 

komen voornamelijk uit de opgestelde m.e.r.-beoordeling [18]. In dit hoofdstuk worden de 

effecten van de maatregelen aan dijkvakken, onderhoudsstroken en kunstwerken zowel 

tijdens de aanlegfase als de gebruiksfase beschreven. Het gaat hierbij om belangrijke 

gevolgen voor natuur, bodem, niet-gesprongen explosieven (NGE), water, landschap- en 

cultuurhistorie, archeologie, werk- en leefmilieu. Het hoofdstuk gaat per thema in op de 

huidige situatie en op de te verwachten effecten. In het hoofdstuk zijn ook maatregelen 

beschreven die nodig zijn om nadelige gevolgen te mitigeren. 

 

9.1.Ruimtebeslag woningen en erven 

Voor de dijkverbeteringsmaatregelen in het beheergebied van WVV is ruimte nodig op 

percelen die niet in eigendom zijn van het waterschap. Hiervoor zal het waterschap gronden 

aankopen (zie hoofdstuk 8). In dijkvak Reeve, binnen het beheersgebied van waterschap 

Drents Overijsselse Delta, is permanent ruimtebeslag op een beperkt deel van de tuin van de 

woning voorzien. Deze grond zal niet worden verworven. In samenspraak met de bewoners 

van dit perceel wordt een passende oplossing uitgewerkt. 

Voor het gehele tracé van de Noordelijke Randmeerdijk geldt dat geen ruimtebeslag gedaan 

wordt op woningen. 

  

9.2.Natuur 

De dijkverbetering heeft een ruimtelijk effect en daarmee ook een effect op de natuurlijke 

omgeving. Het waterschap heeft een ecologisch onderzoek uit laten voeren om deze effecten 

in kaart te brengen [11]. 

 

Het project Noordelijke Randmeerdijk heeft 

effect op onderstaande ecologische kaders: 

1. Beïnvloeding van omliggende Natura 2000-

gebieden; 

2. Beïnvloeding van aanwezige flora en fauna; 

3. Aantasting van Natuur Netwerk Nederland- 

en NNN-gebied. 

 

Huidige situatie 

Ten westen van de Noordelijke Randmeerdijk 

bevindt zich over de hele lengte van het 

plangebied het Natura 2000-gebied 

Veluwerandmeren. Het water van en de zone 

moerasvegetatie langs de randmeren behoren 

tot dit gebied. 

In de nabije omgeving van het plangebied 

bevinden zich tevens de Natura-2000 gebieden 

Ketelmeer & Vossemeer, Rijntakken en Veluwe 

(zie figuur 14). 

 
Figuur 14: Natura 2000-gebieden in de nabijheid 
van het projectgebied Noordelijke Randmeerdijk 
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Naast de Wet natuurbescherming (gebiedsbescherming en soortenbescherming) bestaat in 

Nederland het Natuur Netwerk Nederland (NNN). Het NNN is in de Provinciale Structuurvisie 

vastgelegd. Het NNN is een samenhangend netwerk van bestaande en te ontwikkelen natuur 

van internationaal, nationaal en provinciaal belang. Provincies maken hierop beleid. 

  

De provincie Overijssel hanteert NNN. Voor provincie Gelderland gaat het om het Gelders 

Natuurnetwerk (GNN). Onderdeel van het GNN is de Groene Ontwikkelingszone (GO). Binnen 

de GO is ruimte voor economische ontwikkeling in combinatie met een (substantiële) 

verbetering van de samenhang tussen aangrenzende en inliggende natuurgebieden. De 

aanwezige gebieden zijn in figuur 15 opgenomen. 

Voor drie locaties geldt ruimtebeslag vanuit het project op het GNN. Dit geldt voor dijkvak 

Oprit voormalig stoomgemaal Oldebroek, onderhoudsberm Noordeinde-Zuid en dijkvak 

Zomerdijk. De locatie dijkvak Oprit voormalig stoomgemaal Oldebroek valt wel binnen het 

NNN. Omdat hier geen sprake is van effecten op het NNN ten opzichte van de huidige situatie 

(de huidige berm blijft een berm) wordt deze locatie niet nader behandeld.  

 

 

9.2.1. Effect op omliggende Natura 2000-gebieden  

Voor het project worden geen werkzaamheden uitgevoerd binnen de begrenzing van een 

Natura 2000-gebied, maar wel in de nabijheid van deze gebieden. In de Voortoets, onderdeel 

van de Natuurtoets [11], is onderzocht wat de effecten van de projectingrepen zijn op de 

Natura 2000-gebieden en -soorten. Een belangrijk effect is de stikstofdepositie. De 

uitgevoerde ‘Aerius-berekening’ toont aan dat de toegestane depositiewaarden voor deze 

gebieden niet overschreden worden [11]. Op 15 oktober 2020 is een nieuwe versie van de 

Aerius-rekentool beschikbaar gekomen. Met deze versie is opnieuw een Aerius-berekening 

uitgevoerd met als uitkomst een depositiewaarde niet hoger dan 0,00 mol/ha/jaar. Hiermee 

wordt de toegestane depositiewaarden voor deze gebieden niet overschreden [23]. 

Figuur 15: links het Gelders Natuurnetwerk (GNN, donkergroen) en de Groene Ontwikkelingszone (GO, 
lichtgroen) en rechts het NNN Overijssel. 
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Uit dezelfde Voortoets blijkt ook dat externe effecten op aangewezen habitattypen of -soorten 

(vogelsoorten en habitatsoorten) door verstoring of door verhoogde stikstofdepositie niet 

optreden. 

 

9.2.2. Effect op aanwezige flora en fauna  

Flora 

In het plangebied zijn geen beschermde plantensoorten aangetroffen. In het ecologisch 

onderzoek [11] is speciale aandacht uitgegaan naar eventuele beschermde planten op locaties 

waar werkzaamheden gepland staan, zoals bijvoorbeeld aan sluisdeuren. In de literatuur zijn 

ook geen waarnemingen van beschermde planten in of nabij het plangebied bekend. 

 

Het waterschap beoogt de biodiversiteit in het gebied te verhogen. Het nieuwe maaibeheer, 

wat mogelijk wordt gemaakt door de nieuw aan te leggen onderhoudsbermen, is beter voor de 

biodiversiteit. Daarnaast wordt op de onderhoudsbermen en de stabiliteitsberm gebruik 

gemaakt van een voor de locatie geschikt kruiden- en bloemrijk mengsel. Na het inzaaien 

stemt het waterschap het maaibeheer hierop af. 

 

Fauna 

Het ecologisch onderzoek [11] toont aan dat er mogelijk negatieve effecten op broedvogels 

zijn in de dijkvakken waar grondwerkzaamheden worden uitgevoerd. Op andere beschermde 

soorten zijn geen negatieve effecten te verwachten. In het projectgebied komen vogels tot 

broeden op locaties waar werkzaamheden gepland staan. De nesten zijn beschermd, zolang ze 

in gebruik zijn. Voor wat betreft jaarrond beschermde nesten is een oud (vervallen) 

ooievaarsnest aanwezig in een meidoorn op de terp bij dijkvak Reeve. Dit nest is instabiel en 

wordt niet meer gebruikt. In 2019 is een nieuwe ooievaarspaal naast de oude paal geplaatst. 

Gezien het feit dat het oude instabiele nest niet meer in gebruik is en er inmiddels een 

alternatieve nestlocatie aanwezig is op het erf zijn negatieve effecten uitgesloten. De 

meidoorn wordt gekapt ten behoeve van de dijkverbetering. Er zijn verder geen jaarrond 

beschermde nesten aangetroffen. 

Voor wat betreft de meervleermuis maakt de te kappen erfbeplanting geen deel uit van een 

lijnvormig element, en zal daarom met zekerheid niet als essentiële vliegroute functioneren. 

Voor de aanwezigheid van de egel op het erf bij het Reeve, is vanuit provincie Overijssel een 

Ontheffing Wet natuurbescherming verleend. 

 

Mitigatie 

Mitigatie, ofwel het nemen van verzachtende maatregelen om de effecten op de soorten te 

verminderen, is ten aanzien van broedende vogels noodzakelijk. De volgende maatregelen zijn 

vanuit de zorgplicht, onderdeel van de Wet Natuurbescherming, van kracht:  

• Broedende vogels. Door te werken buiten het broedseizoen (15 maart tot 15 augustus) 

worden negatieve effecten voorkomen. Waar dit niet mogelijk is, wordt door een ter zake 

kundige ecoloog een locatie-specifiek ecologisch werkprotocol met mitigerende 

maatregelen opgesteld. Ook dan is niet uitgesloten dat vogels tot broeden komen en zal 

met de werkzaamheden worden gewacht tot het broedgeval is afgerond en het nest is 

verlaten. 

