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Gracht: wllege,

Inleiding 
Op mel 2021, heeft het Algemeen bestuur van met Waterschap Vallei en veluwe het pmjlëlxlplam 
Waterwret Dijkverbemring Noordelijkëa Randmaerdljk, met inbegrip van het Bljlagemapport Facliialmem 
Naardëlljke Randmeerdšjlr, vastgmteld,

Het Algemeen Begtuur van het waterschap Drents Qverils¿elm Delta Weert met projecrplarl :arl hel:
Bljlagenrappørl vaßtgestelcl in vergadering van 20 april [Mt mer zever het: plan mlrelllilng 
heart op het dljktraject dat zich ap het grondgebied van laatßtgenriemd wamrachap bewlricltl 

Op van artikel 5.7 van de Waterwal: moeten Gedeputeerrlla' Maters een pmjeiclplarl \mar de 
verbetering van een primaire: waterkering gøeclk¿urem. Drs vom de Nmrdelljke 
Randmeerríljk uit over het grandgebleld van zowril pmvlriiïle Gelderland als de?
Overljßssel.

Wij op 11 mel 2021 van het Wamrßchap Vallei en Veluwe milde namel'ir, met Watergrl'lap Drama 
Qverijsaralsrš Delta het verzwakt gekregern tot griedkeurlllg van het Watërwcal: vøor uwer dat 
ziel: Op de werkzaamhezdrfri op de granden die zijn gelegrm in rarøvlrirïle Overljsfšel deel van het 
¿ljlwak Reeve).

Met deze briëlr lrlformrzren wij u over dit gaedkeurlngßb¿ßlult.

Wij besluiten op grond van understaande uverwegingan en gelet op artikel 5.7 Waterwet rm 
artikel 10:27 Algemene wel: beßtuursrecht aan hat projectplan Waterwet üíjkverbeteríng 
Noordelijke Randmeardljk (inclußief het Bijlagenrappmt Factshekam Noordelijke Randmøerdiik 
en de averige bijlagen) vastgesteld dom" het klgømaen Beatuur van het waterschap Drents 
Overíjmelae Delta op 20 april 2020 gøedkeuring te verlenen.

Hmmm verzending 

l ll liílšl pmvmue 



álwcllremrmg ijrlcmlall Waterwrlr lillllrvrzrllelrarmg 

Projectbeachrljvlng 
Het prolecl: Flandmeërclljk maalrl; als te verwerken prlmalre Wawrlrerlrlg deel uit van het 
landelijk Hoøgwalzerbescl'lermlngßprogramrrla Alle prlmalrezl watermrlngerl ln Nßdezlrlrfmol moratrm 

aan de wettelijke velllglleidlmørrrl veldoeln am het achterland m kunnen beschermen mgerl hwøgwalïer. De 
Ncordalljlle Randmeerrllllr beacherml: hell: arthwrllggerlde gemeld hel: water vanaf de Randmrlren. Ebel 

dijk, alle: løopl; van Doclrrlspljlr, via Elburg naar Noorrlelrlde tot aan de zuidelijke: dijk van het Reevlzldlep 
moet effen traject van 1 km warmen verbemrd üaarrlaasl; maar raw aanral lrumtvvßrlcerl 

verßterkt Wclrclelm Walemchap Vallel en Veluwe en Waterschap en Waterächap Drents Qverljmelzše szllia 
gmarnenlljlc plannen gramaellrt voor de wijzr: van verrbrzlïraremu 

Elijkvëlk Reëvel in Gvørljmel 
[De mlicligla waterkerlrlgl in Ovešrijäßeel (dljkvak Reevel) kanrrlerkt zich ale: aan grrlearlë ln hat 

landschap mm flauwe lialudllralllrlgezn aan wwrrlzijrlerl. Het van word naar zulcl gmlerl,

ingeklamcl messen de zulclelljkr: Raeverllepdljk en de Geldermz Sluis. Het is het laatßtrfz rüstarll: van de 
vmrmaligra “Drorl'rhrar Qverlaal* en ir; daarmmle eeen bijwnder rm zeldmzam cultuurllirltørlscll releemerll:

gewmdrarl, tmplaäg vam de waterkering een gras/krulclenmarlgaral dat daar de grandeigemaran 
anderlmuctlerl. Hlar. dljlwak lg mor het groøtsm deel in nemer vam waterßcl'lap Barents Överljasarzlße 

Ellzlta rm rlvrzrwegaml gelrzgrall marmer: gamßerllte Kammm en (llvrërljäarll 

Watervrlilígherldwpgavrzl mjkvalr Rexel/e 
Het dijkvak Reaal/la voldrlet niet aan dla' eisen vlnor Watervelllgheld: rlez huldigrz m laagn lilal:

zeggen dat de lcrum van rlef dijk. rmvøldøerldez haagtre haalt 0m hell: rlclge wamr tegen te 

madam Gølvlem en ovrrglaärlcl Water lammeren de dijk bercharllgen rm darm bezwljkeflrr Het: maglzetekcrl 

hedraagt circa 0,8 m ovelr een lelrlgte van 270 De opgave la; heft veerlmgerl van dijk.

Werkzaamheden dijkvak Hali-*vla 
Het Uljkvalr Reeve, erclr opglilllmgcl meat 0,8 rn grand, 0e dijk: :rammelt daarbij het lrrlnmelrlcerlde 
overlaatpro¿el, zachter met, lettß :atellerrä taludr., Het untwezrp de; van rm huldlgre 

kering, De werkzaamlwlclrfrl ir: her Relevü betreffen dan oral; grmmdverzet 

Wetmlljk kader 
llcet maar voldoen aan de?vmrwëlarden mall; gameld ln artlkal SA, twrferlef van ml 
Watezrweztl [De metslng van het besluit van met wamrschap zijn wettelijke afdeling 

van de Wm wßruursrecht. Ella warm) al hel mmlelrllavlgla 
is; mal; het recht ral"maar:grond, rarmrgellelgd de wm waarin al krachmm; welke de goedkeurlrlg li;

vmrgmcllrevran. grand van alrrlllral 5.7 van de: Waterwel: kan de gwadk¿urlng ølecrlm wordarl 
wmhoucleš'rl wegens mirlld mm mt remlwt elf algeameën balang. Uaarrlaëmt is het 
beaurclelmgspllchtig krachtens andermaal lil 332 van de hijlage behürerlüe bij lšeßluit 
rrlllieulzflrëlïtrapmrtagß 

Gp 31 25018 la líšecleputelarcle Starten van Gelderland beeßlmtërl dat: een milieueffrzctrapwclrt 

met rlrmrlzakelilk is aangrëzlerl eer geen negatlelve milleaueffectrm zijn te verwachten. Geldeputeerdrz Staten 

van Ovërijßwl mp 20 november 2628 het Dverljsäelsrz wel van heglult 

met' aenzelfde atrelrklng genrlmran,

Procødure 
Drë en bekendmaking van de healulten tear uit'vøerirlg van het HWBP-prcljecr Noordelijke 
Randmeêeardljk gecoördlmarzrd cürmr de prlovlnclrë Galderlarldl Ella Glëlderlarld de 
gecorïlrcllneerclfe ter šnzage legging (artikel 5.8 3 Waterwet).

Het antwerp prøjectplzan Waterwel šmïlußlaf het Elljlagenrapwrt Facmheetß Naorclrzlljlre Handmeerdljk, de 
mßrwbezoordelirlg arl ovezrlge: hebben gezamenlijk: van 4 januari 2021 tot rm rnlët 15 
februarl 20le tear inzage gelegen 

prøvincle 
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Ginndlreiiring lßrnlëëntplön Watnrwei Dijiwmhniering Nnnrrlrzlijlrn iiilfindninrirdijk 

in deze perinrief zijn twee zieznnwijznn hinnengnknmen. in die rnactinnnta zijn de zinnišwijmn 
Er zijn naar aanlëiding van ingeninnde zienswiizez-n green Wijzigingnn npgiënnrnnn in hei: prnjiecrpiain 
Waterwet of de anderrfi besluiten. Wij hebben met inatnmming kennis; van de standpunten van 
beide waterschappen zoals npgennmean in rie reactiennta. Uiiniuitencl if; apralief van nncirargmrhllim 
amhtßhëilve wijzigingen in het: Projectplan Waterwet en nvnrige Dnsluitern. Dit: betreffen enkele 
tnkstunle verbntrerlngen en viërduiciralljkingen in het Prnjectnian \Nalini/rietr aanpassing van dn 
ntandaardteknt in het projectplan Waterwet nn cie nverige dezfinitieve besluiten en ann aannrhrërping van 
cie-3 mativerlrig van nmgevingßvergunning buitnnplanß afwijken van gemeente Kampen.

Beonrdeling van het projectplan 
Wij knuren het: Watnrwet gered nrrirlni: heat projectplan vnldciet aan de vnnrwaarcien mails 
gesteld in de artikelen 5A, tweede lid van de Ware-Wet. Op grond van artikel 5.7 Waterwei; kunnnn Wij rie 
gnedlreuring alleen cinthouclnri Wegens; strijd met hei: recht, ali; er amalia in van een nnevenwichrig¿n 
halangnnafweging wegener ntrijcl nirzt het algemnnn belangA 

Het het nlgramraen Beßruiir vagtge¿tnldn projectplan inclusief het Bijlagenrappnrl; Faetshrarzm 
Nnorclnlijke Randmeerclijir, rnirt bijbehorende m.e.r,-bncinrcinling en reartinnnta naar ons;

nnrdeei nnciige infnrnnatirz onzer de werken en icin wijze waarnn (lie bnrrnlifirnn werknn zullnri 
rillçgevøercl, de effecten van de: werken \mor (je omgeving en hne daarmee wnrcit ømgegaan De bij het 
beßlull; van lint' Algemeen van het Waternrzhari Drents; Overijsišnlae Cleita nverwngingen,
mals benchrevnn in iii-zt nn cie rifactinricitat worden climr nnclefrschreiven.

Veilighnid tai-geen nvnrärmmingen 
Donr de: van het clnkviiir Rnrwri meer;0,8 mrater river ner: lengte van circa 2m meter zni dijk 
Weer voldaan aan de raisen watnrveilighriid, waarbij dn maximaal tnreiaarbara ovnrstrnnilngnknni;
(nndergrrans) him) per jaar in. Het vastgeßtnldeë prcijrrrïlzpian in npgrzsirzicf die uiitgangiänrinmn van 
artikel 5.4i van dra*Waterwei;

Natuur 
Ge Werkzaamheden rip Overijaßeis grnncigebind hebben geen wor Natura~i200il genieriran. Meet 
de laatsite versie van de Aeriusßrekentnnl ir; een dennnitiewarirde hint mager clan 0,00 mal/häfjäëir 
herekencl Oak is geblnlrein dat externe: nfiišcien on aangewrzmn habitattypen ni ~ßnnrreri :clan niet 
vnürdoen. De dijkverhntering bij Rënve vindt plaats; kluiten dn begrenzing van het NNNWgrebiracL Vnnr 
uitvoering van de: wnrirzaamheden bij het: diilrvak Reeve is Gezin onthnffing Wm natrliurbeschnrmlng 
verleend vonr de egel Daarmee zijn cie natuurbelangen winnende gebnrgn.
Wij wiirwijzen in dit Radar nok naar om nerdnr genoemd bnnnrclelingsbnsiult van 20 nnverrihnr 
2018„

Cu/tifurnífrtørín rm landschap 
Het te verwerken dijlwalr is een voormalige nverlaarkeiring langn rie Zuidnrzrze, dn Urnnthrair minnaar,
[mer van Reevnrllnp is dn overlaat een helioncienswaardig cnliuurhlsitnrinche nlnmenl:
gewordnn en wordt naar cie wijze van verstršrlresn aanwezig in het landnchzin Zowel aan de nnorcl-
ala de zuidzijde: Sluit de verhnngrše dijir lap een vloerieincie Wijze aan nn de 
De werkzaamheciran maten dit nultuurhlsitorisch Waardevolle karakter niet aan.

Ruimtelijke ordening 
Alleen in cie gemnentrr Karnnmi levert' de beongcle dijkverbetering planologische ritrijciighnici op.
"lien henna-:ive van het rilwijkrzn van heart:naar vignrencln henrernrningwian Unsnlcleiizawznirl nit-r 
gamer-intra Kampen een omgnvingsvergunning met buitenpianfm afwijking verleend. Wij vam dat nr 
daarmee: nen icinreškencl juridirlch planologiesch iracler nntstaat dn ingreep.

üveríge nverwegingren 
Elii de tntntandknming van het projectplan in op een brede en integrale-3 manier haar alle beitrnlrlrnn 
heiangnri gekeken. Mei betrekken partijrzn en belanghebbende inwnnerß zijn (iii/erna gezwel-ihm gini/nerd,

provincie 
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íäoecfkeunng Wmec'tmen Wetefwet üajkverne¿enng Neerdelfjke Renürneemíijk 

Het planpmcee te en een zorgvmdige manier deenopem Het meer het waterschap vaatgesteme prejeetplan 

aehten wij niet strijd met het recht: ef aigerneen belang. Wij venenen hier aan (mee geedkeurtng.

Bereep 
Tegen dit goedkeurëngeeesïuít en de overige beeiuc'ten kunnen beíangnebbencien, gedurende een termijn 

van zee weken beroep instellen in eerste en enige aanßeg bij de Raad van State. De beroep¿terrnijn vangt 

een op de datum mals aangegeven in de bekendmaking van de previncie Geldenand. Het bereepsehrift 
meer; werden ingediend bij cie Afdeling nestuurerecfntepreek van de Reed van Sâtenxeff Pax-:thee 2(1019, 250i)

EA Den Haag.

Krachtene artikel 6116 van de Aêgernene wet beetuurssrecht eehcxret het bereep de werking van dit beemit 

niet:o Gešet nèemp kan els nemen ie èngeetetd M ingeveßge artikeš 8:81 van de Atgemene wet 

beetuumrecht bij de voemtter van de Afdeläng bestuurereehtepraak van de Raad van State een verzeek 

mt het treffen van een voerienige venmening worden ingediend.

[Int beeíuit en ne evenge heeïuiten nodig; ter verwezeniijmng van neey prejectpian venen ander de Crème* en 
neretelwetï. Ingevofge neee wet en het öeeluít uitvoering CrimeM en neretelwet dienen de beroepsgmnden 

in het bereepecnnft te Werden meenemen en kunnen deze ne e¿onp van de bereepstermšjn niet meer 
worden aangevufd en wercit het bernen ntebentvenkelijk verkeerd, indien binnen de berneeetermijn geen 

bemepfsgmnden zijn ingediend.

Uitvoering 
Uútvoenng van net preject ie vnerzien Mesen 2021 en 2023 

Gedeputeerde Staten ven Overèjeeel,
WWW,

veerzitter, AP, Hešdema 

eeere'cen` Vereteeg 

Een afschrift van deze brief ie verzonden een:

Aígemeen beamer weterechap Drents üvenjaeeiee Seite 
Postbue 60 
äOQQ AB ZWOLLE 

Het Cnftege van Gedeputeerde Staten ven de nrnvincje Geéderiand 
Peetbue 55 
8200 AB ARNHEM 

Bijiagen: projectplan Waterwet bijlagerepport factsaheete. incíueief bêjiagen 

u om; een met' M e»rnml'? Benenaeä nem een enderwem per hnef ef e~rnznl< Wfít u nek nei: kenmerk vennemen en: u 
beven in deze nn'ef vindt? Clin die meneer kunnen wij weeer reageren.

prevšncíe 
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Memo 

2 september 2020 Documentnurnmer 

RH. Schokker Telefoonnummer 

Beheer Watersysteern 

Addendum Mer. aanmeldnotitie Elijkversteviging Noordelijke Randrneerdijk 

Waterschap Vallei en Veluwe werkt aan de versterking van de Noordelijke Randrneerdijk.

Dit project ligt zowel in de provincie Gelderland als in de provincie Overijssel. Het 

waterschap heeft een me.r.-beoordelingsnotitie opgesteld om te beoordelen of negatieve 
milieueffecten zijn te verwachten als gevolg van de voorgenomen werkzaamheden. 0e 

beoordeling heeft plaatsgevonden door zowel Gedeputeerde Staten van provincie 
Gelderland als Gedeputeerde Staten van provincie Overijssel als bevoegd gezag voor de 
deeltrajecten die gelegen zijn in hun provinciea.

Op 2 oktober 2018 heeft Waterschap Vallei en Veluwe de aanmeldingsnotitie, zoals 
bedoeld in artikel 7.16 van de Wet milieubeheer, voor de rn.e.r.«beoordeling:

beoordelingenotitie Noordelijke Randrneerdijk" ingediend bij de beide provincies.

Op 31 oktober 2018 is door Gedeputeerde Staten van de provincie Gelderland een 
beoordelingebeslult genomen niet betrekking tot versterking van de primaire waterkering 

Noordelijke Randmeerdijk, ingevolge artikel eerste lid Wet milieubeheer en artikel 2 
Besluit milieueffectrapportage, zaaknummer 2018-012060, 1 november 2018.

