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ADVIES

Het AB besluit:
1. Het definitief Projectplan Waterwet Noordelijke Randmeerdijk met bijbehorende 

factsheetrapport en de Nota van Beantwoording vast te stellen en vrij te geven voor publicatie.

SAMENVATTING
De  Noordelijke  Randmeerdijk  is  een  primaire  waterkering  en  in  beheer  bij  waterschap  Drents 
Overijsselse Delta  (hierna  WDODelta)  en bij  waterschap Vallei  en Veluwe (hierna WSVV).  In  de 
Landelijke  Toetsronde  is  dit  traject,  waaronder  ook  dijkvak  Reeve  (300  m)  gelegen  tussen  de 
Gelderse Sluis en de Zuidelijke Reevediepdijk,  afgekeurd en opgenomen in het  HWBP. Vanwege 
doelmatigheidsoverwegingen is deze verbeteringsopgave gezamenlijk aangepakt, met de dagelijkse 
coördinatie bij WSVV. Het project bevindt zich in de Planuitwerkingsfase.

Om de verbeteringsopgave mogelijk te maken, is het Projectplan Waterwet Noordelijke Randmeerdijk  
opgesteld.  Dit  ontwerp  plan  beschrijft  de  opgave,  de  wijze  van  uitvoering  en  eventuele  nadelige 
gevolgen en hoe deze worden voorkomen of hersteld. Dit plan vormt hiermee de juridische basis voor  
de uitvoering en voor het aanvragen van vergunningen, meldingen en ontheffingen.
De conceptversie van voorliggend plan is een verdere uitwerking van het Voorkeursalternatief (VKA 
en is in november 2020 door het DB vrijgegeven voor inspraak. Tijdens de inspraakperiode zijn twee 
zienswijzen ingediend. Deze betreffen 1) het verbeteren van veiligheid voor wandelaars bij een sluis  
binnen het areaal van WSVV en 2) verdere reductie van uitstoot. Ze hebben beide niet tot aanpassing 
van  het  plan  geleid.  Tevens  zijn  ambtshalve  aanpassingen,  samengevat  in  de  Nota  van 
Beantwoording opgenomen.
Na vaststelling en vrijgave door DB en AB zal  het plan in mei  door de provincies Gelderland en 
Overijssel nogmaals ter inzage worden gelegd. Het projectplan is dan naar verwachting in oktober 
2021 onherroepelijk. In dezelfde periode wordt het Plan van Aanpak Realisatiefase opgesteld en de 
subsidiebeschikking bij het HWBP ingediend, zodat begin 2022 met de uitvoering kan worden gestart.
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BEOOGD EFFECT EN/OF RESULTAAT
Het doel van het project Noordelijke Randmeerdijk is om een waterveilige, toekomstbestendige en 
beheerbare waterkering te realiseren, zodat het gebied met zijn bewoners achter deze dijk 
Randmeerdijk beschermd is tegen een overstroming vanuit het Randmeer. De dijk en kunstwerken 
moeten tot 2050 voldoen aan de vereiste veiligheidsnormen (norm 1:100).
Voor WDODelta betekent dit dat het dijkvak Reeve, ook wel bekend als ‘Dronther Overlaat’, over zijn 
beperkte lengte van 300 meter weer aan de veiligheidsnorm voldoet.

KADER
Om projecten waarbij waterstaatswerken worden aangepast mogelijk te maken, moet een Projectplan 
worden opgesteld, dus ook voor de Noordelijke Randmeerdijk. Dit plan vormt hiermee de (juridische) 
basis voor de uitvoering van de werkzaamheden aan de dijkverbetering. Het Projectplan zal formeel 
een besluit vormen op grond van de Algemene wet bestuursrecht en tevens de basis vormen voor het 
aanvragen van vergunningen, meldingen en ontheffingen.
 