• Zorgplicht algemeen. Vanuit de zorgplicht kan het noodzakelijk zijn om de 

werkzaamheden in één richting uit te voeren. Zo worden dieren in staat gesteld om voor 
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de werkzaamheden uit te vluchten. Ook wordt zoveel mogelijk gebruik gemaakt van 

bestaande verharding.  

• Zorgplicht demping. Voor dempen en/of droogleggen van sloten zijn vanuit de zorgplicht 

maatregelen noodzakelijk.  

De werkzaamheden worden in één richting uitgevoerd, naar het open water toe. Wanneer 

het water is afgedamd, wordt ook in één richting gewerkt, totdat alleen nog bij een 

uiteinde water over is. Hier worden de aanwezige dieren gevangen. Afhankelijk van de 

situatie kan dit met een schepnet, met elektrovisserij of door met een bak het water met 

de dieren over te zetten. Alle gevangen dieren worden achter de dam uitgezet. Het 

overzetten van de dieren gebeurt onder begeleiding van een ter zake kundige ecoloog. 

 

9.2.3. Effect op Natuur Netwerk Nederland 

Op twee locaties wordt binnen het GNN of de GO gewerkt (zie figuur 15). Het betreft dijkvak 

Zomerdijk en Onderhoudsberm Noordeinde-Zuid. De begrenzing van het GNN en de GO blijft 

door de geplande werkzaamheden op beide locaties 

ongewijzigd. Er is dan ook geen sprake van verlies aan 

oppervlakte.  

 

Voor dijkvak Zomerdijk geldt dat een gedeelte van het 

aanwezige moerasbosje benodigd is voor de aanleg van de 

nieuwe teensloot. Om dit verlies te compenseren wordt het 

moerasbosje aan de oostzijde uitgebreid. 

In de toekomstige situatie beslaat het moeras een groter 

oppervlak dan in de huidige situatie, zie figuur 16. Vanwege 

de compensatie van het moeras gaat op deze locatie een 

klein deel kruidenrijk grasland verloren. Dit wordt 

gecompenseerd door op de te realiseren stabiliteitsberm te 

sturen op geschikte bodem voor de ontwikkeling van 

kruidenrijk grasland en deze na aanleg in te zaaien met een 

voor de locatie geschikt kruiden- en bloemrijk mengsel. 

Hierbij wordt rekening gehouden met het agrarisch gebied naast de stabiliteitsberm. Na het 

inzaaien stemt het waterschap het maaibeheer hierop af. (Dit mengsel wordt tevens toegepast 

op de te realiseren onderhoudsbermen bij Noordeinde Zuid, Hellenbeekstraat Noord en 

Hellenbeekstraat Zuid.) 

 

9.3.Bodem 

Huidige situatie 

Uit het verkennend bodemonderzoek [9] blijkt dat vrijkomende grond op basis van indicatieve 

toetsing binnen het project toepasbaar is, met uitzondering van het slib bij de duiker 

Noordermerk. Het slib bij de duiker Noordermerk is vervuild en wordt afgevoerd naar een 

erkend verwerker.  

  

Figuur 16: Compensatie aan 

oostzijde moerasgebied 
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Nieuwe grond 

In wetgeving is geregeld dat de bodemkwaliteit niet mag verslechteren. Bij het realiseren van 

de maatregelen wordt ook nieuwe grond aangevoerd. In het project wordt alleen 

goedgekeurde schone grond toegepast. 

Voor afvoeren en aanvoeren van grond wordt rekening gehouden met de Wet 

bodembescherming, het Besluit bodemkwaliteit (Bbk) en na 1 januari 2022 de regels van de 

Omgevingswet.  

 

Effecten 

Er zijn geen negatieve effecten op bodemkwaliteit als gevolg van 

de uitvoering van de dijkverbetering. 

 

9.4.Niet-gesprongen Explosieven 

Huidige situatie 

Een verkennend onderzoek naar niet-gesprongen explosieven 

heeft plaatsgevonden. Uit dit onderzoek [14] komt naar voren 

dat enkele delen van het tracé van de Noordelijke Randmeerdijk 

als verdacht zijn aangemerkt, zie figuur 17. 

 

Effecten 

Het project heeft enkel grondroerende werkzaamheden in niet-

verdachte gebieden. Daarmee kan het project worden 

uitgevoerd zonder het treffen van maatregelen. 

 

9.5.Water 

Deze paragraaf beschrijft op welke wijze met water en hieraan 

gerelateerde aspecten in het plangebied wordt omgegaan. 

 

9.5.1. Randmeer  

Rijkswaterstaat is beheerder van het Randmeer en is verantwoordelijk voor het peil van het 

Randmeer. Met name bij de kunstwerken raakt het Randmeer(peil) het project. Het project 

Noordelijke Randmeerdijk heeft geen negatief effect op de waterhuishouding van het 

Randmeer. Bij het uitvoeren van werkzaamheden aan de kunstwerken kan mogelijk een lichte 

plaatselijke vervuiling (bijvoorbeeld door uitloging specie) van het oppervlaktewater optreden, 

wat in de vergunning wordt gelegaliseerd. 

 

9.5.2. Waterkering 

De verbetering van de Noordelijke Randmeerdijk wordt uitgevoerd om de dijk tot 2050 aan de 

norm te laten voldoen. Het waterschap verbetert de waterkering [4] en kunstwerken [5] op 

basis van de laatste inzichten [3] met de waterveiligheid voorop. De opgave wordt zo goed 

mogelijk ingepast, om daarmee recht te doen aan de cultuurhistorische en landschappelijke 

[7] waarden van het gebied. Hierbij is rekening gehouden met het vastgestelde Ruimtelijk 

Kader uit 2018 [10]. De situatie wordt voor beheer- en onderhoud geoptimaliseerd: op drie 

locaties wordt een berm aangelegd om het onderhoud aan de waterkering te vereenvoudigen. 

  

Figuur 17: Verdachte NGE-locaties 
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9.5.3. Waterkwaliteit en -kwantiteit 

Om de aanpassingen aan de waterkeringen mogelijk te maken, is aan de binnendijkse zijde 

een strook grond benodigd, om plaats te maken voor een onderhouds- of stabiliteitsberm. 

Hierdoor wordt een aantal objecten, gerelateerd aan het waterschap, aangepast: 

 

• Watergangen 

De aan te passen watergangen schuiven ongeveer 4 m tot 7 m op richting de binnendijkse 

zijde [4]. De watergangen zijn dusdanig ontworpen dat recht wordt gedaan aan de 

landschappelijke en cultuurhistorische waarde [7]. De watergangen hebben minimaal 

hetzelfde oppervlak en dezelfde bergingscapaciteit als de huidige. 

  

• Optimalisatie onderhoud 

De situatie wordt voor beheer en onderhoud geoptimaliseerd. 

 

• Grondwater/geohydrologie  

WVV en WDODelta hebben het ontwerp voorgelegd aan de gebiedshydroloog. 

Geconcludeerd is dat het project geen negatieve (geo)hydrologische effecten tot gevolg 

heeft. 

 

• Waterkwaliteit 

Er treden geen wijzigingen op. 

 

9.5.4. Rioolwaterzuiveringsinstallatie 

Ten noorden van de Hellenbeekstraat ligt een verzamelleiding va een 

rioolwaterzuiveringsinstallatie. Deze put met opstand ligt nu aan de binnendijkse zijde van de 

watergang langs de waterkering. Nadat de sloot is verlegd, ligt de verzamelput in de lijn van 

de nieuwe watergang. Vanwege de obstructie van de watergang door de verzamelput, wordt 

een duiker om de put en onder de onderhoudsstrook aangelegd. Ter plaatse van het object ligt 

nu tevens een dam/duiker. De exacte uitwerking wordt in de realisatiefase duidelijk. 

 

9.6.Landschap en cultuurhistorie 

Huidige situatie 

De Randmeerdijk is een historische dijk die bepalend is voor het landschap. De verbetering 

van de Noordelijke Randmeerdijk raakt twee cultuurhistorische monumenten: de Gelderse 

sluis bij Noordeinde en de Havensluis in Elburg. 