Op 20 november 2018 is door Gedeputeerde Staten van Provincie Gverijssel een Men 
beoordelingsbesluit genomen met betrekking tot vereterking van de primaire waterkering 

Noordelijke Randmeerdijk, ingevolge artikel eerste lid Wet milieubeheer en artikel 2 
Beeluit milieueffectrapportage, gepubliceerd in het provinciaal blad van de provincie 
Overljseel, nummer 8653, 22 november 2018.

Samenvatting besluit 
Waterechap Vallei en Veluwe werkt aan de versterking van de Noordelijke Randrneerdijk.

Het waterschap heeft een m.e.r."beoordelingsnotitle opgesteld om te beoordelen of 

negatieve milieueffecten zijn te verwachten. Provincie Gelderland en provincie Gverijseel 

hebben als bevoegd gezag deze notitie beoordeeld en hierover afzonderlijk een besluit 
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genomen. Dit besluit is vanwege de iigging van het project binnen de beide provincies 

enderiinge afstemming genomen.
Beide previncies hebben besloten dat geen negatieve milieueffecten zijn te verwachten 
en het epsteiien van een milieueffectrappdrt niet noodzakelijk is.

Het waterschap heeft ingevdige de besluiten de verplichting om de volgende maatregelen 

uit te voeren orn ze nadelige gevolgen voor het milieu te vermijden ei te voerkemen:
vdidoende afstand meet worden gehouden bij de inrichting van eanlegpieatsen 

en werkwegen voor de aan- en afvoer van materieel tot het breedhabitat van 
roerdernp en grete karekiet;
de tijdelijke etikstefdepoeitietoename (eenM en afvoer van grond in dijkvak 1*5 

met schepen of vrechtwagene) moet paseen binnen de daarvedr gereserveerde 
ontwikkelingeruirnte in het PAS;
specifieke aandacht moet worden gegeven aan veer het habitattype 
kranswierwater: vdidoende afstand en stikstefdepoeitie die past binnen de 
entwikkelingsruimte in het PAS.

Het waterschap meet een emgevingevergunning (inclusief onderdeel natuur)
aanvragen.

Het verlies aan meeras 0405.01) dient te werden gecompenseerd conform de 
regele van de Omgevingsverordening.

Dit eddendurn geeft een emscnrijving van de invulling van voerneemde maatregeien.

In epdracht van het waterechap heeft ecelogisch bureau Viridis een Natuurtoets 
dijkversterking Neerdeiijke Randmeerdijicen (prgjectnurnrner: 2019~033 23~07-2020)

opgesteld. De rapportage is als bijlage bij dit addendurn gevoegd (bijiage 

Ad 
Valddende afstand meer worden gehouden bij de inrichting van aanlegplaatsen en 
werkwegen voor de aan- en afvoer van materieel mr het broednabitnr van roerdomp en 
grdte karekiet.
Omtrent het voorkdrnen van verstoring van de breedhabitat van grote kerel-:iet en 
reerdornp omschrijft de natuurtoets (bijlage in paragraaf het veigende 

verwachten als gevolg van externe werking door de werkzaamheden vanwege de afstand 
tot het waterríet van het Urontermeer en de aard van de werkzaamheden. Bij het traject 
deerdijk zullen de werkzaamheden aan de binnendijkse kant plaatevinden, waardoor de 
dijk ale barrière aanwezig is 

grnte karekiet, geen negatieve effecten te verwachten als gevdlg van externe werking 
door de werkzaamheden,
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In de nog volgende uitwerkingefase van het project zal voor de inrichting van 
aanlegplaatsen en werkwegen rekening gehouden worden met voldoende afstand tot het 
broedhabitat van roerdomp en grote karekiet.

Ad 
De tijdelijke stiketofdepositietoenarne (eem en afvoer van grond in dijkvak 1~5 met 

schepen of vrachtwagens) moet passen binnen de daarvoor gereserveerde 
ontwikkelingsruimte in het PAS.

Op 29 mei 2019 heeft de Raad van State geoordeeld dat het Programma Aanpak Stikstof 
niet ale basis; voor toestemming voor activiteiten mag worden gebruikt. Het 

kabinet werkt momenteel maatregelen uit om de stikstofdepositie on Natura 2000-
gebieden terug te dringen.

De uit te voeren werkzaamheden voor de dijkversterking van de Noordeiijke 
Randmeerdijken leiden tot een uitstoot (emissie) van etikstofverbindingen. Om de 
eventuele effecten hiervan in de vorm van stikstofdepositie op voor stikstofgevoeiige 
Natura 2000»gebieden in beeld te brengen, zijn stikstofdepositie berekeningen 
uitgevoerd met behulp van het rekenprograrnma AERIUS.

De gehanteerde uitgangspunten voor de berekening en de rekenresultaten (AERIUS) zijn 
opgenomen in de natuurtoets (bijlage De werkzaamheden die op alle dijkvakken en 
bij alle kunstwerken gaan plaatevinden zijn cumulatief opgenomen in de berekening.

Uit de AERIUSUberekening blijkt dat er geen depositie boven 0,00 moi/ha/jr op voor 
etikstof gevoelige habitats plaatsvindt.

Ad 
Er specifieke aandacht ia voor het habitattype kranewierweter: \fo/doende afstand en 
stikstofdeposftie die past binnen de ontwikkelingsruirnte in het PAS.

Op 29 mei 2019 heeft de Raad van State geoordeeld dat het Programma Aanpak Stikstof 
niet als basis voor toestemming voor activiteiten mag worden gebruikt, Het 

kabinet werkt momenteel maatregelen uit om de stiketofdepoeitie on Natura 2000-
gebieden terug te dringen.

De uit te voeren werkzaamheden voor de dijkversterking van de Noordelijke 
Randrneerdijken leiden tot een uitstoot (emissie) van stikstofverbindingen. Orn de 
eventuele effecten hiervan in de vorm van etikstofdepositie op voor stikstofgevoelige 
Natura ZOOGNgebiede-n in beeld te brengen, zijn stikstofdepositie berekeningen 
uitgevoerd met behulp van het rekenprograrnma AERIUS.

De gehanteerde uitgangspunten voor de berekening en de rekenresuitaten (AERIUS) zijn 

opgenomen in de natuurtoets (bijlage De werkzaamheden die op alle dijkvakken en 
bij alle kunstwerken gaan plaatsvinden zijn cumulatief opgenomen in de berekening.
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Uit de AERIUS~berekening blijkt dat er geen depositie boven 0,00 moi/ha/jr op voor 
stikstof gevoelige habitats plaatsvindt.

In voornoemde natuurtoete (bijlage is omtrent kranswierweteren het volgende 

omschreven.
Voor het Natura 2000~gebied Veiuwerandrneren zijn geen stikstofgevoelige 
habitattypen aangewezen. Weliswaar etaat kranewierwateren als `zeer gevoelig'

voor verzuring en verrnesting door etiketof-depositie oo de effectenindicator,
maar in het profieldocurnent habitattyoe H314O is aangegeven dat 
kranswierwateren in de randrneren niet gevoešig zijn voor etiketofdepositie.

Eventuele effecten door de uitstoot van machinee bij de werkzaamheden dan 
ook niet aan de orde.

Adffi:
Het Waterschap moet een omgevingevergunning (inclusief onderdeel natuur) aanvragen.

In genoemde natuurtoets van ecologiech bureau Viridis (bijlage is, met betrekking tot 

een vergunningplicht op grond van de Wet natuurbescherming, het volgende 

geconcludeerd:
Wet natuurbescherming (soortenontheffinql 

Qotredende negatieve effecten op beschermde soorten zijn te mitigeren.

Een ontheffing op grond van de Wet natuurbescherming `soortenbeecherming' ia 

niet nodig.
Wet natuurbescherming (oebledebeechern'iinol 

Er worden geen negatieve effecten verwacht als gevolg van externe werking op 

Natura 2000-gebled Veluwerandmeren. Voor de stikstofgevoeiige Natura 

2000~gebieden Veluwe en Rijntakken op grotere efatand is een Aerioe~berekening 

uitgevoerd waaruit geen waarden boven de 0,00 mol/he/jaar zijn gekomen.

Het is niet nodig om een veraiechteringstoets dan wel Paeeende beoordeling voor 
het project op te stellen.

Concloeie: Een vergunning nodig oo grond van de Wet natuurbescherming 

`gebiedsbeecherrning' is niet nodig.

Ad 
Het verlies aan moeras (N05.01) dient te worden gecompenseerd conform de regels van 
de Omgevingeverordening van de provincie Gelderland.
In genoemde netuurtoete van ecologisch bureau Viridis (bijlage is, met betrekking tot 

de compensatie van (BNN/GO gebied tenzij-toets) het volgende geconcludeerd:
lIJe begrenzing van het GNN en de GO blijft ongewijzigd. De begrenzing van het 
GNN en de GO blijft op beide locaties ongewijzigd en er is dan ook geen sprake 

van opoervlakteverliea. Wel zal een smalle strook moeras worden verwijderd 

omdat de watergang opschui¿'. Hiervoor zal aansluitend aan het huidige moeras 
een opperviak zo ingericht worden dat het moeras zich oostelijk kan uitbreiden 

en uiteindelijk een groter opperviak moeras ontstaat dan in de huidige situatie.
Voor cie andere werkzaamheden geldt dat na een korte periode waarin de 
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løcatíes weer apr-\Eeuw begroeid zutfen raken de nieuwe situatie vergelijkbaar zai 
zíjn met de huidige situatie.

Conclusie: Er is geen sprake van øppervlakte veriies van van GNN/GO.Het verïèes aan 
maeras (N65.01) wørcit g\faaampeneseerdk 
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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 

Drente 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 oe Uerde Landelijke 
Rapportage Toetsing Primaire Waterkeringen le het traject Noordelijke Randmeerdljk 

afgekeurd. Het traject is vervolgens opgenomen in het Hoogwaterbeschermingsprogramma 

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 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) een of meer watersystemen, treedt de inhoud van dit plan in de plaats van 
de reguliere vergunning- of die op grond van de Waterwet dan wel de Keuren van 
WW 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 WW.

1.2.Leeswíjzer 
In het volgende hoofdstuk wordt nader ingegaan op de aanleiding en het doel van de 
dijkverbeteríng. Hoofdstuk 3 geeft een introductie tot het projectgebied van de Noordelijke 

Randrneerdijk.

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 dijkvekken, de kunstwerken (de veiligheideopgave) en de 
onderhoudsberrnen 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 nadeiige gevolgen. Omgevingernanegernent kornt aan de orde in hoofdstuk 
10. In hoofdstuk 11 is aandacht voor het waterstaatkundig beheer en onderhoud van de 
versterkte dijk en de aangepaste waterstaetswerken. Het afsluitende hoofdstuk 12 beschrijft 

de wetteiijke kadere waarbinnen het waterschap opereert.

1.3.Líjst afkortingen 
In dit document kernen regelmatig afkortingen voor. In onderstaande lijst zijn de meest 
voorkomende afkortingen opgenomen 

ABG Ambtelijke Begeieidingsgroep 
AWBG Ambtelijke Werkgroep Bevoegd Gezag 
BBQ Bestuurlijke Begeleidingsgroep 
GNN Gelders Natuurnetwerk 
(30 Groene Ontwikkelingszone 
HWBP Hoogwaterbeecherrningsprogremrna 
LRT3 Derde Landelijke Rapportage Toetsing Primaire Waterkeringen 
NAP Nieuw Amsterdams Peil 
NGE niet Gesprongen Explosie-:ven 

NNN Natuur Netwerk Nederiend 
NRE) Noordelijke Randmeerciijk 

oPpr ontwerp Projectplan Weterwet 
VKA Voorkeursalternatief 
WDODeEta Waterschap Drents Overijsselse Deita 
WW 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.Aanleidíng 
De Noordelijke Randn'ieerdijk is een primaire waterkering. 0m te borgen dat Nederland nu en 
in de toekomst beschermd is tegen overstromingen, ie wettelijk vastgelegd dat primaire 

waterkeringen elke twaalf jaar worden beoordeeld in. De veiligheid van de dijken wordt 
beoordeeld door onder andere te controleren of de hoogte, etabiliteit en kwaliteit van de 
dijkbekleding aan de norm voldoen. Primaire waterkeringen die niet op orde zijn, worden 
versterkt om in 2050 aan de veiligheidanorm te voldoen. In de Derde Landelijke Rapportage 

Toetsing Primaire Waterkeringen (LRTB) is het traject Noordelijke Randrneerdijk afgekeurd 
Het traject is vervolgens opgenomen in het Hoogwateroeschermingsprogramma met 

de projectcode 25L 
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 ie om een waterveilige, toekometbestendige en beheerbare 
waterkering te realiseren, zodat het gebied met zijn bewonere achter de Noordelijke 
Randmeerdijk beschermd ie tegen een overstroming vanuit het Randmeer.

Het doei van de huidige fase, de planuitwerkingefase is:
het: maken van een projectontwerp dat recht doet aan de kwaliteiten van het gebied;
het realiseren van de benodigde publiekrechtelijke beeluiten (zoals het Projectplan 
Waterwet);

u 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 evetematiek die ontleend is aan de MMT-werkwijze. 0e dijkverbetering vindt 

plaats in drie fasen: de verkenningsfase, de pianuitwerkingefase en de realisatiefaee, zoale 
hieronder gevisualiseerd.

verkenningefase planuitwerkingsfase 

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

een men-procedure plaatsgevonden. Met de resultaten uit deze procedure zijn diverae 
atternatieven voor de veiligheids-:opgave onderzocht. Deze fase heeft begin 2019 geleid tot een 
Voorkeorsalternatief dat; zowel door het algemeen bestuur van WW ale van WDODelta 

is vaetgesteid.
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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.
Daarnaaet 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) opdrachtnemeds), in opdracht van WVV en 
namene de beide waterschappen. Tueeen de beide waterschappen zal hiervoor een 
samenwerkingeovereenkomet worden efgeeioten.

Naar verwachting treedt de nieuwe Omgevingswet met ingang van 1 januari 2022 in werking.
Aangezien deze wet dan tijdens een groot deel van de realieatiefese van het project van 
kracht is, wordt in de tekst van dit plan, waar dit relevant ie, op de stelselnerziening rond de 
regels voor de fysieke leefomgeving vooruitgeiopen, een en ander voor zover de inhoud 
daarvan thans te voorzien ie.
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INTRODUCTIE TOT PROJECTGEBIED 

De Noordelijke Randmeerdijk 
De Noordelijke Randrneerdijk is van oorsprong een Zuiderzeedijk en is circa 13 Sang, 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 Overijssei bij de aansluiting op de 
zuidelijke Reevediepdijk. Deze aansluiting is 
gelegen in het beheergebied van WDODeEta. Het 
dijkvak Reeve kenmerkt zich als een lage dijk 

met flauw talud, in een groene omgeving.

'WWW iii/trwr¿w 

nu im (to M 

i intelv 

De Gelderse Sluis iigt ongeveer op de 
u provinciegrens van Overijssel en Gelderland. Hier 

begint het bebeergebied van WW.

In het Gelderse deel loopt de waterkering via 

Noordeinde naar Elburg. Ten zuiden van 

W 
Noordeinde kenmerkt de dijk zich als een groene 

Figuur toiïetie Noordelijke Rendmeerdijk Waterkermg met een breed Voorlandi een flauw 
buitentalud (aan de zijde van het Randrneer) en 

een steil binnentalud met een brede watergang.

In Elburg loopt de waterkering langs het monumentaie 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 veelai 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 
Reeve-dam en de stuw bij Nijkerk (zie figuur 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 en iagere 
waterstanden aan de zuidwestzijde.
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OPGAVE EN PROJECTSCOPE 

In dit hoofdstuk wordt ingegaan op de opgave orn 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 belde 

wateracnappen 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 overstromingakana (ondergrens) 100 per jaar is;
Een probabilistische beachouwing van de grasmatsterkte (met gras beklede dijk) in relatie 
tot de dijknoogte;

u De dijk en kunstwerken moeten tot 2050 voldoen aan de vereiete veiligheíosnormen;

Het ontwerp moet `slim, sober en doelmatig' zijn.

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

rapport “Programma van eisen en uitgangspunten' Bij de uitwerking ie gewerkt met het 

ontwerpinstrumentarium 0I201v4.