Overzicht van relevante besluitvorming binnen WDODelta tot nu toe:

 Vaststelling van Voorkeursalternatief dijkversterking Gelderse Sluis - Reevediep door het DB 
op 27 november 2018 en door het AB op 29 januari 2019;

 Vastelling Plan van Aanpak Planuitwerkingsfase voor het HWBP-project Noordelijke 
Randmeerdijk en beschikbaar stellen van bijbehorend krediet door DB op 9 april 2019 en door 
AB op 23 april 2019;

 Vaststelling van de Samenwerkingsovereenkomst tussen WSVV en WDODelta door DB op 9 
april 2019 en door AB op 23 april 2019. In de door juristen van de beide waterschappen 
opgestelde SOK zijn afspraken tussen WDODelta en WSVV voor de Planuitwerkingsfase 
vastgelegd. De bijdrage van WDODelta voor de Planuitwerkingsfase is bepaald op basis van 
verhouding tussen de geraamde realisatiekosten voor de beide waterschappen.

 Besluit van DB op 3 november 2020 tot vrijgave van het ontwerp Projectplan waterwet 
Noordelijke Randmeerdijken voor ter inzage legging.

Door ook in de planuitwerkingsfase gezamenlijk op te trekken is invulling gegeven aan een zo 
doelmatige uitvoering van deze dijkverbeteringsproject. Het dijkvak Reeve (300m),  in beheer bij 
WDODelta, is opgenomen in de grotere projectscope van WSVV. Op deze manier wordt efficiënt 
omgegaan met publieke middelen.

ARGUMENTEN
 Voldoen aan wettelijke norm

Het voorgestelde besluit om het ontwerp Projectplan Waterwet Noordelijke Randmeerdijk vast te 
stellen is een noodzakelijk stap om het project uiteindelijk te kunnen realiseren. Na vaststelling van DB 
van WDODelta en vaststelling door D&H van WSVV in november 2020 zal het ontwerp Projectplan 
Waterwet formeel voor het eind van 2020 worden ingediend bij de provincies Gelderland en 
Overijssel, waarna het ter visie zal worden gelegd. Deze strakke planning is nodig om in 2021 te 
komen tot een vastgesteld Projectplan Waterwet en de aanvraag de realisatiebeschikking, zodat de 
werkzaamheden in 2022 buiten kunnen plaatsvinden. Op deze manier kan de mijlpaal ‘dijk veilig’ eind 
2022 worden gehaald en voldoet de dijk weer aan de wettelijke norm.

 Verzilveren van potentiële meekoppelkans voor WDODelta
Voor dijkvak Reeve van WDOdelta bestaat ook een potentiële meekoppelkans. Mogelijk kan klei (mits 
van voldoende kwaliteit) vanuit het project Recreatiehaventje Noorderhaven, nabij de Gelderse Sluis, 
worden gebruik voor de hoogteopgave.

FINANCIËN
n.v.t.

JURIDISCHE EN/OF ORGANISATORISCHE GEVOLGEN
 Omgevingswet

De realisatiefase vindt volgens planning plaats in de periode van (ultimo) 2021 – 2023. In deze 
periode treedt naar alle waarschijnlijkheid ook de Omgevingswet in werking. In voorliggend ontwerp 
Projectplan Waterwet voor de Noordelijke Randmeerdijk anticipeert hierop.



Pagina   3 van 4
BIJZONDERE AANDACHTSPUNTEN EN RISICO’S

 Minnelijke verwerving
Om de dijk te verbeteren zijn op enkele locaties gronden benodigd, zowel tijdelijk als definitief. Op dit 
moment verlopen de gesprekken met eigenaren en pachters hierover zeer goed, zodat naar 
verwachting tijdig over de gronden kan worden beschikt. Op dit moment zijn enkele overeenkomsten 
al gesloten. In het geval geen overeenstemming kan worden bereikt, kan gedoogplicht worden 
opgelegd. Het risico bestaat dan dat de realisatie later kan plaatsvinden en het project na 2023 wordt 
opgeleverd. Door actief met eigenaren en pachters in gesprek te blijven, wordt dit risico zo goed 
mogelijk beheerst.