 

Zoals in de m.e.r.-beoordelingsnotitie [18] staat beschreven, is het plangebied onderdeel van 

het Nationale Landschap de Veluwe en van deelgebied Oosterwolde-Oldebroek. Hieronder zijn 

enkele karakteristieke landschappelijke kenmerken van deze gebieden opgenomen:  

• De Dronthense overlaatdijk (ofwel dijkvak Reeve) is een behoudenswaardig 

cultuurhistorisch element; 

• Het open landschap van de polder achter de dijk met zijn rust, ruimte, een dicht 

slotenpatroon, weinig wegen, weinig bebouwing en boerderijen op terpen;  

• De zuiderzeedijk met een flauw buitentalud en een steil binnentalud, met uitzicht op het 

Drontermeer en op het binnendijkse poldergebied;  

• Een zeer kleinschalige ontwateringsstructuur door het vele (kwel)water, met sloten die 

uitmonden in weteringen en kleine kanalen. De waaier-percelering is grotendeels nog 

ongeschonden aanwezig, voornamelijk binnendijks.  
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Effect 

De dijkverbetering tast de landschappelijke waarden niet aan. De Dronthense overlaatdijk 

(ofwel dijkvak Reeve) wordt op een symmetrische wijze versterkt [7]. Hiermee behoudt de 

dijk het karakter van overlaatdijk met flauwe taluds. Voor dijkvak Zomerdijk geldt dat  

het kenmerkende Zuiderzee-dijkprofiel wordt aangehouden [7]. 

Het in goede onderhoudsstaat brengen van de houten sluisdeuren van de Havensluis heeft een 

positieve invloed op de fysieke kwaliteit van de deuren en daarmee op de sluis. De ingrepen 

aan de Gelderse Sluis zullen voldoen aan enkele randvoorwaarden uit de Effectnotitie 

cultuurhistorisch erfgoed [12], zodat geen negatief effect te verwachten is.  

 

9.7.Archeologie  

Huidige situatie 

In het kader van de dijkverbetering Noordelijke Randmeerdijk zijn op elf locaties ingrepen in 

de bodem gepland. Vrijwel overal gelden (middelhoge) verwachtingen. Van de elf locaties zijn 

negen onderzoeksplichtig. Van deze negen locaties zijn acht locaties onderzocht middels een 

Inventariserend veldonderzoek (IVO-O) d.m.v. een karterend booronderzoek.  

 

Tijdens dit onderzoek blijkt dat voor drie deelgebieden, kunstwerk Duiker Noordermerk, 

onderhoudsberm Noordeinde-Zuid en onderhoudsberm Hellenbeekstraat-Zuid, geconcludeerd 

kan worden dat de middelhoge of hoge archeologische verwachting voor deze gebieden 

behouden blijft. De geplande ingrepen bij de onderhoudsstrook Hellenbeekstaat-Zuid 

overschrijden de vrijstellingsgrenzen van het vigerende bestemmingsplan niet en worden 

daarom als niet-onderzoeksplichtig beschouwd. Het waterschap is wel geadviseerd om in de 

volgende fase kunstwerk Duiker Noordermerk en onderhoudsberm Noordeinde-Zuid nader te 

onderzoeken. 

Voor de overige locaties geldt dat de archeologische waarden niet in het geding komen en 

derhalve vrijgegeven zijn. 

  

Effect 

Er zijn geen effecten ten aanzien van archeologie te verwachten, mits opvolging wordt 

gegeven aan de randvoorwaarden uit het archeologisch onderzoek dijkverbetering Noordelijke 

Randmeerdijk [8].  

 

9.8. Werk- en leefmilieu 

Huidige situatie 

In het plangebied staan woningen. De voornaamste functies in het 

gebied zijn landbouw, recreatie en wonen. Naast de ontsluitingsweg 

(op de kruin en binnenberm) ligt een fietspad op de kruin van de 

dijk, soms op het buitentalud. Er zijn enkele kabels en leidingen 

aanwezig in het projectgebied. Nabij het projectgebied is een 

eendenkooi aanwezig, zie figuur 18.  

 

Effecten 

• Bouwhinder 

Bij enkele woningen rondom de Gelderse Sluis en aan de Hellenbeekstraat vindt door 

(grond)transporten langs de dijk tijdelijk hinder plaats. Ook zijn verstoringen door geluid of 

door bouwlicht binnen de afpalingskring van de eendenkooi niet uit te sluiten. Voorafgaand 

Figuur 18: Eendenkooi met 
afpalingskring 
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aan de uitvoering wordt met de kooiker overlegd hoe de overlast zo veel als mogelijk beperkt 

kan worden. 

 

• Luchtkwaliteit 

Voor de beoordeling van de luchtkwaliteit wordt onderscheid gemaakt tussen de aanlegfase 

(tijdelijke effecten) en de gebruiksfase (permanente effecten). Het project heeft geen 

aantrekkende werking voor verkeer. Derhalve wordt geen effect op de luchtkwaliteit in de 

gebruiksfase verwacht. De uitvoering van het plan heeft mogelijk wel tijdelijk gevolgen voor 

de luchtkwaliteit. Gezien de omvang van het project kan redelijkerwijs verwacht worden dat 

de gevolgen beperkt zijn. Het project leidt niet tot een verslechtering van de luchtkwaliteit.  

 

• Infrastructuur  

De dijk wordt gebruikt door doorgaand en bestemmingsverkeer van Kampen naar Elburg. De 

fietsroute LF23b loopt over de dijk. Het fietspad loopt gedeeltelijk buitendijks en gedeeltelijk 

op de weg. Dit geeft ter plekke van de Bolsmerksluis en de entree van Noordeinde onveilige 

en onoverzichtelijke situaties (bij een fietsbeweging van zuid naar noord). Dit is echter enkel 

tijdens de aanlegfase. Voor aanvang van de werkzaamheden vindt overleg plaats met de 

gemeenten over een (eventuele lokale) omleidingsroute om de veiligheid van weggebruikers 

en uitvoerend personeel te waarborgen. 

 

De (graaf)werkzaamheden liggen niet binnen de invloedssfeer van grote(re) kabels en 

leidingen. Wel worden mogelijk huisaansluitingen geraakt. Deze worden aangepast en 

teruggebracht. 

Voor de vergoeding van de kosten die de kabel- en leidingbeheerders in het kader van de 

aanpassing van hun eigen infrastructuur eventueel moeten maken verwijst het waterschap 

naar de Beleidsregel nadeelcompensatie kabels en leidingen Waterschap Vallei en Veluwe 

2021, zoals die regeling op 16 februari 2021 door het college van dijkgraaf en heemraden is 

vastgesteld en nadien bekendgemaakt. De genoemde regeling is gebaseerd op de NKL-1999 

van Rijkswaterstaat. Voor telecom-infrastructuur gelden de voorschriften uit de 

Telecommunicatiewet. 
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 OMGEVINGSPROCES 
  

In de verkenningsfase en de planuitwerkingsfase is uitgebreid aandacht besteed aan het 

informeren en betrekken van stakeholders. Hoe dit proces in deze fasen eruit heeft gezien en 

hoe het waterschap de omgeving wenst te betrekken in toekomstige fasen is uitgewerkt in dit 

hoofdstuk. Het hoofdstuk sluit af met een overzicht van de bevoegd gezag instanties en de 

verschillende werkgroepen. 

 

10.1. Participatie en omgeving 

In de verkenningsfase is gestart met een inventarisatie van meningen over de plannen voor de 

verbetering van de Noordelijke Randmeerdijk. Dit is gedaan door in een busje langs het 

dijktraject te rijden. Op deze manier zijn omwonenden geïnformeerd en zijn belevenissen van 

bewoners opgehaald. Ook konden bewoners hun mening geven en konden zij hun ideeën over 

de dijkverbetering met het waterschap bespreken. 

 

Middels informatieavonden, ontwerpateliers en individuele gesprekken zijn vervolgens de 

omgevingsbelangen opgehaald. Dit intensieve proces heeft begin 2019 geleid tot een 

bestuurlijk vastgesteld Voorkeursalternatief, ofwel VKA. Van het VKA is een publieksvriendelijk 

boekje [16] gemaakt en tijdens een inloopavond in maart 2019 in Elburg beschikbaar gesteld 

aan aanwezigen. 

 

In de planuitwerkingsfase is de omgeving op de hoogte gehouden van vorderingen omtrent 

het project door middel van nieuwsbrieven op de website of per post. Waar nodig, ligt de focus 

van het omgevingsmanagement meer op individueel niveau. Het waterschap heeft veelvuldig 

individuele gesprekken gevoerd met bewoners. Zij hebben hun wensen kunnen uitspreken. Op 

deze manier zijn (principe)afspraken gemaakt over toe te passen maatregelen ten behoeve 

van de dijkverbetering. Tijdens de terinzagelegging van het oPpWw heeft het waterschap o 

twee (digitale) informatieavonden georganiseerd. Op 7 januari en op 4 februari 2021 is aan 

geïnteresseerden de mogelijkheid geboden om toelichting te krijgen of om vragen te stellen. 

Hiervoor heeft het waterschap nieuwsberichten geplaatst op haar website. Geabonneerden op 

de nieuwsbrief krijgen hiervan automatisch een mailbericht. Daarnaast heeft het waterschap 

op social media (Facebook) een advertentie geplaatst over de inloopavonden en het moment 

van terinzagelegging. 