De opgave 
De opgave bestaat uit een velligheideopgave en een beheeropgave. Om aan de norm voor de 
waterveiligneid te voldoen moeten drie dijkvakken en tien (deels monumentale) kunstwerken 
worden verbeterd. De totale opgave is weergegeven in onderetaande figuren 2 en 

Mamma tt o o w e tl al u n f 

naam 
(lip/rit voormalig en) ik d u bâomgml m uw' Wm'
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"tw
-“w
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Figuur Te verwerken wiki/akker) Figuur Te verwerken kontltwerken 
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Een waterkering moet voldoende hoogte hebben, maar ook voidoende 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, macroetabiiiteit en pioing worden hieronder uitgeiegd en zijn 

gevieuaiiseerd in figuur 
v Hoogte (overloop en golfoversiag): 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 

w Macrostabiliteit binnenwaarts: dit mechanisme gaat om afschuiven van grote delen van 
het grondlichaarn 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 tunnelvorrning onder het grondlichaam van de waterkering en 
kunstwerken 

üveršoop Oversiag 

Macrootobiliteit binnenwearte Pinine 
Figuur Uverizrieiit iaziirnerrienifinien 

Uit de verkenningsfase volgden vier dijkvakken met een veiligheidsopgave. Na meerdere 
onderzoeken is uiteindelijk gebleken dat de dijk op een drietal iocatles 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 geiegen keerrnuur. Eind 2019 is tussen HWBP,

WVV en gemeente het gemeenschappelijk inzicht verkregen dat met de risioobenadering 

(normering van een relatief hoge overstromingskans iem. een brede waterkering) geen 
sprake meer is een (subsidiabele) waterveiligheidsopgave voor het Havendijkje. Als gevolg 
hiervan kan het leggerpro¿el worden verlaagd, waarmee de keerrnuur 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 gedeteiileerde beschrijving 
van de opgave per dijkvak en kunstwerk is in de factsheets opgenomen en is ook terug te 

lezen in de ontwerprapporten voor de diíkvekken Hi en voor de kunstwerken 
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De dijkvakken 

Qijkvak Reeve 
üijkvak Reeve, in beheer bij WDODoita, is 

circa 270 rn tang en iigt ton noordon van de 
Gelderse Siuia (zie figuur De dijk io circa 
0,8 rn te iaag. Dat wii zeggen dat de kruin 

van de dijk onvoidoonde hoogte heeft om bij 
otorm het hoge water tegen te houden.
Goiven en oversiaand water kunnen de dijk 
beschadigen en doen bezwijken.

Figimr Qvorzimi Miki/di: iidoi/o 

Diikvak onrit voormaiid stoomdemaai Oidebroek 
Deze dijk ter piekke van net dijkvak Opnt 
voormaiig stoomgemaal Gidebroek, net ten 
zuiden van de Gelderse Sluis; (zie figuur is in 
beheer bij WW. Dit dijkvak heeft een 
hoogtetekort van circa 0,3 rn over een iengte van 

50 Het betreft een piaatoeiijke opgave doordat 
de oprit naar het erf en de garage lager iigt dan 
de vereiste kruinhoogte van de dijk.

Wim müiowmdio 
(Emma 

Figuur' 6 Uvowiiifiii iïiü'kifiik voormalig 
dioonigoiviiioi Oideoroifk 

Dijkvak Zomgdük 
Bij dijkvak Zomerdijk (zie figuur tussen 
Eiburg en Noordeinde, not ton noorden van 
de Bolornerksiuis, voidooi: het dijkorofiei 

over een Eengte van circa 650 m niet aan de 
waterveiiigneidseis voor binnenwaartse 
stabiliteit. Het steile binnentalud in 
combinatie met de brede teensioot maakt 
de dijk kwetsbaar ten tijde van hoge 
waterstanden op het Drontormeer.

mikmk ëmnmdiik 

Figuur iiiverzi¿iii Bijkvok Zof'noi'dfjk 
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De kunstwerken 
Over het tracé van de Noordelijke Randn'ieeroijk 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 aiarrneringssysteern worden opgezet. Via dit systeem krijgt WVV 
een signaal van Rijkswaterstaat dat hoogwater gaat optreden. Het waterschap iran vervoigene 
overgaan tot het sluiten van de kunstwerken.

tabel* I Cliverzrenr naafnioeneniemo van efgeiroirrde kunotweriten 

itunatvvorii Eieirouwoaarheid fitoilne en ataoiiitoit Flining or;
storting itunetwerii, ountforwtrnmeri Rommert 
WWW) itiilini 

innnfiiwnieikolom X 

ilekiifffirneikoluif; X 

Bij veel kunstwerken worden tevens beperkte onderhoudewerkzaan'iheden uitgevoerd om de 
instandhouding van het kunstwerk te garanderen (zie ook volgende paragraaf). Meer 
informatie over de opgave oer konetwerk is te vinden in de factsheete.

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

gezocht naar meekopoelkansen. Dit zijn projecten die in de nabijheid van de dijkverbetering 
worden uitgevoerd en waar door nauwe samenwerking de projecten elkaar versterken ein/of 
hinder voorkomen kan worden.

Vanuit de afdeiing beheer van WW 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 onderhoudeberrnen.

Ueze werkzaamheden zijn niet subsidiaoei en komen volledig voor rekening van WW.
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Onderhoudsbermen 
Orn de dijk zorgvuldig en goed te kunnen beheren 

worden op een drietal locaties lange de dijk 

onderhoudobermen aangelegd. De dijken op deze locaties 
voldoen reeds aan de waterveiligheidenorm, maar zijn 

voor beheer lastig te onderhouden.

WW wenst deze onderhoudsberrnen gelijktijdig met de 
verbeteringsoogave aan te passen. Het betreft de 
volgende locaties:

Noordeinde-2uid 
Heilenbeeketraat-Noord 
Heilenbeekstraabzuid 

De locatiea zijn opgenomen in figuur 

Project Noorderrot 
Gedurende de afgelopen periode is onderzocht of 
initiatieven en/of projecten gekoooeid kunnen worden 
aan het project Noordelijke Randrneerdijk. Het project 

Noorderrot (ook bekend als project Reereatiehaventje 

Noorderhaven) is als enig potentieel initiatief naar voren 
gekomen.

Mongolie mee 
Mmrdevrot 

Figuur lil Beoogole iomrie voor project Noorderrot 

mimiek Flame 

\mimiek ome vommoiig 
Momml Ommeren 

Wmm Mode l trio 

ik mi,

rmjilivok 

ilelimhwmlrmoüoom 

füekmbmaumoiluid 
Elmo 

Figuur iii: Overzimr l/eiiigheio'aoogove (form)
en bencieroogave (polaire)

Lokaal leeft de wens voor een kleine 
haven/aanlegpiaats en een vaargeul,
zodat op een beheersbare en 
toegankelijke wijze gebruik gemaakt 
kan worden van het Dronterrneer en 

ook het Reevedieo.De werkgroep 
van de Belangengemeenachap 
Noordeinde heeft een ontwerp 

uitgewerkt om nabij de Gelderse 
Sluis en het voormalig stoorngernaal 
Oldebroek een vaargeul en een 
kleine naven/aanlegplaate aan te 

leggen (zie figuur Dit betreft het 
plan `Noorderrot'

WW en de werkgroep zijn in nauw contact over deze mogeiijke koppeling. Zo kan mogelijk 
vrijkomende grond (zand en klei) bij de aanleg van de haven en de vaargeul binnen het 
project Noordeiijke Randrneerdijk worden toegepast voor ophoging van de waterkering of 
aanleg van de onderhoudebermen. Ook wordt onderzocht 
belde projecten kan worden gebruikt. Under andere deze 

of de aan te leggen vaargeui voor 
opties worden onderzocht en 

meegenomen in de volgende fase. Op het moment dat beide projecten gekoppeld kunnen 
worden, zulien onderiinge afepraken (bestuurlijk) worden vastgelegd.
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TOTSTANDKOMING VOGRKEURSALTERNATIEF 

In het vorige hoofdstuk is de opgave voor de dijkverbetering voor de planuitwerklngsfase 
toegelicht. Voorafgaand aan deze fase is de verkenningsfase doorlopen. In die fase ia de 
mer-procedure doorlopen, zijn alternatieven ontwikkeld en is het Voorkeursaiternatief 
vastgeeteld. Dit hoofdstuk geeft een samenvatting van de alternatievenafweging en de 
totstandkoming van het VKA.

5.1.Proces totstandkoming VKA 
Ueze paragraaf beschrijft de manier waarop de 

y 

trechtering van mogelijke oplossingen naar 
i 

1 2 3 4 5 
alternatieven is uitgevoerd. Figuur 10 toont het 
trechteringsproces. Het proces is onderverdeeld 
in een analysefase en een beoordeiingefase,
beiden afgesloten met een zeeft Dit proces is 
doorlopen voor zowei de dijkvakken als de 
kunstwerken. De uitkomsten van het 
trechteringeproces worden hierna eerst voor de 

M W 

dijkvakken en vervolgens voor de kunstwerken 1 

anlmm i 

mm Mommen)

1 liimoonnmirvigeimnm om! im wøirmmi 
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behandeld. i w g 
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Alternatieven en het VKA voor de 
dijkvakken 

De verkenning voor de dijkvakken is gestart met een brede inventarisatie van alie 
oplossingarichtingen voor het oplossen van de veiligheidsopgave voor de dijkvairken van de 
Noordelijke Randrneerdijk. Deze oplossingarichtingen zijn gegroepeerd in:

Grondoplosainggg: het versterken van de dijk door deze met grond te 

verhogen/verbreden:
v Grondoploseingen voor een hoogtetekort zijn; een binnendijkse ophoging, een 

buitendijkse ophoging of een integrale ophoging;
Grondoplossingen voor stabiliteit zijn: een taludverflauwing, het aanieggen 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 
damwandacherrn, een of een Varendx 

en het vooriand waardoor de inkomende golven worden gedempt. Dit leidt tot een 
golfhoogtereductie en ie, in combinatie met een ophoging van de dijk in grond, een 
mogeiijke oplosaing voor de hoogteopgave.

kunnen worden dat het water in het Dronterrneer opwaait waardoor een hoogteopgave 
ontstaat. Voorbeelden van systeemrnaatregelen zijn:

het piaatsen van extra obstakels in het randrneer, het gedeeiteiijk afsluiten 
van het randrneer (compartimentering) of het vergroten van de spuicapaciteit 
van de Reevesluia om zo hoogwater af te kunnen voeren.
Het gebruik van binnendijkse retentie-/overstroomgebieden en het 

waterkerend maken van woningen (ter piekke van het Havendijitje). Dit zijn 

ook oploasingsrichtingen die onder de systeemmaatregei beachouwd zijn.
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In de eerste zeef zijn bovenstaande oplossingsrichtingen op baais van expert judge-ment 
beoordeeld op koeien, effectiviteit, ruimtelijke kwaliteit, impact op de omgeving en 
vergunbaarheid. Opiossingarichtingen die bijvoorbeeid te weinig doeibereik kennen of tot veel 
hogere kosten leiden dan de andere mogelijkheden, zijn afgevallen.

Na de eerate zeef zijn de volgende aiternatieven overgebleven:
v grondoploesingen voor hoogte en stabiliteit;

constructieve oplossingen voor stabiliteit;
vooroeverrnaatregelen voor de hoogte-opgave.

Vervolgene zijn deze alternatieven nader uitgewerkt in een globaal ontwerp, onderzocht op de 
thema'e techniek, impact op de omgeving, ruimtelijke kwaliteit en koeten. Ook zijn ze 
beeproken 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 stoorngemaal Oldebroek zijn de alternatieven 
“grondoploasing hoogte' en `vooroeverrnaatregel' toepasbaar.

u In het dijkvak Zomerdijk zijn de alternatieven `grondoplossing etabiliteit' en “conetructieve 
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.

mok Regio;

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

lossen. Een alternatief ging uit van een vooroeverrnaatregel 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 ale “overiaat' behouden en blijft de dijk goed 

toegankelijk voor onderhoudswerkzaamheden.

Uiikvak Oorit voormalío atoomoemaal Oldebroek 
Ook voor dit dijkvak geldt een hoogtetekort en zijn vier alternatieven uitgewerkt. Deze 
alternatieven zijn dezelfde ale voor dijkvak Reeve. Het \IKA voor dijkvak Opril: voormalig 
stoomgemaal Oldebroek ie een oplossing in grond, waarbij de toegankelijkheid van de garage 
en het beperken van ruimtebeslag in de tuin van het aangrenzende perceel voorop heeft 
geetaan.

Dijkvak Zomerdijk 
Voor dit dijkvak zijn verschillende alternatieven onderzocht orn het gebrek aan etabiliteit aan 
de binnenzijde van de dijk op te iossen. [Jaarbij zijn zowel meerdere oplossingen in grond als 
ook een verticale technische oplossing in de vorm van een damwand onderzocht.

Het VKA ie een aanberrning in combinatie met een taludver¿auwing aan de binnenzijde van de 
dijk met een opgeschoven teeneloot. In de pianuitwerking bleek dat een oplossing met alleen 
een aanberming ook al aan de eisen te voldoen.
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Deze aangescherpte oplosaing komt beter tegemoet aan de kenmerken van een zeedijkproiiel,
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 stabiliteitaberrn 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.Alternatíeven en het VKA voor de kunstwerken 
Het trechteringsproces voor de kunstwerken kent ook twee fasen, elk afgesleten met een zeef.
Het procea 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 betrekken 
door het voeren van persoonlijke gesprekken en het betrekken van de gemeente bij 
een eerste integrale ontwerpeeaaie.
Gezocht is naar een paseend pakket aan maatregelen waarmee wordt voldaan aan het 
vereiste veiligheidaniveau. 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 veraterken. Het 

beoordelinge~ en afwegingekader 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 aanpasaingen aan de kunetwerken zijn zeer lokale ingrepen, met 
weinig directe raakvlakken met de omgeving. Vandaar dat draagvlak geen criterium ia 
geweeat 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 oploaaingen en een VKA. Per kunstwerk geldt 
dat de beschrijving sterk verschillend is, waardoor ook een ander type maatregel nodig ie.
Naast deze apecifieke maatregelen per kunstwerk geldt dat voor alle kunstwerken een 
aiarrneringssyeteem opgezet wordt, de draaiboeken geactualiseerd worden en enkele 
kunstwerken aanpaaeingen 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 Door verschiliende oplossingsrichtingen met elkaar te 
combineren, kon worden voldaan aan de vereiete 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.
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5.5.De kunstwerken 
In het Verkenningenrepport [Gi voor de Noordelijke Randrneerdijk 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 kunetweric opgenomen. Meer gedetailleerde informatie is opgenomen in de 

factsheete 4 13 uit het Bijiagenrapport bij dit projectplan.

Voor enkeie kunstwerken geidt dat een optimaliseringesiag ten opzichte van het VKA heeft 
plaatsgevonden. De huidige opioesing is aangescherpt (kleiner geworden), waardoor de impact 

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

factaneete.
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GNTWERP PRIMAIRE WATERKERING 

In het vorige hoofdstuk is de totstandkoming van het VKA toegelicht. In de 
planuitwerkingsfaee is het VKA nader uitgewerkt. Dit hoofdstuk beechrijft 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 factsheeta 
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 waterveíllgheid voldoen. Van de dijkvakken Reeve en Oprit voormalig stoorngemaal 
Oldebroek is de hoogte van de dijk onvoldoende, waardoor water over de kering kan lopen of 
golven over de dijk kunnen elaan. 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.

Veiligheidsopgave Dijkvak Reeve 
Het Dijkvak Reeve, in beheer van WDODeita, heeft een hoogtetekort. Conform het VKA wordt 
het circa 300 m lange dijkvak opgehoogd met 0,8 rn grond (zie figuur De dijk behoudt 
daarbij het kenmerkende overlaatprofiei, echter met iets steilere taluds. Het ontwerp biijft 
binnen de teenlijnen van de huidige kering.

Figuur 1 l f Uwaraproflel dijkvak keel/e 

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.

Veiligheidsopgave Dijkvak Voormalig stoomgemaal Oldebroek 
Het dijkvak Voormalig stoorngernaal Oldebroek heeft een hoogtetekort van circa 0,3 nn over 
een lengte van ongeveer 50 Conform VKA zal de kruin van de dijk in grond worden 
verhoogd (zie figuur 
Uitgangspunten voor dit dijkvak zijn onder andere:

aanbrengen van een beperkte overhoogte voor het opvangen van zettingen;
bereikbaarheid garanderen van de iager gelegen garageboxen op het aanliggende perceel;

u behouden van de ontsluiting van de Gelderse Sluis;
v bereikbaarheid van het beoogde project Noorderrot (zie meekoppeikans) mogelijk maken.
Nadere informatie ia opgenomen in factaheet 2 in de bijlage.
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Erinitev¿wziifitn thfvme:

Figuur 22: timmeren/effe!doit/vak voorrrlalig falteorrigenwa/ lL/,llideal)binair`

Veiligheidsopgave Dijkvak Zomerdijk 
Het dijkvak Zomerdijk voldoet over een lengte van circa rn 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 onderhoudastrook,
zodat het beheer van het talud en de aanliggende (teen)sioot op een eenvoudige manier kan 

plaatsvinden (zie figuur 
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 

i “om 

Figuur [ibn/meer'rfifirä¿i doemt .fïifiimiêrríige 

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

echter eleoht op het aspect ruimtelijke kwaliteit: het typisch zuiderzeedijkprofiel werd teveel 
aangetast. Vandaar dat in de planoitwerking besloten is om de taludver¿auwing te beperken 

en etabiliteit 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 Netuurnetwerk), binnendijks 

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

aangetast en wordt aan de ooatzijde gecompenseerd. Tuaeen deze compensatie en het 
iandbouwperceel wordt een watergang gegraven. Deze watergang heeft geen 
wateraysteemfunotie.
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.
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6.2.De onderhoudsbermen 
Enkele locaties langs de Randmeerdijk zijn voor WW lastig te onderhouden. Op die locaties 

wordt onderhoud van de taluds en maaien van bermen vaak met de nand uitgevoerd. Om 
enerzijds het onderhoud (kosten)efficient uit te voeren en anderzijds een uitvoeringsrnethode 
te kiezen waardoor de biodiversiteit van onder andere insecten niet afneemt, is voor drie 
locaties een onderhoudsberm voorzien: Noordeinde-Zuid, HellenbeekstraaoNoord en 
Heilenbeekstraat-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 paasen substraat moet een kruiden~ en bloemrijke vegetatieontwikkeling mogelijk 
maken. Hierbij wordt rekening gehouden met het agrarisch gebied naast de stabiliteitsberrn.
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 aiarmeringssysteern opgezet worden om aan de eisen 
voor sluiting te voldoen. Het alarmeringssysteem wordt gezamenlijk met Rijkswaterstaat 
opgezet. Hiermee wordt WW 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.