 Ontheffing beweiding
In 2005 is door het voormalige Waterschap Groot Salland een ontheffing aan de grondeigenaren 
verleend voor beweiding van de dijk met rundvee. Met de voorgenomen dijkversterking wordt de dijk 
ca 0,8 meter hoger en worden de taluds minder flauw. Aan de grasmat op de nieuwe dijk worden 
zodanige eisen gesteld, dat hier geen rundvee meer op mag in verband met het risico op een niet 
gesloten graszode door vertrapping. Dit maakt dat met de verbetering van de dijk de ontheffing 
ingetrokken moet worden. Grondeigenaren en pachter begrijpen dit, maar willen wel financieel 
gecompenseerd worden voor het ongedaan maken van de vergunde situatie. Concrete constructieve 
gesprekken hierover zijn in de afgelopen periode gevoerd en zijn nu bijna afgerond. Er is geen 1-op-1 
koppeling met het ontwerp Projectplan Waterwet, daar beweiding in de huidige situatie ook al 
ongewenst is. 

OMGEVING; BETROKKENEN, PARTNERS EN DRAAGVLAK
 Gedragen oplossing voor betrokken partners

In de planuitwerkingsfase heeft het projectteam van WSVV namens en samen met WDODelta 
intensief overleg gevoerd met betrokken partners, Dit zijn Rijkswaterstaat, provincies Overijssel en 
Gelderland , de gemeenten Kampen, Oldebroek en Elburg, Staatsbosbeheer en Gastvrije Randmeren. 
Dit traject heef geleid tot instemming met het voorliggend plan door de Bestuurlijke Begeleidingsgroep 
(BBG) op 31 september 2020. De twee ingediende zienswijzen hebben hier geen verandering in 
gebracht.

 Gedragen oplossing voor lokale bewoners
Ook is intensief overleg gevoerd met lokale bewoners, wonend in de omgeving van dijkvak Reeve en 
nabij de Gelderse Sluis. Het dijkvak Reeve kent één gebruiker, die zowel eigenaar is van enkele 
percelen als pachter van de overige percelen. De overige percelen zijn in eigendom van een stichting. 
In het tracé van dijkvak Reeve staat één woning op de dijk. Met de bewoners van deze woning is het 
ontwerp meerdere malen besproken, waardoor rekening is gehouden met de inrichting van de tuin 
achter de dijkverbetering. De bewoners hebben begrip voor de dijkverbetering en hebben hun 
voorkeur uitgesproken voor verdere uitwerking van het voorkeursalternatief dat nu ter vaststelling 
voorligt

COMMUNICATIE 
Na vaststelling van het ontwerp Projectplan Waterwet voor de Noordelijke Randmeerdijk en de Nota 
van Beantwoording door d&h en AB van WSVV en DB en AB van WDODelta, wordt het plan incl. 
vergunningsaanvragen formeel bij de provincies Overijssel en Gelderland ingediend. De provincie 
Gelderland coördineert het proces van de terinzagelegging. Publicaties in o.a. Staatscourant en huis-
aan-huisbladen worden hiervoor nog opgesteld en onderling afgestemd. Bredere communicatie wordt 
voorzien, nadat het Projectplan Waterwet definitief is vastgesteld (Q3-2021).

VERVOLG / UITVOERING
Na positief besluit van het DB over voorliggend plan, zijn de volgende relevante mijlpalen voorzien:
Okt/nov 2021: vaststelling Plan van Aanpak Realisatiefase en uitvoeringskrediet
Eind 2021/begin 2022: (op)start uitvoering 
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BIJLAGEN

1. Projectplan Waterwet Dijkverbetering Noordelijke Randmeerdijk, versie D7.0, kenmerk 
1525214/1526161, definitief, d.d. 15-03-2021;

2. Bijlagen rapport Factsheets Projectplan Waterwet Dijkverbetering Noordelijke 
Randmeerdijken, versie D7.0, kenmerk 1525214/1526164, definitief, 15-03-2021.

3. Nota van Beantwoording , zienswijzen op ontwerp Projectplan Waterwet Dijkverbetering 
Noordelijke Randmeerdijken, versie D6.0, 1525214/1526165, 15-03-2021.