 

Het waterschap streeft ernaar om de omgeving ook proactief te betrekken in het vervolg van 

het project. Voorafgaand aan de werkzaamheden worden stakeholders in de omgeving actief 

geïnformeerd over de geplande werkzaamheden, de eventuele overlast die zij hiervan kunnen 

ondervinden en op welke manier het project hiermee rekening houdt. Ook wordt op de 

projectpagina van het waterschap de voortgang van de uitvoering bijgehouden. De 

projectpagina staat op: www.vallei-veluwe.nl/noordelijkerandmeerdijk. 

  

10.2. Samenwerking per stakeholder 

In de verkenningsfase en het eerste deel van de planuitwerkingsfase heeft het waterschap 

afspraken gemaakt met o.a. direct omwonenden, overheidsinstanties en grondeigenaren. 

Hieronder staat de participatie per stakeholdergroep op hoofdlijnen uitgewerkt: 

 

• Direct omwonenden: afstemmen van het plan d.m.v. individuele gesprekken. 

http://www.vallei-veluwe.nl/noordelijkerandmeerdijk
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• Overheidsinstanties: betrokken bij totstandkoming van het plan en afwegen van 

meekoppelkansen. Daarnaast zijn de overheden meegenomen in de coördinatieprocedure 

van het Projectplan en de benodigde vergunningen. 

• Grondeigenaren: het project is in gesprek met grondeigenaren over de benodigde grond 

voor de dijkverbetering en de benodigde tijdelijke gronden.  

• Natuurorganisaties: er zijn overleggen gevoerd over de impact van het dijkontwerp. Met 

Staatsbosbeheer zijn afspraken gemaakt over benodigde grond en over het inrichten van 

het te compenseren moerasbosje bij de Zomerdijk. 

• Leidingbeheerders: de mogelijke aanpassingen betreffen de huisaansluitingen. In de 

voorbereiding van de realisatiefase wordt het ontwerp voorgelegd aan de kabel- en 

leidingbeheerders. 

• Initiatiefnemers project Noorderrot: er hebben meerdere overleggen plaatsgevonden met 

initiatiefnemers van het aan te leggen haventje nabij dijkvak Oprit voormalig 

stoomgemaal Oldebroek in Noordeinde en de raakvlakken tussen de beide projecten. 

• Eigenaar eendenkooi: er hebben gesprekken plaatsgevonden over mogelijke geluids- en 

lichtoverlast van de dijkverbetering op het functioneren van de eendenkooi te Noordeinde.  

 

10.3. Beperken hinder tijdens uitvoering 

De werkzaamheden bij de dijkvakken en de kunstwerken vinden voornamelijk plaats buiten de 

bebouwde kom en in dunbevolkt gebied. Gedurende de uitvoering van de dijkverbetering 

worden werkzaamheden uitgevoerd die voor lokale bewoners en verkeer voor hinder kunnen 

zorgen. De grondeigenaren en omwonenden zijn ingelicht over en meegenomen in de ingrepen 

die in hun omgeving plaatsvinden. 

De globale uitvoeringswijze en uitvoeringsbeperkingen staan beschreven in hoofdstuk 7. Het 

project streeft ernaar om tijdens de uitvoering zo min mogelijk overlast voor de omgeving te 

veroorzaken. Tijdens uitvoering wordt informatie over de werkzaamheden volgens reguliere 

kanalen verzorgd, zoals middels brief, website of digitale nieuwsbrief.  

  

10.4. Bevoegd gezag instanties 

Het dijkverbeteringsproject heeft te maken met de volgende bevoegd gezag instanties: 

• Rijkswaterstaat 

• Provincie Gelderland 

• Provincie Overijssel 

• Gemeente Elburg 

• Gemeente Oldebroek 

• Gemeente Kampen 

• Waterschap Drents Overijsselse Delta 

• Waterschap Vallei en Veluwe 

 

Deze bevoegd gezag instanties zijn op verschillende manieren meegenomen in het proces om 

tot een vastgesteld projectplan Waterwet te komen. Dit is gedaan door relaties te 

onderhouden met elke stakeholder, maar ook door ze gezamenlijk in verschillende groepen 

mee te nemen in het project. 

De provincie Gelderland treedt op grond van de Waterwet op als coördinerend bevoegd gezag.  

 

10.4.1. Bestuurlijke Begeleidingsgroep 

De Bestuurlijke Begeleidingsgroep (BBG) is speciaal gericht op het verkrijgen van bestuurlijk 

draagvlak bij alle betrokken bevoegde gezagen. De wijze van het betrekken van de 
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omgevingspartijen wordt afgestemd met de betreffende bestuurder van de beide 

waterschappen. 

 

10.4.2. Ambtelijke Begeleidingsgroep 

De Ambtelijke Begeleidingsgroep (ABG) bestaat uit medewerkers van de betrokken 

overheden. Het waterschap heeft met de leden van de ABG naar meekoppelkansen gezocht en 

bereidt met de leden van de ABG de bestuurlijke besluitvorming voor. 

 

10.4.3. Ambtelijke Werkgroep Bevoegd Gezag 

De Ambtelijke Werkgroep Bevoegd Gezag (AWBG) is een werkgroep, specifiek ingesteld voor 

vergunningverleners van de betrokken overheden. De AWBG heeft de coördinatieprocedure 

voorbereid en ervoor gezorgd dat relevante vergunningen tegelijk met het Projectplan 

Waterwet ter inzage worden gelegd. 
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 BEHEER EN ONDERHOUD 

 

11.1. Beheer van de waterkering 

Alle dijken worden beheerd om zo goed mogelijk te voldoen aan verschillende belangen zoals 

waterveiligheid, biodiversiteit, recreatie en soms medegebruik. Het beheer omvat inspectie en 

monitoring, vergunningverlening en handhaving, calamiteitenzorg en onderhoud.  

Bij de jaarlijkse inspecties wordt de staat (onderhoudstoestand) van de waterkering bekeken 

en worden gebreken vastgelegd, beoordeeld en zo nodig opgelost. Het onderhoud van de 

waterkeringen, voor zover in eigendom bij het waterschap, wordt langjarig aanbesteed met 

bestekken die sturen op de te behalen grasmatkwaliteit, het vergroten van de biodiversiteit, 

het voorkomen van schade en een duurzame afzet van maaisel. Het maaitijdstip en de inzet 

van machines is ter keuze van de opdrachtnemer. De te behalen grasmatkwaliteit is bepaald 

op een matig soortenrijk hooiland, waarbij waterveiligheid en biodiversiteit als belangrijkste 

belangen zijn gecombineerd.  

 

11.2. Beheer van de kunstwerken 

Bij het beheer van de kunstwerken zijn inspecties, onderhoud en calamiteitenbestrijding de 

belangrijkste zaken. Jaarlijks vindt een testsluiting plaats. Elke zes jaar wordt een 

(bouwkundige en civieltechnische) inspectie uitgevoerd om het meerjarig onderhoud op te 

baseren. Voor de calamiteitenzorg is een hoogwaterbestrijdingsplan met voor elk kunstwerk 

een sluitprotocol beschikbaar.  

 

11.3. Monitoring 

De monitoring van dijken is gericht op het behalen en in stand houden van de gewenste 

grasmatkwaliteit. Dit gebeurt middels de grastoets. 

 

11.4. Legger 

Het voornemen van beide waterschappen is om aan het einde van de realisatiefase van de 

Noordelijke Randmeerdijk een nieuw leggerbesluit in procedure te brengen. Dit leggerbesluit 

legt de definitieve vorm, ligging, afmeting en constructie van de primaire kering (reguliere 

dijkverbetering en oeverdijk) en de daarbij behorende (beschermings)zones vast. 

 

De legger bestaat uit kaarten en teksten. In de legger vindt de juridische vastlegging plaats 

van waterkeringen en/of wateren. Ook worden daarin de zogeheten kunstwerken (veelal 

sluizen en duikers) vermeld. Uit de legger blijkt waar de diverse keurzones geografisch 

gelegen zijn. In deze keurzones gelden regels voor diverse activiteiten. Deze regels zijn 

vastgelegd in de Keur van het waterschap en houden bijvoorbeeld in dat niet gegraven mag 

worden zonder vergunning van het waterschap (watervergunning). Ook kunnen in de legger 

onderhoudsplichtigen worden aangewezen en onderhoudsverplichtingen worden geregeld.  