Maatregelen per kunstwerk 
Gelderse Sluis 
De drie sets nieuwe deuren worden voorzien van een (op afatand) te bedienen 
ontgrendeiingssysteem, zodat de deuren na ontgrendeling meegenomen worden met de 
wateratroming 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 sluitregirne 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 sluie 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 Noorderrnerk 
huidige duiker Moorderrnerk is niet afsluitbaar. De duiker wordt daarom binnendijks 

voorzien van een out met afeluiter. Ook wordt de duiker binnendijks deels vervangen. De 

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

factsheet 6 in de bijlage.

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

degelijke omstandigheden dicht staat. In een situatie van ingesloten water wordt de schuif 
handmatig geopend. De schuif moet bereikbaar zijn voor bediening. Nadere informatie ie 

opgenomen in facteheet 7 in de bijlage.

Bolemerks/uía 
Om piping te voorkomen wordt bij de Bolernerkeluis in de uitvliet (richting het Randmeer) een 
kiei-ingraving aangebracht, waarmee het huidige kieipakket 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 stormselzoen is deze deur 
standaard gesloten. 0m migratie van vis te borgen, worden (handmatig) afeluitbare 

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

Nadere informatie is opgenomen in factsheet 8 in de bijlage.

Lummermerks/uís 
In de schacht van de Lummermerkaluie wordt de huidige schuif vervangen en worden de 

aansluitingen waterdicht gemaakt. De schuif wordt bij de begin van het stormeeizoen 
(handmatig) dichtgezet. Aan de aluie wordt (klein) onderhoud uitgevoerd. Nadere informatie ie 

opgenomen in factsheet 9 in de bijlage.

Eektermerksiuis 
Deze sluis heeft een waterinlaatfonctie. De deur van deze sluis verkeert in slechte staat en 
wordt vervangen. Een mogelijk alternatief van de oo motorkracht te bedienen schuif in de 

deur is het aanbrengen van een binnendijkse stuw. Reden voor dit alternatief ie 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 buitenwateretanden 
langer mogelijk. Verder worden er worden (kleine) onderhoudswerkzaamheden uitgevoerd.

Nadere informatie ie opgenomen in factsheet 10 in de bijlage.

Duiker Hei/onbeekstraat 
De duiker krijgt een nieuwe, op motorkracht of handmatig te bedienen nieuwe schuif en 

voldoet daarmee aan de eieen. Op het moment dat aan de binnenzijde van de waterkering ook 
de door WW gewenste onderhoudeatrook 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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Havens/dis Elburg 
De stuw aan de havenzijde blijft het primaire keermiddei 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 historisen karakter 
(Rijksmonument) van de sluis en een voorziening om kiepperen (geluidsoverlast) van de 
deuren te voorkomen. Nadere informatie is opgenomen in factsheet 12 in de bijlage.

Goorsluis 
0m aan de waterveiligheidseison 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 facteneet 13 in de bijlage.



Titel 

Pagina 

Ontwerp Projectplan 

26 van 50 

UITVOERING WERK 

7.1.Voorbereiding 
y 

Aan dit ontwerp Projectplan Waterwei: ligt een voorontwerp ten grondelag. Ter voorbereiding 

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

Deze afrondende fase van de ontwerpwerkzaamheden start januari 2021 en loopt door tot en 
met oktober 2021. Deze fase loopt parallel aan de tervieielegging 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 of meer onderdelen van het plan. Na vaetstelling van dit plan 

wordt in december 202i de aannemingeovereenkomst afgesloten voor uitvoering van de 
dijkverhetering.

2.P!anníng uitvoering 
Na onherroepelijk worden van het Projectplan Waterwet mag de aannemer starten met de 
uitvoering van de werkzaamheden. Alle graanverkzaamheden 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 gemeten' periode na 1 november 2022 worden 
uitgevoerd.

7.3.Randvoorwaarden 
Tijdens de uitvoering legt het waterschap de aannemer oa. de volgende randvoorwaarden op:

Periode van uitvoering 

Grondroeringen in de kernu en beschermingszone van de dijk zijn in principe alleen toegestaan 

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

andere dijkstaoiliteit) te verwachten zijn. Dit geldt ook voor de werkzaamheden aan de 
(primaire) keermlddelen.
Gnoerhoudswerkzaamheden in het broedeeizoen vinden plaats binnen de kadere van de 

Gedragscode Wet natuurbescherming voor waterschappen, voor zover de vrijetellingen 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 

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 eik geval buiten het broedseizoen uitgevoerd (zie 

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

plaats op het moment dat planten of bomen verwijderd worden,

Werktijden 
Maandag vrijdag tussen 07.00 19.00 uur, maximaal 10 uur aaneengesloten. Voor het 
werken op zaterdag moet toeetemming worden verleend door het waterechap. Op zonu en 
feestdagen mag niet buiten gewerkt worden.

Stormeeizoen 
Het etormeeizoen is van l 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 (zoale tijdelijke 
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bekrarnrning), moet toestemming door het waterechap worden verleend, door middel van een 
(reguliere) vergunningsaanvraag.
Werkzaamheden die de dijk (tijdelijk) vereterken zijn gevrijwaard van het etorrnaeizoen.

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 broedaeizoen, zie 
ook `periode van uitvoering'.

Bereikbaarheid/onts/uítíng 
De opdrachtnemer moet de openbare wegen en de erfontsluiting zoveel mogelijk toegankeiijk 
houden. Slechts incidenteel en maximaal een haive dag per etmaal mag een openbare weg of 
een erfontsluitingsweg afgesloten zijn.

Geluidsninder 
De opdrachtnemer dient zich aan de maximaal toelaatbare dagwaarden (tuseen 07.00 19.00 
uur) uit het Bouwbeeluit te houden. Buiten de genoemde tijdaperiode is een ontheffing van de 
gemeente nodig, op wiens grondgebied de werkzaamheden plaatsvinden.

Tri/lingen 
Damwanden worden Zoveel mogelijk triliingsarrn 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 zai een onafhankelijk 
expertisebureau worden ingeschakeld door het waterschap. Dit geldt ook voor trillingen die 
veroorzaakt worden door werkverkeer. Dit betekent dat ook de rijroutee voor de aan- en 
afvoer van materiaal en materieel worden gemonitord op trillingen in het geval de rijroute 

binnen 20 rn van een bouwwerk gesitueerd is.

Coronamaatregeíen 
Per december 2020 is de Tijdelijke wet maatregelen COVID~19 van kracht. Zolang deze wet 

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

werkzaamheden binnen de dijkverbetering van toepaseing zijn.

Bouw- en werkterrein 
Gedurende de bouwtijd van de dijkverbeteringsmaatregelen moet de aannemer kunnen 
beschikken over het werkterrein. Dit werkterrein is drieledig:

Permanent bouwterrein om de verbeteringsrnaatregelen die een verruiming van het 

dijkpro¿el met zich meebrengen mogelijk te kunnen maken. Hiervoor geldt het 

grondverwervingatraject zoals onder hoofdstuk 8 beschreven.
Tijdelijk werkterrein om de maatregelen mogelijk te maken. Hiermee wordt een 
obetakeivrlje werkstrook bedoeld rondom de dijk of het kunstwerk. Deze strook is 5 rn 

breed in het geval werkverkeer elkaar niet hoeft te paseeren en 10 rn breed in het 
geval werkverkeer elkaar moet paeseren. Daarnaast moet er ruimte zijn voor de 
opslag van bouwmaterialen en voor het piaataen van keten en loodsen/ containera. Dit 

tijdelijke werkterrein is in dit ontwerppian 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 beechikken over het 

werkterrein. Na afloop wordt het werkterrein weer herateld in de oorspronkelijke otaat.

Voor de periode dat een eigenaar het werkterrein economisch niet kan gebruiken 
wordt de eigenaar schadeloos gesteld conform het beachrevene in hoofdstuk 
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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 verkeersplein bij de betreffende gemeente ter goedkeuring 
ingediend door de aannemer. Stofvorrning wordt zoveel mogelijk voorkomen door de 
wegen dagelijks te vegen en zo nodig nat te houden.

De toestand van het tijdelijke werkterrein en net te gebruiken wegennet wordt 
voorafgaand aan het gebruik opgenomen door een onafhankelijke expert zodat de nul-
situatie Bit geldt ook voor de gebouwen ln 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.

1 .Inleiding 
Voor de realisatie van de veiligheidsopgave voor drie dijkvakken maatregeien 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 WW. Alieen dijkvak Reeve 
bevindt zich in het beheergebied van WDODelta.

Waterwet 
De Waterwet voor dat primaire waterkeringen elke twaaifjaar beoordeeid moeten 
worden. De afgekeurde waterkeringen worden vervoigens opgenomen in het 

Hoogwaterbescherrningsorogramma. De dijkverbetering vindt plaats op basis van de 
Waterwet.

Gedoogp/icht 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 
waterataatewerken te gedogen wanneer naar zijn oordeel de belangen van de rechthebbenden 
onteigening niet vorderen. Voordat het waterschap overgaat tot het opieggen van een 
gedoogplicht moet het minneiijk overieg hebben gevoerd ter voorkoming van een 
gedoogplicht.

Onteigeningswet 
Mocht onverhoopt geen overeenstemming worden bereikt rnet de eigenaar of andere 
gebruikers (rechthebbenden) over de grondverwerving voor cie 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 Overijsseise Delta 
Om beschikking te krijgen over gronden voor een project zijn de volgende documenten van 

WDODelta van belang:
v Grondbeleid 2020, vastgesteid op 26 rnei 2020 door het Algemeen Bestuur;

Handleiding Grondbeleid 2020, vastgesteid op 21 aprii 2020 door het Dagelijks Bestuur;
I Vastgoedstrategie HWBP, vastgesteld op 17 december 2019 door het Aigemeen Bestuur.

Onderstaand wordt een aantai reievante aepecten behandeld. Beschikking betekent niet per 
definitie aankoop of verwerving. Aan de hand van een etapoenpian in genoemde 
beleidsstukken wordt bepaaid welke inetrumenten worden ingezet om de beaohikking over de 
gronden te verkrijgen. Weike gronden beschikbaar moeten zijn, wordt bepaald op basis van 
projecttekeningen 

Puoiiekrechtelijk of privaatrechtelijk 

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

instrumenten zijn overeenkomsten (orivaatrechtelijk) en zo nodig oplegging van een 
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gedoogplicht of in het uiterste gevai onteigening. Het beleid van WDODelta richt zich op 
juridische zekerheid voor zowel het waterschap ala de betrokkenen, Bij verbeteringeprojecten 

van keringen zoekt het waterschap vanuit beheeroogpunt zoveei mogelijk aansluiting bij de 
bestaande eigendomseituatie.

De primaire waterkeringen zijn opgenomen in de legger van WDODelta en de bepalingen 
vanuit de Keur zijn hierop van toepassing. deat hieruit beperkingen volgen ten aanzien van 
het gebruik en de onderhoudsverplichtingen van de kering met bijbehorende watergangen zijn 
de legger en de Keur zowei voor de huidige situatie als voor de nieuwe/toekomstige situatie 

van belang. nis de afmetingen of constructie van een waterkering of watergangen veranderen,
moet de legger daarop worden aangepaet,

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 WDGDeita is om de iegger na reaiieatie van het dijkvak Reeve ter inzage te 

leggen.

Inzet dwangmidde/en 
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. Ais een dwangprocedure noodzakeiijk ia, 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 kadero van de 
verachillende inatrurnenten voor het ter beschikking krijgen van de gronden,

Schadefooseteí/ing 

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 achade, die de rechthebbende 
rechtetreeks en noodzakelijk door het verlies van zijn zaak lijdt Art. In de 
vergoedingensystematiek moet rekening worden gehouden met achadevergoedingen op basis 
van de onteigeningawetgeving, in dit geval moeten bijkomende schades bepaald worden:

inkomensschade, omrijdechade en deakundigenkosten. Genoemd beieidsstuk behandelt 
uitgebreid hoe wordt omgegaan met de schadeloosstelling en het bijbehorende prijsbeleid.

Tijdefük voortgezet gebruik 
Indien de planning van het project het mogelijk maakt, is voortgezet gebruik van agrarische 
gronden mogelijk. Het voortgezet gebruik wordt in een overeenkomet geregeid,



Titel 

Pagina 

Ontwerp Projectplan 

31 van 58 

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 hel: 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 gedoogpiicht 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 WUODelta. Ueze regeling is afgeleid van de 
LTO Gasunie normen.

8.4.Beleid waterschap Vallei en Veluwe 
Om beschikking te krijgen over gronden voor een project ie het eigendommenbeleid van WW 
van belang. Het Eigendommenbeieid van WW uit 2013 bestaat uit de volgende documenten:

Het hoofdlijnenbesluii: 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 iet 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 veiligheidsniveao. Het waterschap zal in individuele gevallen 
steeds beoordelen of verwerving van de eigendom van de grond inderdaad noodzakelijk en in 
overeenstemming mei: 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. WW 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 ale compensatie voor de aan 

te kopen gronden ruilgronden beschikbaar te etelien. indien er zich ruilmogelijkheden 

voordoen, zal het waterechap hier echter wel aan meewerken.

Publiekreohte/ijk of privaatrechtelijk 
De primaire waterkeringen zijn opgenomen in de legger van WW en de bepalingen vanuit de 

Keur zijn hierop van toepaaeing. Omdat hieruit beperkingen voigen ten aanzien van het 
gebruik en de onderhoudsverpiiehtingen van de kering met bijbehorende watergangen zijn de 

logger en de Keur zowei voor de huidige situatie ais voor de nieuwe/toekomstige situatie van 

belang. Het waterschap stelt voor de Randrneerdijk een iegger op, waarin de nieuwe inzichten 
van de onderzoeken en de ontwerpen van de aannemer worden verwerkt.
Het voornemen van WVV ie om de legger na realisatie van zijn projectdeien op te eteiien en 

ter inzage te ieggen.

Inzet gedoogplicht en onteigening 

Het waterechap streeft vanzelfsprekend naar minnelijke verwerving van benodigde gronden en 

naar medewerking op vrijwiilige baeie van andere grondeigenaren bij tijdelijke ingebruikname 
van perceelsgedeeiten 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 

iasten, rechten en beperkingen, zal het waterschap deze gronden onteigenen, indien en voor 
zover dat voor de uitvoering van het projectplan noodzakeiijk is.
indien over de tijdelijke ingebruikname van perceelsgedeelten van derden (met het oog op 

bijvoorbeeid de werkstroken en/of tijdelijke (grond)depote, bedoeld in paragraaf van het 
projectplan) onverhoopt geen minneiijke overeenstemming kan worden bereikt met de 
rechthebbendein) zal het waterechap, voor zover mogelijk, op grond van artikel 5.24 van de 

Watenivet een (tijdelijke) gedoogpiicht opleggen.

Schadevergoedingeregeiing 
In de Schadevergoedingeregeling waterschap Vaiiei en Veluwe 2014 is de procedure 
vastgelegd voor de behandeling van verzoeken om toekenning van echadevergoeding. Het 

betreft hier schade, waarin niet ai op andere wijze ie voorzien door (bijvoorbeeld) de 
minnelijke overeenstemming over grondverwerving en sohadelooestelling voor het uitvoeren 

van maatregelen. Het waterschap is bevoegd om voor de verschillende echadeeoorten 
beieidsregeie op te stellen waarin het begrip schade wordt geconcretieeerd.

Gronden dijkvak Zomerdijk 
Dit dijktraject ten noorden van de Boiernerkeluis voldoet over een lengte van circa 650 rn niet 

aan de veiligheidsnorrnen voor binnenwaartee stabiliteit. De oplossing hiervoor is gevonden 
door toepaeeen van een binnenwaartee berm. De berm wordt zodanig aangelegd en ingericht 

dat onderhoud uitgevoerd kan worden. Voor de aanieg 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 be hiervoor benodigde gronden zijn in bezit van Staatsbosbeheer. Deze gronden zijn 

middeis geliberaliseerde pachtcontracten in gebruik gegeven aan agrarische bedrijven,
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Staatsbosbeheer verleent haar medewerking voor de aanpassing aan de berm en de 
moerascompenaatie en de daarvoor benodigde grondaankooo. Voor een nadere toelichting op 
de werkzaamheden voor dit dijkvak wordt verwezen naar factsheet 

Gronden onderhoudsberm Noordeinde-Zuid 
Het voornemen is om hier een circa 280 m lange onderhoudeberrn aan de binnenzijde van de 
dijk aan te leggen. De breedte van de berm bedraagt circa 4 De huidige teensloot wordt 
derhalve verlegd. Aan de zuidzijde kan de onderhoudsberm bereikt worden via de huidige 
berm, aan de Noordooetzijde wordt een nieuwe tio/afrit aangelegd.
Voor een nadere toelichting op de werkzaamheden voor deze onderhoudeberm wordt 
verwezen naar factsheet 14.

Gronden onderhoudsberm Hellenbeekstraat-Noord 
Het voornemen is om hier een circa 350 m lange onderhoudeberrn aan de binnenzijde van de 
dijk aan te leggen. De breedte van de berm bedraagt circa 4 De huidige teeneioot wordt 
verlegd en er wordt aan de noord- en zuidzijde een op-/afrit naar respectievelijk de Oosteiijke 
Rondweg en de Hellenbeekstraat aangelegd.

Voor een nadere toelichting op de werkzaamheden voor deze onderhoudsberm wordt 
verwezen naar factsheet 15.

Gronden onderhoudsberrn Hellenbeekstraat-Zuid 
Het voornemen is om hier een circa 300 m lange onderhoudsberm aan de binnenzijde van de 
dijk aan te ieggen. De breedte van de berm bedraagt circa 4 De huidige teeneloot wordt 
veriegd en aan de noord- en zuidzijde wordt een op-/airit naar reepectieveiijk de 
Hellenbeeketraat en de Kamper aangelegd. Ter hoogte van de Zorgboerderij aan de 
Hellenbeekstraat 2 zal in overleg met de eigenaar/gebruiker naar een maatwerkopiossing 
gezocht worden, omdat de beschikbare ruimte tussen het erf en de dijk beperkt is.
Voor een nadere toelichting op de werkzaamheden voor deze onderhoudsberrn wordt 
verwezen naar factsheet 16.

Werkstroken en/of eventueel tijdelijke (grondjdepots 
WW 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 werklocatiee die voor het waterschap niet via eigen gronden 
te bereiken zijn en om tijdelijke gronddeoote. Het waterechap wenst in principe een strook 
grond tijdelijk te gebruiken van 10 m buiten de nieuwe buitenteen van de dijk. Het waterechap 
zei in individuele gevallen eteede 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 aanepraak op 
schadevergoeding en andere zaken aangaande het tijdelijk gebruiksrecht. De grondeigenaar 
heeft recht op een vergoeding voor het tijdelijk gebruik, aiemede 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, oo grond van 
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artiket 5,24 Waterwet een (tijdeíijke) gedncgplicht øpieggen. Dit iQ magekšjk, daar de 
gedoogplicht volgens dit artikeët niet aileen betrekking kan hebben op “de aanleg of wijziging 

van een waterstaatßwerk", maar daarnaast nek ziet op "de daarmee verband houdende 
werkzaamheden". Rij~ en werkstroken kunnen ap baais; van een eventueel opgetegdea 

(tijdekijke) gedoogplicht (mor 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 Randrneerdijk op de omgeving heeft. De beschreven effecten 
komen voornamelijk uit de opgestelde rn.e.r.«beoordeiing lltifl. In dit hoofdstuk worden de 
effecten van de maatregelen aan dijkvakken, onderhoudsstroken en kunetwerken zowel 
tijdens de aanlegfaae als de gebruiksfase beschreven. Het gaat hierbij om belangrijke 
gevolgen voor natuur, bodem, niet~gesprongen explosieven water, landschap~ en 
cultuurhistorie, archeologie, werku 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 rnitigeren.

9.1.Ruimtebeslag woningen en erven 
Voor de dijkverbeterlngsmaatregelen in het beheergebied van WW is ruimte nodig op 
percelen die niet in eigendom zijn van het waterschap. Hiervoor zal het waterschap gronden 
aankopen (zie hoofdstuk In dijkvak Reeve, binnen het beheeragebled van waterschap 
Drents Overijsselae 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 Randrneerdijk 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 llli.

Het project Noordelijke Randmeerdijk heeft 
effect op onderstaande ecologische kaders:

Beïnvloeding van omliggende Natura 2000~
gebieden;
Beïnvloeding van aanwezige flora en fauna;
Aantastlng van Natuur Netwerk Nederland~
en NNN~gebied.

Huidige situatie m veiuwerlintimwen 

Ten westen van de Noordelijke Randmeerdijk 
g WWW? „LH 

bevindt zich over de hele lengte van het 
y 

g 

j 

plangebied het Natura 2000~gebied 
A 

timer..

Veluwerandmeren. Het water van en de zone 
moerasvegetatie langs de randrneren behoren 

y 

Winnie*

tot dit gebied.
J 

In de nabije omgeving van het plangebied 
bevinden zich tevens de Natura~2000 gebieden 
Ketelrneer iii Voseemeer, Rijntakken en Veluwe 
(zie figuur h*ir 

ifigoor id: Natura 20003 
van het prof'ectgeoied Noordelijke Handrneordgk 
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Naast de Wet natuurbescherming (gebiedsbescherrning en soortenbescberrning) bestaat in 
Nederland het Natuur Netwerk Nederland Het NNN is in de Provinciale Structuurvisie 
vastgelegd Het NNM ie een samenhangend netwerk van beetaande en te ontwikkeien natuur 

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

De provincie Overijssel hanteert NNN. Voor provincie Geiderland gaat het om het Geidere 
Natuurnetwerk Onderdeel van het GNN is de Groene 0ntwikkelingezone 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.

Zonverdiik 

Figuur ifif units; het Gemert, Watourneiwerk donkergroen) en de Gioene Gritwikkeiingeenne 
achtereen) en rechte het iiii'ifiti if)vergt.eeeiè 

Voor drie iocaties geldt ruimtebeslag vanuit het project op het GNN. Dit geldt voor dijkvak 
Oprit voormaiig etoorngernaal Oldebroek, onderhoudeberm Noordeinde-Zuid en dijkvak 
Zornerdijk. De locatie dijkvak Oprit voormaiig etoorngernaal Öldebroek valt wel binnen het 
NNNl Omdat hier geen eprake ia van effecten op het NNN ten opzichte van de huidige situatie 
(de huidige berrn biljft een berm) wordt deze iocatie niet nader behandeid 

Effect op omliggende Natura ZOOO-erieden 
Voor net project worden geen werkzaamheden uitgevoerd binnen de begrenzing van een 
Natura ZOOO-eried, maar wei in de nabijheid van deze gebieden. In de Voortoets, onderdeel 

van de Natuurtoete is onderzocht wat de effecten van de projectingrepen zijn ob de 
Natura 2000~gebieden en ~eoorten„ Een belangrijk effect ie de stikstofdepoeitie. De 
uitgevoerde `Aeritis-berekening' toont aan dat de toegeetane depositiewaarden voor deze 
gebieden niet overschreden worden Op 15 oktober 2020 ie een nieuwe versie van de 
Aeriuerekentool beschikbaar gekomen. Met deze vereie is opnieuw een Aerius~berekening 
uitgevoerd met als uitkomst een depositiewaarde niet hoger dan 0,00 mol/halfjaar. Hiermee 
wordt de toegestane depoeitiewaarden voor deze gebieden niet overschreden 
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Uit dezelfde Voortoets blijkt ook dat externe effecten op aangewezen habitattypen of ~eoorten 

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

optreden.

Effect op aanwezige flora en fauna 
Flora 
In het plangebied zijn geen beschermde plantensoorten aangetroffen. In het ecologisch 
onderzoek is speciale aandacht uitgegaan naar eventuele beschermde planten op iocaties 
waar werkzaamheden gepland staan, zoals bijvoorbeeid 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 maaibeneer,
wat mogelijk wordt gemaakt door de nieuw aan te ieggen onderhoudsberrnen, is beter voor de 

biodiversiteit. Daarnaast wordt op de onderhoudsberrnen en de stabiiiteiteberrn gebruik 

gemaakt van een voor de locatie geschikt kruiden~ en bloemrljk mengeel. Na het inzaaien 

stemt het waterschap het maaibeheer hierop af,

Fauna 
Het ecologiech onderzoek illi toont aan dat er mogelijk negatieve effecten op broedvogeia 

zijn in de dijkvakken waar grondwerkzaamheden worden uitgevoerd. Op andere beschermde 
soorten zijn geen negatieve effecten te verwachten. In het projectgebied komen vogeis tot 

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

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

ooievaarsnest aanwezig in een meiooorn op de terp bij dijkvak Reeve. Dit nest is inetabiel en 
wordt niet meer gebruikt. In 2019 is een nieuwe ooievaarspaal naast de oude paai gepiaatst.

Gezien het feit dat het oude instabieie nest niet meer in gebruik is en er inmiddels een 
alternatieve nestiocatie 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 eiement, en zai daarom met zekerheid niet als essentie'ie 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, ofwei het nemen van verzachtende maatregelen om de effecten op de soorten te 

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

vanuit de zorgplicht, onderdeel van de Wet Natuurbescherming, van kracht:
u 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 ecoiogisch werkprotocol met mitigerende 

maatregelen opgesteid. 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.
u Zorgpiicht algemeen. Vanuit de zorgplicht kan het noodzakeiijk zijn om de 

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

c Zorgp/ícht demping. Voor dempen en/of droogleggen van sloten zijn vanuit de zorgplicht 
maatregeien noodzakelijk.
De werkzaamheden worden in een richting uitgevoerd, naar het: ooen water toe„ Wanneer 
het water is afgedarnd, wordt ook in een 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 eiektrovieserij of door rnet een bak het water met 
de dieren over te zetten. Alle gevangen dieren worden achter de darn uitgezet. Het 

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

Effect op Natuur Netwerk Neder-tand 
Op twee locaties wordt binnen het (BNN of de GO gewerkt (zie figuur Het betreft dijkvak 
Zornerdijk en Cinderhoudsberm Noordeinde-Zuid. De begrenzing van het GNN en de GO olijft 
door de geoiande werkzaamheden op beide locaties 

i 

A 

ongewijzigd. Er is dan ook geen sprake van verlies aan 
oppervlakte.

Voor dijkvak Zomerdijk geldt dat een gedeeite 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 rnoeras een groter 
oppervlak dan in de huidige situatie, zie figuur 16. Vanwege 

de compensatie van het moeras gaat op deze iocatie een 
klein deel kruidenrijk grasland verloren. Dit wordt 
gecompenseerd door op de te reaiiseren etabiiiteitsberrn te 

sturen op geschikte bodem voor de ontwikkeiing van 
kruidenrijk grasland en deze na aanieg in te zaaien met een 
voor de locatie geschikt kruiden~ en bioemrijk mengsei.
Hierbij wordt rekening gehouden met het agrarisch gebied naast de stabiliteitsberrn. Na het 
inzaaien stemt het waterschap het maaibeheer hierop af. (Dit mengsei wordt tevens toegepast 
op de te realiseren onderhoudsberrnen bij Noordeinde Zuid, Heilenbeekstraat Noord en 
Hellenbeekstraat Zuid)

Figoor loi; Competizione een 
gedaagde nioeraiigeored 

9.3.Bodem 
Huidige oituatie 
Uit het verkennend bodemonderzoek [GH blijkt dat vrijkomende grond op basis van indicatieve 
toetsing binnen het project toepasbaar is, rnet uitzondering van het slib bij de duiker 
Noordermerk. Het slib bij de duiker Noordernnerk is vervuiid en wordt afgevoerd naar een 
erkend verwerker.
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Nieuwe grond 
In wetgeving is geregeld dat de bodemkwaiiteit niet mag verelechteren. Bij het realieeren 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 bodemkwaiiteit en na 1 januari 2022 de regeia van de 

Omgevingswet.

Effecten 
Er zijn geen negatieve effecten op bodemkwaiiteit als gevolg van 
de uitvoering van de dijkverbetering.

9.4.Níet-gesprongen Explosieve-n 
Huidige situatie 
Een verkennend onderzoek naar niet-geeprongen explosieven 
heeft plaategevonden. Uit dit onderzoek komt naar voren g 

dat enkele delen van het tracé van de Noordelijke Randmeerdijk 
ale verdacht zijn aangemerkt, zie figuur 17.

Effecten 
Het project heeft enkel grondroerende werkzaamheden in niet- uwe,

verdachte gebieden. Daarmee kan het project worden imwmmj¿ïlmmmm 
uitgevoerd zonder net treffen van maatregelen.

Wa [er figuur i/erdoente rv ,iñ'wiocaiiee 

Deze paragraaf beechrijft op weike wijze met water en hieraan 
gerelateerde aspecten in het plangebied wordt omgegaan.

Randmeer 
Rijkswaterstaat ie beheerder van het Randmeer en is verantwoordelijk voor het peil van het 
Randmeer. Met name bij de kunstwerken raakt het Randrneermeii) het project. Het project 

Noordelijke Randmeerdijk heeft geen negatief effect op de waterhuíahouding van het 
Randrneer. Bij het uitvoeren van werkzaamheden aan de kunstwerken kan mogeiijk een lichte 
plaateelijke vervuiling (bijvoorbeeld door uitioging specie) van het oppervlaktewater optreden,

wat in de vergunning wordt gelegaliseerd.

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

norm te laten voldoen. Het waterechap verbetert de waterkering E4] en kunetwerken op 

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

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

waarden van het gebied. Hierbij is rekening gehouden met het vastgestelde Ruimtelijk 
Kader uit 2018 510] De situatie wordt voor beheer- en onderhoud geoptimaliseerd: op drie 

locaties wordt een berm aangelegd om het onderhoud aan de waterkering te vereenvoudigen.
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Waterkwaliteít en -kwantiteit 
Orn de aanpaesingen aan de waterkeringen mogelijk te rnaken, is aan de binnendijkee zijde 

een strook grond benodigd, om plaats te maken voor een onderhouds- of stabiiiteitsberm.
Hierdoor wordt een aantal objecten, gerelateerd aan het waterschap, aangepast:

Watergangen 
De aan te paeeen watergangen echuiven ongeveer 4 rn tot 7 rn op richting de binnendijkee 
zijde De watergangen zijn dusdanig ontworpen dat recht wordt gedaan aan de 
landschappelijke en cuituurhistorische waarde De watergangen hebben rninirnaai 
hetzelfde opperviak en dezelfde bergingscapaciteit als de huidige.

Oprima/isatie onderhoud 
De situatie wordt voor beheer en onderhoud geoptimalieeerd.

Grondwater/geohydrologie 
WW en WDQDeEta hebben het ontwerp voorgelegd aan de gebiedshydroloog.
Geconcludeerd is dat het project geen negatieve (geo)hydrologieche effecten tot gevolg 
heeft.

u Waterkwaliteít 
Er treden geen wijzigingen op.

Rioolwaterzuiveringsinstallatie 
Ten noorden van de Heilenbeekstreat ligt een verzameiieiding va een 
rioolwaterzuiveringeinetaliatie. 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 onderhoudeetrook aangeiegd. Ter piaatse van het object ligt 
nu tevens; een dam/duiker. De exacte uitwerking wordt in de realisatiefaee duideiijk.

9.6.Landschap en cultuurhistorie 
Huidige situatie 

De Randrneerdijk is een historische dijk die bepalend is voor het landschap. De verbetering 
van de Noordelijke Randrneerdijk raakt twee cultuurhistorische monumenten: de Geiderse 
siuis bij Noordeinde en de Havensluis in Elburg.

Zoals in de mer.-beoordelingsnotitie staat beschreven, is het piangetiied onderdeel van 
het Nationale Landechap de Veluwe en van deelgebied 005terwoide-Oldebroek„ Hieronder zijn 
enkele karakterietieke landschappelijke kenmerken van deze gebieden opgenomen:

De Dronthense overlaatdijk (ofwel dijkvak Reeve) is een behoudenewaardig 
eultuurhietoriach eiement;

o Het open landschap van de polder achter de dijk met zijn rust, ruimte, een dicht 
slotenpatroon, weinig wegen, weinig bebouwing en boerderijen op terpen;

w De zuiderzeedijk met een flauw buitentaiud en een steil binnentalud, met uitzicht op het 
Uronterrneer en op het binnendijkse poldergebied;
Een zeer kleinschalige ontwateringsetructuur door het vele (kwel)water, met sloten die 
uitmonden in weteringen en kleine kanalen. De waaienperceiering is grotendeels nog 
ongeachonden aanwezig, voornamelijk binnendijks.
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Effect 
De dijkverbetering tast de landschappelijke waarden niet aan. De Dronthense overlaatdljk 

(ofwel dijkvak Reeve) wordt op een symmetrische wijze versterkt Hiermee behoudt de 
dijk het karakter van overlaatdijk met flauwe taluds. Voor dijkvak Zomerdijk geldt dat 
het kenmerkende Zuiderzee-dijkpro¿el wordt aangehouden 
Het in goede onderhoudsstaat brengen van de houten siuiedeuren van de Havensluie heeft een 
positieve invloed op de fysieke kwaliteit van de deuren en daarmee op de eluis. De ingrepen 

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

cultuurhistorisch erfgoed zodat geen negatief effect te verwachten is.

9.7.Archeoiogíe 
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 locatiea onderzocht middels een 

Inventariserend veldonderzoek een karterend booronderzoek.