 

Tot het moment van vaststellen van het nieuwe leggerbesluit, valt het nieuwe waterstaatswerk 

al wel onder de bescherming van de Keur. In de Keur is opgenomen dat in dat geval het 

waterstaatswerk qua ligging, vorm, afmeting en constructie aangehouden wordt zoals 

aangegeven in het Projectplan Waterwet en dat de grenzen van het waterstaatswerk, de 

beschermingszone en het profiel van vrije ruimte wordt aangehouden zoals aangegeven in de 

Keur. Op grond van de nieuwe Omgevingswet krijgen de waterkering, de beschermingszone 

en het profiel van vrije ruimte van de waterkering de status van beperkingengebied dat 

verplicht in (een bijlage van de) waterschapsverordening (voorheen: Keur) wordt opgenomen.  
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 WET- EN REGELGEVING EN PROCEDURES 

  

In dit hoofdstuk wordt de verantwoording voor de dijkverbetering beschreven op basis van 

wet- en regelgeving en vigerend beleid. Aan de orde komen o.a. de Waterwet, de 

gecoördineerde projectplanprocedure en rechtsbescherming, de Crisis- en herstelwet, het 

Besluit m.e.r. en de Omgevingswet. Ook wordt ingegaan op de benodigde vergunningen voor 

de uitvoering van het project. Er wordt afgesloten met een verantwoording op basis van beleid 

van beide waterschappen en relevant beleid van gemeenten en provincies.  

  

12.1. Waterwet 

De toepassing van de Waterwet is gericht op voorkoming en waar nodig beperking van 

overstromingen, wateroverlast en waterschaarste, in samenhang met bescherming en 

verbetering van de chemische en ecologische kwaliteit van watersystemen en vervulling van 

maatschappelijke functies door watersystemen. 

  

Voorkoming en waar nodig beperking van overstromingen, wateroverlast en waterschaarste 

Beide waterschappen hebben de wettelijke taak het voorkomen en waar nodig het beperken 

van overstromingen. Deze dijkverbetering heeft als doel om de bescherming tegen 

overstroming te verhogen tot de veiligheidsnorm van 1/300 per jaar. Hiermee wordt de kans 

op maatschappelijk en economische schade als gevolg van overstroming op het hiervoor 

geldende wettelijk niveau gebracht.  

 

De dijkverbetering moet voor 2024 gerealiseerd zijn. Het achterliggende gebied is dan tot 

2050 weer beschermd tegen overstromingen vanuit het Drontermeer.  

  

De dijkverbetering gaat gepaard met het dempen van bestaande en het graven van nieuwe 

watergangen. De nieuwe watergangen worden 4 m (tot maximaal circa 7 m) landinwaarts 

aangelegd. Significante effecten op de grondwaterhuishouding nabij de dijk zijn hierdoor niet 

te verwachten, waardoor geen wateroverlast en/of waterschaarste optreedt. 

  

Bescherming en verbetering van de chemische en ecologische kwaliteit van watersystemen 

Het effect van het project op de ecologie is getoetst in een ecologisch onderzoek [11]. Bij deze 

dijkverbetering vindt geen emissie plaats van chemische stoffen. Uit het uitgevoerde 

ecologisch onderzoek blijkt dat geen negatieve effecten op de (water)ecologie worden 

verwacht. 

 

Het materiaal dat gebruikt wordt ten behoeve van de dijkverbetering is voornamelijk klei. Van 

tevoren zal gecontroleerd worden of deze klei voldoet aan de kwaliteitseisen van het 

waterschap en Rijkswaterstaat (aansluiting dijkvak Reeve op de zuidelijke Reevediepdijk). Het 

overgrote deel van de aanpassingen aan kunstwerken zal met gebruikelijke bouwmaterialen 

(beton, staal en hout) worden uitgevoerd. De chemische- en ecologische kwaliteit van het 

watersysteem zal hierdoor niet negatief beïnvloed worden. 

  

Vervulling van maatschappelijke functies van het watersysteem 

De voorgenomen verbeteringen aan de Noordelijke Randmeerdijk zijn beperkt en leiden niet 

tot verslechtering noch tot significante verbetering van de maatschappelijke functies van het 

watersysteem. Wel kan worden gesteld dat het gebied achter de dijk weer beschermd is tegen 

hoogwater.  
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Andere functies van het watersysteem worden niet nadelig beïnvloed als gevolg van de  

dijkverhoging.  

  

Conclusie toetsing doelstelling Waterwet  

De uitvoering van dit plan is in overeenstemming met de doelstellingen van de Waterwet. 

  

12.2. Gecoördineerde projectplan procedure en rechtsbescherming 

Op grond van artikel 5.4 van de Waterwet dient voor de aanleg of wijziging van een 

waterstaatswerk door of namens de beheerder een projectplan te worden opgesteld. In de 

Waterwet staat omschreven dat het projectplan een beschrijving bevat van het werk, een 

beschrijving van de wijze waarop het wordt uitgevoerd en een beschrijving van de 

voorzieningen om nadelige gevolgen van de uitvoering van het werk ongedaan te maken 

of te beperken. 

 

Voor primaire keringen dient de procedure, zoals omschreven in paragraaf 2 van hoofdstuk 5 

van de Waterwet, te worden gevolgd. De Noordelijke Randmeerdijk is aangewezen als 

primaire kering en daarom is bovenstaande gecoördineerde procedure van toepassing. Hieruit 

volgt dat Gedeputeerde Staten van de provincies Gelderland en Overijssel de bevoegd gezag 

instanties zijn om te beslissen over de goedkeuring van het projectplan. Daarnaast zijn de 

hoofdvergunningen gelijktijdig met het ontwerp-projectplan ter inzage gelegd. Verderop in dit 

hoofdstuk wordt een overzicht van de vergunningen gegeven. 

  

Het ontwerp Projectplan Waterwet Noordelijke Randmeerdijk is vastgesteld door het D&H van 

WVV en door het DB van WDODelta. Het ontwerpprojectplan is vervolgens verstuurd naar 

Gedeputeerde Staten van de beide provincies en is door middel van een publicatie in de 

Staatscourant, het provinciaal blad en huis-aan-huis bladen bekendgemaakt door het 

coördinerend bevoegd gezag, de provincie Gelderland. 

  

In de periode van 4 januari tot en met 15 februari 2021 is het ontwerp Projectplan, tezamen 

met de hoofdvergunningen die nodig zijn voor de uitvoering van de voorgenomen 

maatregelen, ter inzage gelegd. Aan een ieder is gedurende die termijn de gelegenheid 

geboden om zienswijzen bij het coördinerend college van Gedeputeerde Staten van Gelderland 

in te dienen op het projectplan en de gecoördineerde vergunningen.  

 

De zienswijzen zijn na afloop van de periode van terinzagelegging verzameld en waar nodig 

afgestemd met de betrokken overheden. De beantwoording van de ingediende zienswijzen op 

het ontwerp projectplan is vastgelegd in een Nota van Beantwoording. 

  

Het AB van WVV en het AB van WDODelta stellen, mede op basis van de Nota van 

Beantwoording, het definitieve projectplan binnen 12 weken vast. Vervolgens wordt het 

projectplan ter goedkeuring ingediend bij Gedeputeerde Staten van provincie Gelderland en 

van provincie Overijssel. Beide Gedeputeerde Staten nemen binnen maximaal 13 weken na 

indiening van het projectplan een goedkeuringsbesluit. Dit besluit wordt opnieuw 

bekendgemaakt en het vastgestelde projectplan ligt opnieuw gedurende een termijn van zes 

weken ter inzage. In de publicatie wordt vermeld dat binnen de termijn beroep kan worden 

ingesteld tegen het goedkeuringsbesluit voor het projectplan en tegen het projectplan. Het 

beroepschrift moet worden ingediend bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van 

State.  
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Beroep staat uitsluitend open voor degenen die tevens een zienswijze hebben ingediend of 

voor degene aan wie redelijkerwijs niet verweten kan worden dat zij geen zienswijze hebben 

ingediend. Op het besluit is de Crisis- en herstelwet van toepassing. Dit houdt in dat 

belanghebbenden in het beroepschrift aan dienen te geven welke beroepsgronden zij 

aanvoeren tegen het besluit. Na afloop van de termijn van zes weken kunnen geen nieuwe 

beroepsgronden meer worden aangevoerd. Belanghebbenden wordt verzocht in het 

beroepschrift te vermelden dat de Crisis- en herstelwet van toepassing is.  

  

Het projectplan treedt na bekendmaking van het goedkeuringsbesluit in werking, ook al wordt 

een bezwaar of een beroepschrift ingediend. Dit betekent dat de maatregelen opgenomen in 

het projectplan kunnen worden uitgevoerd. Om dit te voorkomen kunnen belanghebbenden 

gelijktijdig of na het indienen van een beroepschrift een zogenaamd “verzoek voor het treffen 

van een voorlopige voorziening” vragen bij de Voorzieningenrechter van de Afdeling 

bestuursrechtspraak van de Raad van State. In dat geval dient de verzoeker wel de 

aanwezigheid van een spoedeisend belang aan te tonen, dat zich tegen de onmiddellijke 

uitvoering van de maatregelen in het kader van de dijkverbetering verzet. 