Tijdens dit onderzoek blijkt dat voor drie deelgebieden, kunstwerk Duiker Noordermerk,
onderhoudeberrn Noordeinde-Zuid en onderhoudsberrn Hellenbeekstraat-Zuid, geconcludeerd 
kan worden dat de middeihoge of hoge archeologiache verwachting voor deze gebieden 

behouden blijft. De geplande ingrepen bij de onderhoudsstrook Heilenbeekstaat~2uid 
overechrijden de vrijstellingagrenzen van het vigerende bestemmingsplan niet en worden 

daarom als niet-onderzoeksplichtig beschouwd. Het waterschap is wel geadviseerd orn in de 
volgende fase kunstwerk Duiker Noordermerk en onderhoudsbern'i Noordeinde~2uid nader te 

onderzoeken.
Voor de overige locaties geicii: 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 

Randrneerdijk 

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 binnenberrn) ligt een fietspad op de kruin van de 
dijk, soms op het buitentaiud. Er zijn enkele kabels en leidingen 
aanwezig in het projectgebied. Nabij het projectgebied is een 

eendenkooi aanwezig, zie figuur 18.

Effecten 
o Bouwhinder 

Bij enkele woningen rondom de Gelderse Sluis en aan de Hellenbeekstraat vindt door 
(gronditraneporten langs de dijk tijdelijk hinder plaats. Ook zijn verstoringen door geluid of 

door bouwllcht binnen de afpalingekring van de eendenkooi niet uit te sluiten. voorafgaand 
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aan de uitvoering wordt met de kooiker overlegd hoe de overlast zo veel als; mogelijk beperkt 
kan worden.

u Luchtkwaliteit 
Voor de beoordeling van de luchtkwaliteit wordt onderscheid gemaakt tueeen 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 
gebruikefase verwacht. De uitvoering van het plan heeft mogelijk wel tijdelijk gevolgen voor 
de luchtkwaliteit. Gezien de omvang ven het project kan redelijkerwije verwacht worden dat 
de gevolgen beperkt zijn. Het project leidt niet tot een verslechtering van de luchtkwaliteit.

Infraetructuur 

De dijk wordt gebruikt door doorgaand en bestemmingeverkeer van Kampen naar Elburg. De 
fieteroute LF23b loopt over de dijk. Het fietspad loopt gedeeltelijk buitendijke en gedeeltelijk 
op de weg. Dit geeft ter plekke van de Bolsrnerksluis en de entree van Noordeinde onveilige 
en onoverzlchteiijke eitueties (bij een fietebeweging van zuid naar noord). Dit ie echter enkel 
tljdene de aanlegfase. Voor aanvang van de werkzaamheden vindt overleg plaats met de 

gemeenten over een (eventuele lokale) omleidingsroute orn de veiligheid van weggebruikers 
en uitvoerend personeel te waarborgen.

De (graaf)werkzeamheden liggen niet binnen de invloedssfeer van groteire) kabels en 
leidingen. Wel worden mogelijk huisaansluitingen geraakt. Deze worden aangepaet en 
teruggebracht.
Voor de vergoeding van de kosten die de kabel- en leidingbeheerders in het kader van de 
eanoeeeing van hun eigen infrastructuur eventueel moeten maken verwijet het waterschap 

naar de Belelderegel nadeelcornoensatle kabele en leidingen Waterechao Vallei en Veluwe 
2021, zoals die regeling op 16 februari 2021 door het college van dijkgraaf en neemraden is 
vastgesteld en nadien bekendgemaakt. De genoemde regeling ie gebaeeerd op de NKL~1999 
van Rijkswaterstaat. Voor telecom~infraetructuur gelden de voorschriften uit de 
Telecommunicatiewet.
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10. 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 
verschiliende werkgroepen.

Participatie en omgeving 
In de verkenningsiase is gestart rnet een inventarisatie van meningen over de plannen voor de 
verbetering van de Noordelijke Randmeerdijk. Dit is gedaan door in een busje iangs het 
dijktraject te rijden. Op deze manier zijn omwonenden geinformeerd en zijn beievenissen van 
bewoners opgehaald. Ook konden bewoners hun mening geven en konden zij hun ideeen over 
de dijkverbetering met het waterschap bespreken.

Middels informatieavonden, ontwerpateiiers en individueie 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 [lol gemaakt en tijdens een inloopavond in maart 2019 in Elburg beschikbaar gesteld 
aan aanwezigen.

In de pianuitwerkingstase is de omgeving op de hoogte gehouden van vorderingen omtrent 
het project door middel van nieuwsbrieven op de website of per post. Waar nodig, iigt de focus 
van het omgevingsrnanagernent meer op individueel niveau. Het waterschap heeft veelvuldig 
individueie gesprekken gevoerd met bewoners. Zij hebben hun wensen kunnen uitspreken. Dp 
deze manier zijn (principe)afspraken gemaakt over toe te passen maatregelen ten behoeve 
van de dijkverbetering. Tijdens de terinzageiegging van het oPpr heeft het waterschap o 
twee (digitale) informatieavonden georganiseerd. Op 7 januari en op 4 februari 2021 is aan 
geinteresseerden de mogelijkheid geboden om toelichting te krijgen of om vragen te stelien.

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 (Faoebook) een advertentie gepiaatst 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 stakehoiders in de omgeving actief 
geinformeerd over de geplande werkzaamheden, de eventuele overiast 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.va|lei-veluwenlfnoordeiiikerandmeerdiik.

Samenwerking per stakeholder 
In de verkenningsfase en het eerste deel van de planuitwerkingsfase heeft het waterschap 
afspraken gemaakt met direct omwonenden, overheidsinstanties en grondeigenaren.
Hieronder staat de participatie per stakeholdergroep op hoofdlijnen uitgewerkt:

o Direct omwonenden: afstemmen van het plan individueie gesprekken.
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v Overneidsinotanties: betrokken bij totstandkoming van het plan en afwegen van 
meekoppeikansen. Daarnaast zijn de overheden meegenomen in de coördinatieprocedure 
van het Projectpian en de benodigde vergunningen.

v Grondeigenaren: het project io in gesprek met grondelgenaren over de benodigde grond 

voor de dijkverbetering en de benodigde tijdelijke gronden.
Natuurorganisaties: er zijn overleggen gevoerd over de impact van het dijkontwerp. Met 
Staatebosbeheer zijn afepraken gemaakt over benodigde grond en over het inrichten van 

het te compenseren moerasboaje bij de Zomerdljk.

Leidingbeheerders: de mogelijke aanpassingen betreffen de huisaansluitingen. In de 
voorbereiding van de realisatiefase wordt het ontwerp voorgelegd aan de kabelu en 
leidingbeheerdere.
Initiatiefnemere project Noorderrot: er hebben meerdere overleggen plaategevonden met 

initiatiefnemers van het aan te leggen haventje nabij dijkvak Oprit voormalig 

stoomgemaal Oldebroek in Noordeinde en de raakvlakken tueoen de beide projecten.
u Eigenaar eendenkooi: er hebben geaprekken plaatsgevonden over mogelijke geluids- en 

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

Beperken hinder tijdens uitvoering 
De werkzaamheden bij de dijkvakken en de kunstwerken vinden voornameiijk plaats buiten de 

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

worden werkzaamheden uitgevoerd die voor lokaie bewoners en verkeer voor hinder kunnen 
zorgen. De grondeigenaren en omwonenden zijn ingelicht over en meegenomen in de ingrepen 

die in hun omgeving plaatavinden.
De giobaie uitvoeringswijze en ultvoeringsbeperkingen staan beschreven in hoofdstuk Het 
project streeft ernaar om tijdens de uitvoering zo min mogeiijk overlast voor de omgeving te 

veroorzaken. "iijdene uitvoering wordt informatie over de werkzaamheden volgens reguliere 

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

Bevoegd gezag instanties 
Het diikverbeteringsproject heeft te maken met de volgende bevoegd gezag instanties:

Rijkswaterstaat 
Provincie Gelderland 

o Provincie Overijesel 
v Gemeente Elburg 

Gemeente Oldebroek 
Gemeente Kampen 

Waterschap Drents Overijeseloe Beita 
Waterschap Valiei 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.

Bestuurlijke Begeleidingsgroep 
De Bestuurlijke Begeleidingsgroep is speciaai gericht op het verkrijgen van bestuurlijk 
draagvlak bij alle betrokken bevoegde gezogen. De wijze van het betrekken van de 
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omgevingspartijen wordt afgestemd met de betreffende bestuurder van de belde 
waterschappen,

Ambtelijke Begeleidingsgroep 
De Ambtelijke Begeleidingsgrbep bestaat uit medewerkers van de betrokken 
bverheden. Het waterschap heeft met de leden van de ABG naar meekoppelkensen gezocht en 
bereidt met de leden van de ABG de bestuurlijke besluitvorming voor.

10.43. Ambtelijke Werkgroep Bevoegd Gezag 
De Ambtelijke Werkgroep Bevoegd Gezag {AWBG) is een werkgroep, specifiek ingesteld voer 
vergunningverlehers 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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11. BEHEER EN ONDERHOUD 

Beheer van de waterkering 
Alle dijken worden beheerd om zo goed mogelijk te voldoen aan verschillende belangen zoals 

waterveiiigheid, biodiversiteit, recreatie en soms medegebruik. Het beheer omvat inspectie en 
monitoring, vergunningverlening en handhaving, calamiteitenzorg en onderhoud.
Bij de jaarlijkse inapectieeI wordt de staat (onderhoudstoeatand) 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 iangjarig aanbesteed met 

bestekken die sturen op de te behaien grasmatkwaliteit, het vergroten van de biodiversiteit,
het voorkomen van schade en een duurzame afzet van maaieel. Het maaltijdstip en de inzet 

van machinee is ter keuze van de opdrachtnemer, De te behalen grasmatkwaliteit is bepaald 
op een matig soortenrijk hooilanci, waarbij waterveiligheid en biodiversiteit als belangrijkste 

belangen zijn gecombineerd.

Beheer van de kunstwerken 
Bij het beheer van de kunstwerken zijn inspecties, onderhoud en oalamiteitenbestrijding de 
belangrijkste zaken. Jaarlijks vindt een testsiuiting plaata. Elke zes jaar wordt een 
(bouwkundige en civieltechnische) inepectie uitgevoerd om het meerjarig onderhoud op te 

baseren. Voor de caiamíteitenzorg is een hoogwaterbeatrijdingsplan met voor eik kunstwerk 
een eluitprotocol beschikbaar.

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

graamatkwaliteit. Oil: gebeurt middels de graatoets.

1 Logger 
Het voornemen van beide waterechappen is om aan het einde van de reaiisatiefaee van de 
Noordelijke Randmeerdijk een nieuw leggerbesluit in procedure te brengen. Dit leggerbeeluit 

legt de definitieve vorm, ligging, afmeting en constructie van de primaire kering (reguliere 
dijkverbetering en oeverdijk) en de daarbij behorende (beschermingsjzonee vaat.

De legger beetaat uit kaarten en teksten. In de logger vindt de juridische vaatlegging plaats 
van waterkeringen en/of wateren. Ook worden daarin de zogeheten kunstwerken (veelal 
sluizen en duikere) \narrneld~ Uit de legger biijki: waar de diverse keurzones geografisch 

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

vaetgeiegd 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 logger 
onderhoudeplichtigen worden aangewezen en onderhoudsverpiichtingen worden geregeld.

Tot het moment van vaetstellen van het nieuwe leggerbealuit, valt het nieuwe waterstaatswerk 
ai wel onder de bescherming van de Keur. In de Keur is opgenomen dat in dat geval het 
wateretaatewerk qua ligging, vorm, afmeting en construotie aangehouden wordt zoals 
aangegeven in het Projectplan Waterwet en dat de grenzen van het waterataatswerk, 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 beschermingezone 
en het profiel van vrije ruimte van de waterkering de statue van beperkingengebied dat 
verplicht in (een bijlage van de) waterschapeverordening (voorheen: Keur) wordt opgenomen.
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12. 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 oa. de Waterwet, de 
gecoördineerde projectpianprocedure en rechtsbescherming, de Crisis~ en herstelwet, het 
Besluit en de Omgevingswet. Ook wordt ingegaan op de benodigde vergunningen voor 
de uitvoering van het project. Er wordt afgesioten met een verantwoording op basis van beleid 
van beide waterschappen en reievant beieid van gemeenten en provincies.

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 watersysternen en vervulling van 
maatschappelijke functies door watersysternen.

Voorkomino en waar nodig beperking van overstromingen. wateroveriast en waterschaarste 
Beide waterschappen hebben de wettelijke taak het voorkomen en waar nodig het beperken 
van overstromingen. Deze dijkverhetering 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 
geidende wettelijk niveau gebracht.

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

2050 weer beschermd tegen overstromingen vanuit het Dronterrneer.

De dijkverbetering gaat gepaard met het dempen van bestaande en het graven van nieuwe 
watergangen. De nieuwe watergangen worden 4 rn (tot maximaal circa 7 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 kwaiiteit van watersvstemen 
Het effect van het project op de ecologie is getoetst in een ecologisch onderzoek Bij deze 
dijkverbetering vindt geen emissie plaats van chemische stoffen. Uit het uitgevoerde 
ecoiogisch onderzoek blijkt dat geen negatieve effecten op de (water)ecoiogie worden 
verwacht.

Het materiaai 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 zuideiijke Reevediepdijk). Het 

overgrote deel van de aanpassingen aan kunstwerken zal met gebruikelijke bouwmaterialen 
(beton, staai en hout) worden uitgevoerd. De chemische- en ecologische kwaiiteit van het 
wateraysteem zal hierdoor niet negatief beïnvloed worden 

Vervuiiino van maatschaooeliike functies van het watersvsteem 
[Je voorgenomen verbeteringen aan de Noordelijke Randmeerdijk zijn beperkt en ieiden niet 

tot verslechtering noch tot significante verbetering van de maatschappeiijke 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 beinvloed ala gevolg van de 

dijkverhoging.

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

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 gevoigen van de uitvoering van het werk ongedaan te maken 
of te beperken.

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

van de Waterwet, te worden gevolgd. De Noordelijke Randrneerdijk is aangewezen als 
primaire kering en daarom is bovenstaande gecoördineerde procedure van toepasaing. Hieruit 
volgt dat Gedeputeerde Staten van de provincies Gelderland en Overijssel de bevoegd gezag 

instantiea zijn om te besliosen 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 net Diširl van 
WW 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 

Staatacourant, het provinciaal blad en hui5~aan~huio bladen bekendgemaakt door het 
coördinerend bevoegd gezag, de provincie Gelderland.

In de periode van 4 januari tot en met 15 februari 2621 ia 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 gecodrdineerde 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 vaatgelegd in een Nota van Beantwoording.

Het A8 van WW en het AB van WDODelta etellen, mede op basia van de Nota van 
Beantwoording, het definitieve projectplan binnen 12 weken vaat. Vervolgens wordt het 
projectplan ter goedkeuring ingediend bij Gedeputeerde Staten van provincie Gelderland en 
van provincie Overijsaei. 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 goedkeuringsbealuít voor het projectplan en tegen het projectplan. Het 

beroepschrift moet worden ingediend bij de Afdeling bestuursrechtapraak 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 zienewijze 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 goedkeuringsbesiuit in werking, ook al wordt 
een bezwaar of een beroepschrift ingediend. Dit betekent dat de maatregelen opgenomen in 

het projectplan kunnen worden uitgevoerd. Orn dit te voorkomen kunnen beianghebbenden 
geiijktijdig 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 beiang aan te tonen, dat zich tegen de onmiddellijke 
uitvoering van de maatregelen in het kader van de dijkverbetering verzet.

Besluit Milieueffectrapportage 
Dit projectplan beschrijft de activiteiten voor de dijkverbetering. Deze activiteiten veilen onder 

categorie D 3.2 in het Besluit (miiieueffectrapportage): "Be aanieg, wijziging of 
uitbreiding van werken inzake kanalisering of ter beperking van overstromingen, met inbegrip 
van primaire waterkeringen en rivierdijken".

in het Besiuit staat omschreven dat wanneer Gedeputeerde Staten een 
goedkeuringsbesiuit nemen op zulke activiteiten, deze m.e.r.~beoordelingsplichtig zijn. In de 
rn.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 zijn 
opgenomen in hoofdstuk 9 van dit projectplan.

Aan de hand van deze beoordeling hebben Gedeputeerde Staten van Gelderiand en van 
Overijssel in 2018 besloten dat geen milieueffectrapportage opgesteid hoeft te worden,
voorafgaand aan goedkeuring van het projectpian op grond van de Waterwet.
Met het uitvoeren van de werkzaamheden worden geen nadelige milieueffecten verwacht die 
het opsteilen van een volledige noodzakelijk maken, rnits wordt voidaan aan een aantal 
rnitigerende maatregelen. Deze zijn opgenomen in de besiuiten van de beide provincies 

en Hiermee is rekening gehouden in de verdere uitwerking van het project 
Noordelijke Randmeerdijk.