 

12.3. Besluit Milieueffectrapportage 

Dit projectplan beschrijft de activiteiten voor de dijkverbetering. Deze activiteiten vallen onder 

categorie D 3.2 in het Besluit m.e.r. (milieueffectrapportage): “De aanleg, wijziging of 

uitbreiding van werken inzake kanalisering of ter beperking van overstromingen, met inbegrip 

van primaire waterkeringen en rivierdijken”. 

 

In het Besluit m.e.r. staat omschreven dat wanneer Gedeputeerde Staten een 

goedkeuringsbesluit nemen op zulke activiteiten, deze m.e.r.-beoordelingsplichtig zijn. In de 

m.e.r.-beoordeling is een inventarisatie gemaakt van de mogelijk nadelige effecten van het 

plan op het milieu en de voorwaarden waaronder de werkzaamheden dienen te worden 

uitgevoerd. De beschrijving van de belangrijkste effecten uit de m.e.r.-beoordeling [18] zijn 

opgenomen in hoofdstuk 9 van dit projectplan. 

 

Aan de hand van deze beoordeling hebben Gedeputeerde Staten van Gelderland en van 

Overijssel in 2018 besloten dat geen milieueffectrapportage opgesteld hoeft te worden, 

voorafgaand aan goedkeuring van het projectplan op grond van de Waterwet. 

Met het uitvoeren van de werkzaamheden worden geen nadelige milieueffecten verwacht die 

het opstellen van een volledige m.e.r. noodzakelijk maken, mits wordt voldaan aan een aantal 

mitigerende maatregelen. Deze zijn opgenomen in de besluiten van de beide provincies [19], 

[20] en [21]. Hiermee is rekening gehouden in de verdere uitwerking van het project 

Noordelijke Randmeerdijk. 

 

Een van deze mitigerende maatregelen is als volgt: “de tijdelijke stikstofdepositietoename 

(aan- en afvoer van grond in dijkvak 1-5 met schepen of vrachtwagens) past binnen de 

daarvoor gereserveerde ontwikkelingsruimte in het PAS”. Met het afschaffen van de PAS-

regeling is deze maatregel niet meer van toepassing. Om deze reden is een addendum [22] 

geschreven op de m.e.r.-beoordeling en is een aanvullende Aerius-berekening uitgevoerd. 

Tevens is de Aerius-berekening opnieuw uitgevoerd met de versie van de rekentool na 15 

oktober 2020 [23]. 
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12.4. Noodzakelijke vergunningen 

In het kader van dit projectplan is in 2018 een eerste vergunningeninventarisatie opgesteld 

[17]. In deze inventarisatie is onderscheid gemaakt in de benodigde vergunningen voor de 

definitieve situatie (hoofdvergunningen) en overige vergunningen/meldingen/toestemmingen 

die nodig zijn tijdens uitvoering (zoals tijdelijke werkterreinen, werkwegen, tijdelijke 

watervergunningen etc.). Vergunningen voor de uitvoering zijn geen onderdeel van de 

projectplanprocedure op grond van de Waterwet en worden te zijner tijd door de 

opdrachtnemer zelf aangevraagd. 

  

Voor wat betreft ontgrondingen zijn de werkzaamheden beoordeeld door beide provincies en 

de werkzaamheden zijn slechts meldingsplichtig op basis van de ontgrondingsverordeningen 

van beide provincies. Het aanvragen van een ontgrondingenvergunning is niet nodig. 

  

Uit de inventarisatie, aangevuld en verfijnd met voortschrijdend inzicht volgen enkele 

vergunningen, die gecoördineerd met het projectplan voorbereid zullen worden. Dit zijn de 

volgende vergunningen: 

• Omgevingsvergunning Handelen in strijd met regels Ruimtelijke Ordening (buitenplanse 

afwijking) voor locatie Reeve (gemeente Kampen). 

• Omgevingsvergunning Monumenten voor de aanpassingen aan de Gelderse Sluis 

(gemeente Oldebroek) en de aanpassingen aan de Havensluis (gemeente Elburg). Voor de 

aanpassingen aan de Havensluis is tevens het onderdeel bouwen toegevoegd aan de 

aanvraag. 

• De Bolsmerksluis, Lummermerksluis en de Eektermerksluis hebben momenteel geen 

monumentale status. Deze status zullen zij wel krijgen in de komende maanden. Hierop 

voorsorterend zal een Omgevingsvergunning Monumenten worden aangevraagd voor de 

aanpassingen bij de drie sluizen (in één aanvraag) bij de gemeente Oldebroek. 

• Omgevingsvergunning Kappen voor het kappen van een boom op de terp bij het Reeve 

(gemeente Kampen). Er worden drie bomen gekapt, slechts één is omgevingsvergunning 

kappen plichtig. 

• Ontheffing Wnb voor de egel bij provincie Overijssel. 

 

12.5. Overgangsrecht Invoeringswet Omgevingswet 

Op grond van artikel 11.50 van de Overgangsbepalingen behorende bij de Invoeringswet 

Omgevingswet geldt een projectplan van een waterschap als bedoeld in artikel 5.4 van de 

Waterwet, waarop de procedure van paragraaf 5.2 van die wet van toepassing is, en dat 

onherroepelijk is, voor zover die activiteit onder de Omgevingswet vergunningplichtig is, ook 

als een omgevingsvergunning als bedoeld in artikel 5.3 van de Omgevingswet voor de in het 

projectplan omschreven activiteit(en).  

Zolang een projectplan niet onherroepelijk is, blijft het oude recht daarop van toepassing als 

het ontwerp daarvan voor de inwerkingtreding van afdeling 5.2 van de Omgevingswet (naar 

verwachting per 1 januari 2022) ter inzage is gelegd. 

 

12.6. Toetsing aan beleid van de beide waterschappen 

Het beleid van WVV staat beschreven in het document ‘Waterbeheerprogramma 2016-2021 

Waterschap Vallei en Veluwe’ en het beleid van WDODelta is opgenomen in het document 

‘Waterbeheerplan 2016-2021 Waterschap Drents Overijsselse Delta’. Met de uitvoering van dit 

projectplan voldoet de dijk weer aan het wettelijk vereiste veiligheidsniveau. Hiermee wordt 
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invulling gegeven aan het beleid van de beide waterschappen. Daarnaast wordt met dit 

projectplan uitvoering gegeven aan het Verbeterprogramma Waterkeringen 2010 – 2015. 

 

12.7. Bestemmingsplannen 

De dijkverbetering past grotendeels binnen de vigerende bestemmingsplannen. Op één locatie 

is de dijkverbetering strijdig met het vigerende bestemmingsplan: dijkvak Reeve. Het gaat 

hier om het volgende bestemmingsplan: 

• Reeve, gemeente Kampen: bestemmingsplan IJsseldelta-Zuid onherroepelijk (25-11-

2015). 

Voor het afwijken van het bestemmingsplan voor dijkvak Reeve is een Omgevingsvergunning 

buitenplanse afwijking aangevraagd bij de gemeente Kampen. Hiervoor is een Ruimtelijke 

Onderbouwing opgesteld die bij de vergunningaanvraag gevoegd is. Deze vergunning ligt 

tegelijkertijd ter inzage met dit projectplan en de overige besluiten. 

 

12.8. Beleid van provincie Overijssel en provincie Gelderland 

De provincie Overijssel heeft haar beleid voor wat betreft ruimtelijke kwaliteit voor dijken 

vastgelegd in de notitie ‘Ruimtelijk perspectief dijken in Overijssel’ van 19 mei 2017. De 

uitgangspunten in deze notitie zijn meegenomen in de landschappelijke inpassing van de 

dijkverbetering bij het Reeve. Daarnaast is de landschappelijke inpassing van de 

dijkverbetering besproken met een expert Ruimtelijke Kwaliteit bij beide provincies. 

 

12.9. Onteigeningswet 

De onteigeningswet is van toepassing. De uitwerking hiervan wordt in hoofdstuk 8 

“Beschikbaarheid van gronden” besproken. De huidige regels en voorschriften over 

onteigening worden via de Aanvullingswet Grondeigendom toegevoegd aan de Omgevingswet, 

die naar verwachting met ingang van 1 januari 2022 in werking treedt.  Onder vigeur van de 

nieuwe wet verandert de bestaande werking van het wettelijke onteigeningsinstrumentarium 

niet wezenlijk. Er is door de komst van de Omgevingswet vooral sprake van modernisering, 

verduidelijking, waar mogelijk versnelling van proceduretijden, en, in het geval van 

onteigening, soms wijziging van bevoegdheden. 

 

 

 

12.10. Schadeloosstelling 

Als gevolg van dit projectplan Waterwet wordt geen financiële schade voorzien voor 

belanghebbenden die de uitvoering van dit project in de weg staan. 

 

Ondanks de getroffen voorzorgsmaatregelen en de zorgvuldige voorbereiding en uitvoering 

van het project kan de verwezenlijking van de dijkverbetering schade met zich meebrengen. 

Er kunnen drie soorten schade of nadeel aan de orde zijn: uitvoeringsschade, planschade en 

nadeelcompensatie. In die gevallen gaat het om schade die voorafgaand aan de uitvoering van 

het project binnen zekere grenzen voorzienbaar is. Daarnaast is het mogelijk dat zich schade 

openbaart na afloop van de werkzaamheden. Deze schade is redelijkerwijs onvoorzienbaar. 

 

12.10.1. Voorzienbare schade. 

In paragraaf 12.10.1 (Voorzienbare schade) worden achtereenvolgens de volgende 

onderwerpen behandeld: 

• Uitvoeringsschade 
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• Zettingsschade 

• Planschade 

• Nadeelcompensatie 

• Aanpassen en verleggen van kabels en leidingen 

 

Uitvoeringsschade  

WVV rekent het tot haar verantwoordelijkheid om de werkzaamheden waar mogelijk zonder 

schade, of, als het niet anders kan, zo schadebeperkend mogelijk uit te voeren. Toch is het 

mogelijk dat de uitvoering van de werkzaamheden kan leiden tot schade, zoals bijvoorbeeld 

zettingsschade of scheurvorming aan panden en bij boerderijen gewasschade of 

structuurschade (landbouwgrond). Bij uitvoerings- of bouwschade gaat het om schade als 

gevolg van onrechtmatig handelen in de zin van artikel 6:162 van het Burgerlijk Wetboek. 

Schade die aantoonbaar en verwijtbaar is veroorzaakt door de werkzaamheden, komt in 

principe volledig voor vergoeding in aanmerking. Het waterschap  

is opdrachtgever, dus eindverantwoordelijk voor schadeafhandeling. 

  

Uitgangspunt is dat de beoogde uitvoering van de werkzaamheden zoals beschreven in dit 

projectplan zonder schade zal worden uitgevoerd. Niettemin is vooraf niet volledig uit te 

sluiten dat onverhoopt schade kan ontstaan. Om in dat geval vast te stellen of de schade het 

gevolg is van de uitvoering van de dijkversterking worden er voor de uitvoering van het werk 

door een schadedeskundige bouwkundige vooropnames gemaakt van de betrokken panden en 

nulopnames gemaakt van de landbouwpercelen. Het waterschap voorziet in een nulopname 

van de bouwkundige staat van alle gebouwen en de infrastructuur langs de te verbeteren dijk. 

Dit geldt ook voor de gebouwen en infrastructuur die gesitueerd zijn langs de aan- en 

afvoerroutes.  Daarnaast worden trillingen (als gevolg van het aanbrengen van damwanden en 

werkverkeer) gemonitord bij de woningen en gebouwen die daarvoor gevoelig zijn. In elk 

geval worden alle gebouwen en infrastructuur die binnen 20 meter van een 

dijkverbetermaatregel en/of aan- en afvoerroute opgenomen door een onafhankelijk 

expertisebureau. De opnames worden uitgevoerd volgens de KOMO-Beoordelingsrichtlijn BRL 

5024 – “Het uitvoeren van bouwkundige opnames”. De kosten van bouwkundige opnamen 

komen voor rekening van het waterschap. Wanneer een eigenaar het niet eens is met de 

beslissing van het waterschap over het al dan niet vergoeden van schade, bestaat de 

mogelijkheid een actie uit onrechtmatige daad te starten tegen het waterschap bij de civiele 

rechter. Indien een eigenaar geen toestemming geeft voor een bouwkundige opname en het 

aanbrengen van meetboutjes, dan moet hij zelf aantonen dat het waterschap aansprakelijk is 

voor eventuele schade. De kosten voor het verzamelen van bewijs komen in dat geval ook 

voor zijn rekening. 

 

Wanneer tijdens de uitvoering van het project onverhoopt toch schade mocht optreden aan 

eigendommen van derden (zaakschade) of sprake mocht zijn van persoonlijke schade aan het 

menselijk lichaam (letselschade), dan zal dit nadeel via de doorlopende Bouw- en 

montageverzekering (met daarbinnen een dekking voor Wettelijke Aansprakelijkheid) van het 

waterschap worden afgehandeld. Mocht zich als gevolg van invloeden van buitenaf 

(bijvoorbeeld door een storm of brand) tijdens het bouwproces schade voordoen aan het eigen 

bouwwerk of aan de technische constructies die onderdeel uitmaken van de dijkverbetering 

zelf, dan zal deze schade worden afgewikkeld middels de doorlopende Bouw- en 

montageverzekering (met daarbinnen dekking voor Construction Allrisk), die het waterschap 

voor dit project heeft afgesloten. 
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Voor het gebruik van tijdelijk werkterrein -met agrarisch gebruik- buiten de Systeemgrenzen 

(bijv. tijdelijke rij- en werkstroken) wordt conform de ‘Schaderegeling Waterschap Vallei en 

Veluwe betreffende vergoedingen voor rij- en werkstroken 2018’ de daadwerkelijke 

gewasschade uitbetaald aan de eigenaar, voor de periode dat het Werkterrein is gebruikt en 

de eventuele na-schade als gevolg van opbrengstderving. 

 

Zettingsschade 

Met behulp van meetbouten kan het zettingsverloop nauwkeurig worden gevolgd. Dit is van 

belang omdat bij het uitvoeren van de dijkversterking veel grond ontgraven en aangebracht 

wordt. Door het inbrengen van damwanden en door bouwverkeer dicht langs woningen kan bij 

slappe ondergrond ongelijkmatige zetting optreden met scheurvorming of klemmende ramen 

en deuren tot gevolg. Er wordt een opname gemaakt van de gehele woning (binnen- en 

buitenzijde, inclusief kelders en opstallen). Daarnaast worden woningen ingemeten waarvoor 

vaste meetbouten worden geplaatst. Zo worden eventuele zakkingen vanwege de uitvoering 

van het project ontdekt en gerichte maatregelen getroffen om schade te voorkomen en in het 

uiterste geval te herstellen. Na afronding van de werkzaamheden vindt een eindopname 

plaats. Door de eindopname met de vooropname te vergelijken wordt gekeken welke 

werkzaamheden en materialen er nodig zijn om eventuele schade te herstellen en of het 

waterschap tot schadevergoeding moet overgaan. De ervaring leert dat met complete 

opnames alle schade wordt ontdekt. De vooropname en de eindopname worden bij de notaris 

gedeponeerd. 

 

Planschade 

Als het verhogen, verbreden of verleggen van een dijk niet past in het gemeentelijk 

bestemmingsplan dan is het nodig het bestemmingsplan te herzien of met een 

omgevingsvergunning af te wijken van het bestemmingsplan. Voor de dijkverbetering 

Noordelijke Randmeerdijk is dit slechts op één locatie aan de orde. Hierdoor kan zogeheten 

planschade ontstaan. Planschade bestaat uit vermogensnadeel in de vorm van 

waardevermindering van onroerende zaken of uit inkomensschade die ontstaat door een 

wijziging van de planologische situatie. In afdeling 6.1 van de Wet ruimtelijke ordening is een 

juridische grondslag voor vergoeding van planschade opgenomen.  

 

Vergoeding van planschade is alleen mogelijk indien de schade redelijkerwijs niet of niet 

geheel ten laste van de burger of de ondernemer behoort te komen en voor zover de 

tegemoetkoming niet voldoende anderszins (door bijv. aankoop of een minnelijke 

schadevergoedingsregeling) is verzekerd. 

 

Nadeelcompensatie 

De Waterwet bevat een algemene grondslag voor vergoeding van schade in verband met de 

rechtmatige uitoefening van een taak of bevoegdheid in het waterbeheer 

(nadeelcompensatie). 

 

Wanneer een belanghebbende ten gevolge van de dijkverbetering zoals voorzien in dit 

projectplan schade lijdt of zal lijden, die redelijkerwijs niet of niet geheel te zijnen laste 

behoort te blijven en ten aanzien waarvan de vergoeding niet of niet voldoende anderszins is 

verzekerd, kan op grond van artikel 7.14 van de Waterwet een verzoek om schadevergoeding 

worden ingediend. Hierbij kan gedacht worden aan bijvoorbeeld inkomens- of bedrijfsschade 
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en vermogensnadeel als gevolg van (tijdelijke) onbereikbaarheid. De wijze van afhandeling is 

afhankelijk van het beheersgebied waarbinnen de vermeende schade optreedt. Voor WVV 

geldt de verordening, waarin regels zijn opgenomen over de wijze waarop een verzoek wordt 

behandeld (Schadevergoedingsregeling Waterschap Vallei en Veluwe 2014). 