Een van deze rnitigerende maatregeien is als volgt: “de tijdelijke stikstofdepositietoename 
(aanm en afvoer van grond in dijkvak 1-5 met schepen of vrachtwagens) past binnen de 
daarvoor gereserveerde ontwikkelingsruimte het Met het afschaffen van de PAS~

regeling is deze maatregel niet meer van toepassing. 0m deze reden is een addendurn 
geschreven op de rn.e.r.'beoordeling en is een aanvuliende Aerius-berekening uitgevoerd.
Tevens is de Aerius-berekening opnieuw uitgevoerd met de versie van de rekentooi na 15 

oktober 2020 
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Noodzakelíjke vergunningen 
In het kader van dit projectplan is in 2018 een eerste vergunningeninventarisatie opgesteld 

In deze inventarisatie ie onderscheid gemaakt in de benodigde vergunningen voor de 
definitieve situatie (hoofdvergonningen) en overige vergunniogen/meldingen/toesternmingen 
die nodig zijn tijdens uitvoering (zoale tijdeiijke werkterreinen, werkwegen, tijdelijke 
watervergunningen Vergunningen voor de uitvoering zijn geen onderdeel van de 

projectpianprocedure op grond van de Waterwet en worden te zijner tijd door de 

opdrachtnemer zelf aangevraagd.

Voor wat betreft ontgrondingen zijn de werkzaamheden beoordeeid door beide provincies en 
de werkzaamheden zijn siechts meldingepiichtig op basis van de ontgronoingsverordeningen 
van beide provincies. Het aanvragen van een ontgrondingenvergunning is niet nodig.

Uit de inventarieatie, aangevuid en verfijnd met voortschrijdend inzicht volgen enkele 
vergunningen, die gecoördineerd met het projectplan voorbereid zullen worden. Dit zijn de 
volgende vergunningen:
o Omgevingevergonning Handeien in atrijd met regels Ruimtelijke Ordening (buitenplanse 

afwijking) voor locatie Reeve (gemeente Kampen).
o Omgevingsvergunning Monumenten voor de aanpassingen aan de Gelderse Siuia 

(gemeente Oldebroek) en de aanpasaingen aan de Havensluis (gemeente Elburg). Voor de 
aanpaasingen aan de Havensluis is; tevens het onderdeel bouwen toegevoegd aan de 

aanvraag.
De Bolsmerkaluia, Lummermerkaluis en de Eektermerksiuis hebben momenteei geen 
monumentale status. Deze etatua zullen zij wei krijgen in de komende maanden. Hierop 
voorsorterend zal een Omgevingsvergunning Monumenten worden aangevraagd voor de 

aanpaseingen bij de drie sluizen (in een aanvraag) bij de gemeente Oldebroek.
u 0mgevingsvergunning Kappen voor het kappen van een boom op de terp bij het Reeve 

(gemeente Kampen). Er worden drie bomen gekapt, elechts een is omgevingsvergunning 

kappen plichtig.
v Ontheffing Wnb voor de egel bij provincie Qverijssel.

Overgangsrecht Invoeringswet Omgevingewet 
Op grond van artikel 11.50 van de Overgangsbepalingen behorende bij de Invoeringswet 

Omgevingswet geidt 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 omgevingovergunning aie bedoeld in artikel 5.3 van de Omgevingswet voor de in het 
projectplan omechreven activiteitCen).

Zolang een projectpian niet onherroepelijk is, blijft het oude recht daarop van toepaosing als 
het ontwerp daarvan voor de inwerkingtreding van afdeling 5.2 van de Omgevingawet (naar 
verwachting per 1 januari 2022) ter inzage is gelegd.

Toetsing aan beleid van de beide waterschappen 
Het beleid van WW staat beschreven in het document 'Waterbeheerprogramma 2016-2021 
Waterachap Vallei en Veluwe' en het beleid van WDODelta is opgenomen in het document 

`Waterbeheenolan 2016-2021 Waterschap Drente Overijseelse Delta'. Met de uitvoering van dit 
projectplan voidoet de dijk weer aan het wetteiijk vereiste veiilgheidsniveau. Hiermee wordt 
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invulling gegeven aan het beleid van de beide waterschappen. Daarnaast wordt roet dit 
projectplan uitvoering gegeven aan het Verbeterprograrnrna Waterkeringen 2010 2015.

Bestemmingsplannen 
De dijkverbetering past grotendeels binnen de vigerende bestemmingsplannen. Op een locatie 
is de dijkverbetering strijdig met het vigerende bestemmingeplan: dijkvak Reeve. Het gaat 
hier orn het volgende bestemmingsplan:

Reeve, gemeente Kampen: bestemmingsplan IJsseldelta-Zuid onherroepelijk (2541-
2015y 

Voor het afwijken van het beeternmingeplan voor dijkvak Reeve is een Omgevingsvergunning 

buitenplanse afwijking aangevraagd bij de gemeente Kampen. Hiervoor is een Ruimtelijke 
Onderbouwing opgesteld die bij de vergunningaanvraag geveegd is. Deze vergunning ligt 
tegelijkertijd ter inzage met dit projectplan en de overige besluiten.

Beleid van provincie Overijssel en provincie Gelderland 
[Je provincie Overijssel heeft haar beleid voor wat betreft ruimtelijke kwaliteit voor dijken 
vaetgelegd in de notitie `Ruirntelijk perspectief dijken in Overijssel' van 19 mei 2017. De 
uitgangspunten in deze notitie zijn meegenomen in de landechappelijke inpassing van de 
dijkverbeteríng bij het Reeve. Daarnaast ie de landeohappelijke inpassing van de 
dijkverbetering besproken met een expert Ruimtelijke Kwaliteit bij beide provincies.

Onteigeningawet 
De onteigeningawet is van toepassing. De uitwerking hiervan wordt in hoofdstuk 8 
“Beschikbaarheid van gronden" besproken. De huidige regels en voorechriften over 
onteigening worden via de Aanvullingswet Grondeigendorn 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 onteigeningsinstrumentariurn 
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.

1 1 Schadelooss telling 
Ale 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 echade of nadeel aan de orde zijn: uitvoeringesohade, planschade en 
nadeelcornpeneatie. In die gevallen gaat het orn schade die voorafgaand aan de uitvoering van 
het project binnen zekere grenzen voorzienbaar ie. Daarnaast is het mogelijk dat zich schade 
openbaart na afloop van de werkzaamheden. Deze schade ie redelijkerwije onvoorzienbaar.

12.104. Voorzienbare schade.
In paragraaf 12.10.1 (Voorzienbare schade) worden achtereenvolgens de volgende 
onderwerpen behandeld:

Uitvoeringeechade 
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c Zettingeachade 
v Pianechade 

Nadeelcompenaatie 
Aanpassen en verleggen van kabels en leidingen 

Uitvoeringaschade 
WW rekent het tot haar verantwoordelijkheid orn de werkzaamheden waar mogelijk zonder 
schade, of, aie het niet anders kan, zo echadebeperkend mogelijk uit te voeren. Toch is het 

mogelijk dat de uitvoering van de werkzaamheden kan leiden tot schade, zoais bijvoorbeeld 

zettingsschade of echeurvorrning aan panden en bij boerderijen gewasschade of 
structuurechade (landbouwgrond). Bij uitvoeringsU of bouwschade gaat het orn schade als 
gevoig 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 waterachap 
io opdrachtgever, dus eindverantwoordelijk voor echadeafhandeling.

Uitgangspunt is dat de beoogde uitvoering van de werkzaamheden zoais beechreven in dit 
projectpian zonder schade zal worden uitgevoerd. Niettemin ia vooraf niet volledig uit te 

eiuiten dat onverhoopt schade kan ontetaan. Urn in dat gevat vast te stellen of de echade het 
gevolg ie van de uitvoering van de dijkversterking worden er voor de uitvoering van het werk 
door een schadedeakundige bouwkundige vooropnames gemaakt van de betrokken panden en 

nulopnamee gemaakt van de iandbouwpercelen. Het waterechap 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 lange de aan~ en 
afvoerroutes. Daarnaast worden trillingen (aia gevolg van het aanbrengen van damwanden en 
werkverkeer) gemonitord bij de woningen en gebouwen die daarvoor gevoeiig zijn. In elk 
geval worden aile gebouwen en infrastructuur die binnen 20 rneter van een 

dijkverbeterniaatregei en/of aan~ en afvoerroute opgenomen door een onafhankelijk 

expertisebureau. De opnames worden uitgevoerd volgens de KOM0~Beoordelingerichtlijn BRL 
5024 “Het uitvoeren van bouwkundige opnames". De koeten van bouwkundige opnamen 
komen voor rekening van het waterschap. Wanneer een eigenaar het niet eene is met de 

beslissing van het waterechap over het al dan niet vergoeden van schade, beataat 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 meetboutjee, dan moet hij zeif aantonen dat het waterschap aansprakelijk is 
voor eventuele schade. De kosten voor het verzameien van bewijs komen in dat geval ook 
voor zijn rekening.

Wanneer tijdena 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 (letaelschade), dan zal dit nadeel via de doorlopende BouwW en 
montageverzekering (met daarbinnen een dekking voor Wettelijke Aansprakeiijkheid) van het 
waterschap worden afgehandeld. Mocht zich ale gevolg van invloeden van buitenaf 
(bijvoorbeeid door een storm of brand) tijdens het bouwprocea schade voordoen aan het eigen 

bouwwerk of aan de technische constructies die onderdeel uitmaken van de dijkverbetering 
zeif, dan zal deze schade worden afgewikkeld rniddeis de doorlopende Bouw~ en 
montageverzekering (met daarbinnen dekking voor Construction Allriek), die het waterechap 

`voor dit project heeft afgeeioten.
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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 rijm en werketroken 2618' de daadwerkelijke 
gewasschade uitbetaald aan de eigenaar, voor de periode dat het Werkterrein is gebruikt en 
de eventuele nei-schade ale gevolg van opbrengatderving.

Zettingsschade 
Met behulp van meetbouten kan het zettingoverloop 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 lange woningen kan bij 

elappe 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 
vaete 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 eindooname 
plaats. Door de eindopnarne met de vooropnarne 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. [Je vooroonarne en de eindooname worden bij de notaris 

gedeponeerd.

Planschade 
Ale 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 
omgevingevergunning af te wijken van het bestemmingsplan. Voor de dijkverbetering 
Noordelijke Randmeerdijk is dit slechts op een locatie aan de orde. Hierdoor kan zogeheten 
planschade ontstaan. Planschade bestaat uit vermogensnadeel in de vorm van 
waardevermindering van onroerende zaken of uit inkomensachade die ontstaat door een 
wijziging van de planologische eituatie. In afdeling 6.1 van de Wet ruimtelijke ordening ie een 
juridische grondslag voor vergoeding van planschade opgenomen.

Vergoeding van olanochade is alleen mogelijk indien de echade 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 
schadevergoedingeregeling) is verzekerd.

Nadeelcompeneatie 
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 echade 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 inkomensm of bedrijfoechade 
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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. \foor WW 

geldt de verordening, waarin regels zijn opgenomen over de wijze waarop een verzoek wordt 

behandeld (Schadevergoedingsregeling Waterschap Vallei en Veluwe 2014).

Onder de noemer nadeelcornpensatie 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 uitstijgl: boven het `norrnaai 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 echadepost een beroep doet of kan doen op 
nadeelcornpensatie in de zin van artikel 7.14 van de Waterwet, geen mogelijkheid aanwezig is 

om met het oog op de vergoeding van diezelfde schade 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 overheidshandeien is.

Claims die gebaseerd zijn op (vermeend) onrechtmatig handelen van het waterschap kunnen 
dus niet als nadeelcornpensatieverzoek in behandeling genomen worden.

Nadeeícompeneatie en planschade onder de Omgevingswet 

De regelingen over nadeeicompensatie 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 rieico 
en een burger of bedrijf onevenredig zwaar treft in vergelijking met anderen. $chade als 
gevolg van het projectbesluit kornt 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 vereiet, dan wordt die 
omgevingsvergunning als schadeveroorzakend besluit aangemerkt. Het verzoek orn 
toekenning van nadeelcompensatie moet worden ingediend bij het bestuursorgaan dat het 
projectbesluit heeft vastgesteld of de omgevingsvergunning heeft verleend.

0e 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 schade-:verzoek 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 zoale 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 peilrnornent 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)rnogelijkheden van het huidige en het nieuwe 
bestemmingsplan losgelaten.

De toekomstige regeiing van pianschade in de Cirngevingswet is minder laagdrempelig, orndat 
rnet betrekking tot vermogensnadeel als gevolg van overheidsmaatregelen een verhoogd 
forfait van de waardedaiing van onroerende zaken) als aftrek wegens normaai 
maatschappeiijk risico voor rekening van de verzoeker blijft.

Titel 15.2 van de Omgevingswet heeft specifiek betrekking op de vergoeding van echade bij 
het opleggen van gedoogplichten.

Aanpassen en verleggen van kabels en leidingen 
De kabel- en leidingbeheerders zulien waar nodig de kabels en leidingen verwijderen,
verpiaatsen of de bestaande hoogteligging daarvan wijzigen om de uitvoering van de 
noodzakelijke werkzaamheden in het kader van de dijkverbetering rnogeiijk 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 wetteiijke 
schadevergoedingsregeling van de Waterwet. De gedupeerde moet hiervoor het initiatief 
nernen. 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 de uitvoering van het 
projectplan) vervalt de aanspraak op vergoeding van eventuele schade.

De schadevergoedingsregeling van de Waterwet is het vangnet voor individuele gevalien 
waarbij het niet lokt orn 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.

Schade/oker 
Het kan echter voorkomen dat onverhoopt toch schade ontstaat. Voor het meiden van schade 
kan rnen zich wenden tot Waterschap Vallei en Veluwe. Bij dit waterschap kunnen 
belanghebbenden terecht voor alle vragen en rneidingen schade ten gevolge van de 
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werkzaamheden en genomen maatregelen. Tevens stešt het waterschap WW een 
schadeproteccl op.
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BIJLAGE Factsheets Noordelijke Randmeerdijk 
EQ

FT
JW

W
PF

Q
N
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Deze factsheets zijn opgenomen in document `ßijlagenrappurt oPpr Factsheets 

Dijkvak Reeve 
Dijkvak vourmalig støomgemaal Gldebruek 
Dijkvak Zomerdljk 
Kunstwerk Gelderse Sluis 
Kunstwerk Duiker voormalig ßtuumgemaal Oldebroek 
Kunstwerk Duiker Nuorcíermerk 
Kunstwerk Drooghe Duiker 
Kunätwerk Bolsmerkëlušs 
Kunstwerk Lummermerkzlušs 
Kunstwerk Eektermerksluis 
Kunstwerk Duiker Hellenbeekstraat 
Kunstwerk Havenaluls Elburg 
Kunstwerk Goorslušs 
Dncšerhuudsberm Nuordulndeíuld 
Onderhoudßberm Hellenbeekstraat-Nuord 
Cinderhoudsberm Hellenbeekstraat-Zuid 
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Inhoudsopgave 
Factsheets Noordelijke Randmeerdijk 

SD
F°

T4
9`

S¿
ë9

4N
F 

Dijkvak Reeve 
Dijkvak Oprit voormalig atoomgemaal Oldebroek 
ßijkvak Zomerdijk 
Kunotwork Gelderse Sluis 
Kunstwerk Duiker voormalig stoorngemaal Oldebroek 
Kunstwerk Duiker Noorderrnerk 
Kunstwerk Drooghe Duiker 
Kunstwerk Bolsrnerksluls 
Kunstwerk Lummermerkaluis 
Kunstwerk Eektermerksluis 
Kunstwerk Duiker Hollenbeekstraat 
Kunßtwerk Havensluia Elburg 
Kunstwerk Goorsluio 
Onderhoudsberm Noordeinde-Zuid 
Onderhoudsberm Hellenbeekstraat~Noord 
Onderhoudsberm Hollenbeokstraat-Zuid 

Toelichting 
betreft een verwijzing naar de ln hoofdstuk 13 opgenomen referentie ln het 

hoofddocurnent `0ntwerp Projectplan Dijkverbetering Noordelijke Randmeordijk'.
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Dijkvak Reeve 

Beheerder dijk: Waterschap Drents Overijeaalse Delta 

Gemeente en Provincie: Gemeente Kampen, Provincie Civerijaael 

Lengte dijlrvak: Circa 270 rn 

Opgave verbetering: Hoogtetelrort oplossen 

klgemene beschrijving dijkvak Reeve 

0e huidige waterkering kenmerkt zich als een groene glooiing in 
Zuidelijke 

Reevediepdijlr 
het landschap met flauwe taludhellingen aan weerszijden. Het 

dijkvak ligt, van noord naar zuid gezien, ingeklernd tussen de 

zuidelijke Reevediepdijk en de Gelderse Sluis (zie figuur 

Het betreft het laatste restant van de voormalige `Drontl^ier 

Gverlaat' en is daarmee een bijzonder en zeldzaam 

cultuurhistorisch element geworden. De toplaag van de 

waterkering betreft een graa/kruidenmengeel dat door de 

grondeigenaren wordt onderhouden. Het dijkvak is in beheer 

van waterschap Drents Overijeselse Delta en is gelegen binnen 

de gemeente Kampen en provincie Overijeael.

Waterveiligheíd dijkvak Reeve 

Het dijkvak Reeve voldoet niet aan de eisen voor 

waterveillgheid; de huidige waterkering is te laag.

Opgave dijkvak Reeve 

L Verhagen van de dijk 

Dijkuntwerp dijkvak Reeve 
y y o 

Figuur dna/vak knew 
Het boogtetekort bedraagt circa 0,8 rn over een lengte van 

circa 270 De kruinhoogte ligt nu op NAP waar 

een benodigde krulnhoogte is vereist van NAP 41,45 Hoogtetekort betreft hier het enige 

mechanlarne waarop de dijk is; afgekeurd.