 

Onder de noemer nadeelcompensatie komt alleen onevenredige schade voor vergoeding in 

aanmerking. Onder andere wordt beoordeeld of de schade op een beperkte groep burgers of 

instellingen drukt en of de schade uitstijgt boven het ‘normaal maatschappelijk risico’. Voorts 

is schadevergoeding niet aan de orde als sprake is van risicoaanvaarding, doordat rekening 

had moeten worden gehouden met de kans dat een ongunstig besluit zou worden genomen of 

geen gebruik is gemaakt van een gunstig regime van voorschriften. 

 

In artikel 7.16 van de Waterwet is voor de verhouding tussen planschade en 

nadeelcompensatie een bijzondere voorrangsregeling opgenomen. Die regeling houdt in dat 

wanneer een benadeelde ter zake van enige schadepost een beroep doet of kan doen op 

nadeelcompensatie in de zin van artikel 7.14 van de Waterwet, geen mogelijkheid aanwezig is 

om met het oog op de vergoeding van diezelfde schade (ook) een verzoek tot toekenning van 

planschadevergoeding als bedoeld in de Wet ruimtelijke ordening bij het bevoegd gezag in te 

dienen. 

 

Het verschil tussen nadeelcompensatie en uitvoeringsschade is dat bij nadeelcompensatie de 

grondslag voor het vergoeden van schade de rechtmatigheid van het overheidshandelen is. 

Claims die gebaseerd zijn op (vermeend) onrechtmatig handelen van het waterschap kunnen 

dus niet als nadeelcompensatieverzoek in behandeling genomen worden. 

  

Nadeelcompensatie en planschade onder de Omgevingswet 

De regelingen over nadeelcompensatie en planschade uit de Waterwet en de Wet ruimtelijke 

ordening gaan op in hoofdstuk 15 van de Omgevingswet. Ook onder de Omgevingswet kan 

nadeel worden vergoed van schade die de overheid veroorzaakt in de uitoefening van haar 

publiekrechtelijke taak of bevoegdheid die uitstijgt boven het normaal maatschappelijk risico 

en een burger of bedrijf onevenredig zwaar treft in vergelijking met anderen. Schade als 

gevolg van het projectbesluit komt voor vergoeding in aanmerking.  

 

Als het projectbesluit het schadeveroorzakende besluit is en met dit projectbesluit een regel in 

een omgevingsplan (waarin onder meer de huidige gemeentelijke bestemmingsplannen zullen 

opgaan) wordt gewijzigd, geldt alleen het projectbesluit als schadeveroorzakend besluit. 

Indien voor een bepaalde activiteit een omgevingsvergunning is vereist, dan wordt die 

omgevingsvergunning als schadeveroorzakend besluit aangemerkt. Het verzoek om 

toekenning van nadeelcompensatie moet worden ingediend bij het bestuursorgaan dat het 

projectbesluit heeft vastgesteld of de omgevingsvergunning heeft verleend. 

 

De inhoudelijke benadering van planschade en nadeelcompensatie onder vigeur van de 

Omgevingswet kent ook enkele grote verschillen met de huidige regelgeving. 

De procedurele regels rond de behandeling en afwikkeling van een schadeverzoek zullen na 

het van kracht worden van de Omgevingswet op wetsniveau (in titel 4.5 van de Algemene wet 

bestuursrecht) zijn vastgelegd. Decentrale openbare lichamen zoals het waterschap mogen 

geen eigen regeling in het leven roepen, die ten nadele van de gelaedeerde afwijkt van de 

wettelijke uitgangspunten. 
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Voor planschade wordt het peilmoment voor het indienen van het verzoek tot toekenning van 

schadevergoeding verlegd van de planvormingsfase naar het tijdstip van de daadwerkelijke 

uitvoering van activiteiten. Voor de bepaling van de omvang van de planschade wordt gekeken 

naar de in de praktijk daadwerkelijk benutte mogelijkheden op basis van het bestaande 

planologische regime. Met het oog op de beoordeling of al dan niet sprake is van een in 

planologisch opzicht verslechterde situatie wordt de bestaande theoretische vergelijking 

tussen de maximale (aanleg- of bouw)mogelijkheden van het huidige en het nieuwe 

bestemmingsplan losgelaten. 

 

De toekomstige regeling van planschade in de Omgevingswet is minder laagdrempelig, omdat 

met betrekking tot vermogensnadeel als gevolg van overheidsmaatregelen een verhoogd 

forfait (5% van de waardedaling van onroerende zaken) als aftrek wegens normaal 

maatschappelijk risico voor rekening van de verzoeker blijft. 

 

Titel 15.2 van de Omgevingswet heeft specifiek betrekking op de vergoeding van schade bij 

het opleggen van gedoogplichten. 

 

Aanpassen en verleggen van kabels en leidingen 

De kabel- en leidingbeheerders zullen waar nodig de kabels en leidingen verwijderen, 

verplaatsen of de bestaande hoogteligging daarvan wijzigen om de uitvoering van de 

noodzakelijke werkzaamheden in het kader van de dijkverbetering mogelijk te maken. 

De beheerders zijn zelf verantwoordelijk voor het aanpassen van de kabels en leidingen. 

Indien er bij het aanpassen of verleggen van kabels en leidingen schade ontstaat door 

werkzaamheden van de beheerder, dan is de beheerder verantwoordelijk voor de afwikkeling 

van deze schade. Het waterschap aanvaardt hiervoor geen enkele aansprakelijkheid. 

 

12.10.2. Onvoorzienbare schade 

Het is mogelijk dat na het tijdstip van voltooiing van de uitvoering van de werkzaamheden 

onvoorzienbare schade optreedt. Sommige nadelen openbaren zich nu eenmaal pas op de 

langere termijn. Dit type schade valt naar zijn aard ook binnen de kaders van de wettelijke 

schadevergoedingsregeling van de Waterwet. De gedupeerde moet hiervoor het initiatief 

nemen. Eventuele onvoorzienbare schade die binnen 5 jaar na afronding van het project 

optreedt moet door de verzoeker worden aangetoond. De verantwoordelijkheid voor de 

afhandeling van de schadeverzoeken ligt bij het waterschap.  

Pas na verloop van 20 jaar na de schadeveroorzakende gebeurtenis (i.c. de uitvoering van het 

projectplan) vervalt de aanspraak op vergoeding van eventuele schade. 

 

De schadevergoedingsregeling van de Waterwet is het vangnet voor individuele gevallen 

waarbij het niet lukt om vooraf een overeenkomst te bereiken. Een gedupeerde moet een 

verzoek indienen bij het waterschap als veroorzaker. Dit verzoek moet een onderbouwing 

bevatten van de hoogte van de gevraagde schadevergoeding. Deze onvoorzienbare schade 

dient aangetoond te worden door de gedupeerde. 

 

Schadeloket  

Het kan echter voorkomen dat onverhoopt toch schade ontstaat. Voor het melden van schade 

kan men zich wenden tot Waterschap Vallei en Veluwe. Bij dit waterschap kunnen 

belanghebbenden terecht voor alle vragen en meldingen m.b.t. schade ten gevolge van de 
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werkzaamheden en genomen maatregelen. Tevens stelt het waterschap WVV een 

schadeprotocol op. 
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BIJLAGE Factsheets Noordelijke Randmeerdijk 

 
1. Dijkvak Reeve 
2. Dijkvak Oprit voormalig stoomgemaal Oldebroek 
3. Dijkvak Zomerdijk 
4. Kunstwerk Gelderse Sluis 
5. Kunstwerk Duiker voormalig stoomgemaal Oldebroek  
6. Kunstwerk Duiker Noordermerk  
7. Kunstwerk Drooghe Duiker  

8. Kunstwerk Bolsmerksluis 
9. Kunstwerk Lummermerksluis 

10. Kunstwerk Eektermerksluis 
11. Kunstwerk Duiker Hellenbeekstraat  
12. Kunstwerk Havensluis Elburg 
13. Kunstwerk Goorsluis 

14. Onderhoudsberm Noordeinde-Zuid 
15. Onderhoudsberm Hellenbeekstraat-Noord 
16. Onderhoudsberm Hellenbeekstraat-Zuid 

  
 
Deze factsheets zijn opgenomen in document ‘Bijlagenrapport oPpWw Factsheets NRD’. 
 

 