Het dijkontwerp beataai: uit een integrale grondoploseing met passende aansluiting op de zuidelijke 

Reevediepdijk en een aansluiting richting de Gelderse Sluis, waarbij de dijk overgaat in de terp Mi.
Voor het ontwerp is gekozen om het dijkvalt binnen de bestaande binnen- en buitenteen van de 

waterkering integraal met klei on te negen (zie figuur 

:rio ur'

[Je flauwe taluda blijven behouden door een buitentalud van 1:12 en een binnentalud van 1:7 aan te 

leggen. Be kruinbreedte van 4,5 rn blijft ongewijzigd ten opzichte van de huidige eituatie. Dit 



Titel Prolectplan Waterwet Noordelijke Randrneerdijk Bijlagenraoport Factsheets 

Pagina S van 70 

ontwerp waarborgt en benadrukt de aanwezige landschappelijke waarden in het gebied en de 

culturele waarde van de `Dronther Overlaat' Vanwege de aanwezige kleiu en veenlagen treedt 

door de ophoging klink (in de ondergrond) op. Daarom wordt circa 0,3 rn extra aangebracht 

(zogenaamde overhoogte), zodat het dijkvak tot 2050 voldoet aan de hoogtenorm. De aanleghoogte 

van de kruin wordt hierdoor NAP 462,75 
De aansluiting aan de noordzijde met de Zuidelijke Reevedieodljk verdient extra aandacht: om de 

dijken goed op elkaar aan te laten sluiten wordt een inkassing gemaakt, Hiervoor wordt schone klei 

gebruikt en zal de kleilaag van beide constructies op elkaar aan moeten sluiten, zodat de 

waterdiehtheid en de eroeiebeotendígheid van de toplaag gewaarborgd ie. Scherpe overgangen 

worden voorkomen zodat onderhoud ef¿ciënt kan worden uitgevoerd, De beheergebieden van 

Rijkswaterstaat en WDODelta grenzen aan elkaar op de Zuidelijke Reevediepdijk; de beheergrens 

ligt waar de Drenthe-r Overlaat aansluit op de Zuidelijke Reevediepdijk.

Doorsnede A~A 

u *onze 

Doorsnede B~B 

De aansluiting aan de zuidzijde richting Gelderse Sluis om de terp (zie figuur heen betreft een 

maatwerkoolossing. De waterkering wordt om de terp heen gelegd en `vouwt' zich langs de 

weatzijde om de terp tot aan de Gelderse Sluis. Ale gevolg van de iets eteilere taluds, wordt de 
aanleghoogte 3110+ MAPv Aan de westzijde van het perceel sluit de waterkering aan op de terp en 

moet de tuin deels opgehoogd worden. Om de afwatering van de tuin te verzekeren, wordt vanaf de 

noordweetpunt van de tuin een afwatering aangebracht tussen de tuin en de waterkering. De 

afwatering sluit aan op de sloot ten noordoosten van de terp. In de opvolgende fase gaan we 

gezamenlijk met de bewoners/eigenaren de exacte inrichting verder uitwerken.

Gebruik van gronden 

De verhoging van dijkvak Reeve wordt uitgevoerd op gronden die bij derden in eigendom zijn. In de 

afgelopen jaren zijn contacten gelegd rnet de eigenaren. De betrokkenen zijn op de hoogte van 

cie voorgenomen dijkverhoging en afspraken over toekomstig beheer rnet de eigenaren;
w de verschillende mogelijkheden voor wat betreft uitvoeringswijzen van de opgave;

het feit dat de gronden tijdelijk nodig zijn orn de werkzaamheden te kunnen uitvoeren. Na 

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

grondeigenaren,
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Binnen het dijkvak Reeve heeft het waterechap geen eigendom. De gronden van dijkvak Reeve zijn 

in eigendom van drie eigenaren en worden geoacht door veehouder. Hier geldt dat de gronden 

tijdelijk nodig zijn om de werkzaamheden te kunnen uitvoeren. Vanuit beheeroogpunt is geen 

noodzaak om tot verwerving van eigendom over te gaan. Ook hier wenst het waterschap tot 

overeenstemming te komen rnet de eigenaren en/of gebruikers over tijdelijk gebruik. lila realisatie 

en afwerking van de voorziening komt de grond weer in gebruik bij de betreffende groncleigenaar`

Indien geen overeenstemming wordt bereikt over het (tijdelijk) gebruik van de grond, kan een 

gedoogplicht opgelegd worden. Voor het tijdelijk in gebruik nemen van gronden wordt een 

schadevergoeding vastgeeteld. [Jaarbij wordt mede vastgesteld in welke toestand de betreffende 

percelen zich bevinden en moeten worden opgeleverd. ln geval van het opleggen van een 

gedoogplicht kunnen rechthebbenden een aanvraag om schadevergoeding indienen op basis van 

artikel 7.14 van de Waterwet.

Uitvoering 

Tijdens de uitvoering wordt de bovenste m van de dijk afgegraven en in een tijdelijk depot 

geplaatst. Vervolgens wordt klei (met minimaal erosieklaese aangebracht op de dijk, waarna de 

grond uit het tijdelijk depot weer wordt teruggeplaatst bovenop de aangebrachte laag klei. Omdat 

sprake is van grondverzet, is de grondkwaliteit ter plaatse in beeld gebracht door middel van een 

verkennend bodemonderzoek. Geconcludeerd ie dat vrijkomende grond op basis van indicatieve 

toetsing toepasbaar is. Voor de ophoging wordt alleen schone klei (AWZQOO) toegepastw Hiermee 

wordt voldaan aan het Besluit bodemkwaliteit. De ophoging resulteert niet in een verslechtering van 

de gemiddelde bodemkwaliteit. Er is circa 7.090 rnii klei nodig om de ophoging (inclusief overhoogte)

te realiseren.

Effecten van uitvoering en plan 

De effecten van de dijkversterking voor het plan en de uitvoering zijn op basis van beschikbare 

informatie kwalitatief bepaald. Onderdeel hiervan zijn maatschappelijke doelstellingen en mogelijke 

effecten op belanghebbenden. Voor de effecten van de versterking van dijkvak Reeve zijn de 

volgende aspecten van belang.

Bodem 

Omdat 'sprake is van grondverzet is de grondkwaliteit ter plaatse onderzocht. Hieruit blijkt dat het 

gehalte PFAS in de bovengrond plaatselijk de norm, zoals is aangeduid in het tijdelijk 

toetsingskader, overschrijdt. Verder zijn in de grond geen verontreinigingen aangetoond. De grond 

kan ter plaatse worden hergebruikt. Indien grond elders hergebruikt zou gaan worden is deze,

volgens de indicatieve toetsing, geclassificeerd als “wonenï 

Voor de ophoging wordt alleen schone klei (AWZGOO) toegepast welke moet voldoen aan het Besluit 

bodemkwaliteit. De ophoging resulteert niet in een verslechtering van de gemiddelde 

bodemkwaliteit. De rapportage van het uitvoerde bodemonderzoek is opgenomen in 
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Water 

De versterking van het dijkvak heeft een positief effect op de waterveiiigheid in het gebied llCij.

Door de werkzaamheden wordt het hoogtetekort opgelost. De dijkvereterking gaat niet gepaard met 

het dempen en/of verleggen van bestaande sloten, waardoor geen noemenswaardige verandering 

van de grondwaterstand en van de kwel binnendijks optreedt. Significante effecten op de 

grondwaterhuishouding nabij de dijk worden niet verwacht. Tijdens de aanlegfaee en in de faae 

nadat de dijk is aangelegd worden geen effecten verwacht oo het oppervlaktewatereveteem.

Evenmin wordt invloed op de oppervlaktewaterkwaliteit verwacht.

Coltuurnietorie, iandachap en archeologie 

Het te versterken dijkvak is een voormalige overlaatkering lange de Zuiderzee, de Dronthense 

overlaat. Door de komst van het Reevedlep is de overlaat een behoudenewaardig cuitourhistoriache 

element geworden en wordt door de wijze van versterken sterker aanwezig in het landschap 

Zowel aan de noord~ als de zuidzijde sluit de verhoogde dijk op een vloeiende wijze aan op de 

omgeving.

Uit archeologische onderzoek ES] volgt dat de kans op archeologische waarden oo deze locatie laag 

is. Tijdens de uitvoering wordt de eerste 0,2~6,25 m van de bovengrond van de dijk ontgraven.

Daarna vindt een ophoging van ongeveer 1,10 rn klei plaats en wordt de bovengrond teruggeplaatst.

Zowel het ontgraven als het ophogen heeft geen effect op de eventuele archeologische waarde in de 

bod e rn 

Natuur 

.welgemeende 

Effecten van de werkzaamheden oo Natura 2600~gebieden zijn beschouwd in hoofdstuk 9 van het 

Projectplan Waterwet.

Beechermde soorten Wet Natourbeggberming 

Tijdens het ecologisch onderzoek naar de aanwezigheid van beecherrnde dier~ en piantensoorten 

rond het dijkvak Reeve zijn geen beschermde piantensoorten aangetroffen. Een bijzondere vondst 

was wel de kranswiereoort brakwater kransblad. Deze niet beschermde, maar wel zeer zeldzame 

soort groeit in de sloot evenwijdig aan het dijktraject Reeve. De sloot blijft behouden en valt buiten 

de invloedsfeer van de werkzaamheden. Er is geen negatief effect op deze soort.

Sporen van de egel zijn wel aangetroffen op deze locatie, waarvoor mitigerende maatregelen 

voorafgaand, tijdens en na de werkzaamheden worden toegepast. Voor uitvoering van de 

werkzaamheden is vanuit provincie Overijssel een Ontheffing Wet natuuroeacnerrning verleend voor 

deze soort.

Naast de egel is, gezien de terreinopbouw en de bekende landelijke verspreiding van beschermde 

kleine zoogdieren, de aanwezigheid van dergelijke aoorten zeer onwaarschijnlijk. Tijdens het 

veidoezoek zijn dan ook geen vaste verbiijfplaateen of aporen van beschermde grondgebonden 

zoogdieren aangetroffen.

In de directe nabijheid van het dijkvak Reeve is; een (deels vervallen) ooievaarsnest aangetroffen in 

een meidoorn. De bewonera gaven aan dat in 2018 de laatste (mielukte) broedpoging ie geweest.
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Dit neet wordt niet meer gebruikt en in 2019 is naast het oude heat een nieuwe nestvoorziening 

geplaatst in de vorm van een ooievaarspaal. De meidoorn wordt gekapt ten behoeve van de 

dijkvereterlting.

Ooievaars behoren tot een beperkt aantal poorten vogels die elk jaar terug keren naar het nest en 

daarom zijn hun nesten het hele jaar beschermd vanuit de Wet natuurbescherming. 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. Verder zijn geen jaarrond beschermde 

neeten van vogels aanwezig.

Op het dijkvak kunnen ook algemene grondbroedera als scholeketer of graspleper broeden. Door te 

werken bulten het broedseizoen worden negatieve effecten voorkomen. Waar dit niet mogelijk is,

dient een ecologisch werkprotocol te worden opgeeteld met mitigerende maatregelen. Het 

verwijderen van de bomen en etrulken bij het dijkvak dient in elk geval te gebeuren buiten het 

broedeeizoen.

Bij het dijkvak Reeve zijn geen geschikte verblijfplaatsen voor vleermuizen aangetroffen. Wanneer 

bij kunstlicht gewerkt wordt, kunnen foeragerende of passerende vleermuizen wel hinder 

ondervinden. Aangezien de werkzaamheden overdag zullen plaatsvinden, is hiervan geen sprake.

Er zijn geen beschermde amfibie- of reptielsoorten aanwezig op de locatie. Negatieve effecten 

op beschermde viseen, amfibieën en reptielen zijn dan ook uitgeeloten. Daarnaast is niet te 

verwachten dat beechermde ongewervelden in het plangebied of binnen de invloedefeer van de 

werkzaamheden voorkomen.

De dijkversterking bij Reeve vindt plaats buiten de begrenzing van een NNN-gebied. Hiervoor geldt 

dat geen aanpassingen plaatevinden waardoor negatieve effecten op de wezenlijke waarden en 

kenmerken van het netwerk optreden.

Woon~ werkM en leefmilieu 

De bewoners van de woning op de terp ondervinden overlast van de dijkversterking. Daarbij gaat 

het om gevolgen van tijdelijke aard, zoals geluidsoverlast en tijdelijke zichtvervuiling. De ophoging 

van de dijk leidt aan de noordkant tot een iets ander permanent uitzicht vanuit de woning. In de 

opvolgende fase gaan we gezamenlijk met de bewoners/eigenaren de exacte inrichting van de terp 

en herplant van bomen en struiken ter plaatse verder uitwerken.

Het bouwverkeer veroorzaakt trillingen, maar schade aan de woning wordt niet verwacht. Als gevolg 

van de uitvoeringswerkzaamheden is een overechrijding van de geluldnorrnen niet uit te sluiten. De 

geluideernisaie van de aanleg wordt bepaald door de omvang van de werkzaamheden, het te 

gebruiken materieel, de wijze van transport, de uitvoeringsduur en het moment waarop de 

werkzaamheden worden uitgevoerd. Lie mate waarin de omgeving de hinder ervaart is primair 

afhankelijk van de aard en duur van de werkzaamheden. Gevolgen voor luchtkwaliteit in de 

omgeving gelden alleen voor de aanlegfase. Hoewel de werkzaamheden omvangrijk van aard zijn..

kan redelijkerwijs worden verwacht dat de belasting lokaal beperkt is en dat ruim onder de gestelde 
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grenowaarden en richtlijnen uit de Wei: rniiieubeheer wordt gebleven. Tijdens uitvoering zal 

gestreefd worden naar maximaie bereikbaarheid en zo rnin mogelijk overlaat voor omwonenden.

Het detallontwerp van het maatwerk ter hoogte van de aansluiting van de dijk op de terp niet de 

woning wordt in nauw overleg met de bewoners gemaakt. Randvoorwaarde voor de gehele 

uitvoering is dat geen grond zal worden aangevoerd over het erf tussen de woning en de schuur 

door.

De dijkverbetering heeft geen gevoigen voor het huidige beweidingsbeleid op en naast de dijk.

Vanwege de benodigde erosiebestondigheid van het gram mag na ophoging van de dijk geen vee op 

de waterkering worden geweld.

De stakeholders zullen proactief betrokken worden tijdens het verdere proces. Tijdens de uitvoering 

zal de communicatie er op gericht zijn dat vooraf de betrokkenen geinformeerd worden over de 

aard, het tijdstip en de duur van de werkzaamheden. Randvoorwaarden voor de uitvoering zijn 

opgenomen in hoofdstuk 7 van het Projectplan Watorwet.

Kabels en leidingen 

Bij de terp liggen kabels en leidingen; aan de kant van de 

Gelderse Sluis liggen diverse kabels en leidingen die de 

woningen aansluiten (zie figuur De werkzaamheden 

voor de dijkverbetoring liggen buiten de ligging van de 
l 

kabels en leidingen. in'
l 
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Dijkvak Oprit voormalig etoomgemeal Oldebroek 

Beheerder dijk: Waterschap Vallei en Veluwe 

Gemeente en Provincie: Gemeente Oldebroek, Provincie Gelderland 

Lengte dijkvak: Circa 50 rn 

Opgave verbetering: Hoogtetekort oplossen: maatregel in grond 

Algemene beschrijving Dijkvak oprit voormalig stoomgemaal Oldebroek 

Het dijkvak oprit voormalig stoorngemeal Oldebroek (zie figuur betreft een kort traject met een 

hoogteopgave ven circa 0,3 m over een lengte van ongeveer 50 Het dijkvek maakt deel uit van 

het dijktreject Noordeinde w Gelderse åluls Dit dijktraject ie aanmerkelijk jonger dan de 

zuidelijker gelegen dijken met het typerende Zuiderzee dijkpro¿el. Het dijktrajeet heeft een binnen~

en buitendijkee talud van 0e omgeving wordt gekenmerkt door een 

voormalig stoorngernaal, een voormalige defensieioods en de Gelderee Sluis.

De lokale kruinveriaging is in het verleden aangebracht om vanaf de Dijkvak Oprit 

onteluitingsweg het binnendijkee perceel te kunnen bereiken: de toenmalige mormalíg 

waterkering was te eteil om te kunnen berijden. Deze inrit kon worden Smümgemaal 
aangelegd, aangezien de dijk in de periode 1936 1996 geen status; van Oldebroek 
“waterkering kende. ingrepen in de dijk konden destijds zonder vergunning 

worden uitgevoerd.

Waterveiligheid 

Het dijkvak oprit voormalig gemaal Oldebroek voldoet over een lengte van 

circa 50 m niet aan de eisen voor waterveiligheid; de huidige waterkering is te 

laag als gevolg van een oude ontsluitingseenpeselng van de binnendijks 

gelegen gerageooxen.

Opgave dijkvak Oprit voormalig gemaal Oldebroek 

üphogen van de kruin tot de benodigde hoogte 

Dijkontwerp dijkvak Oprit voormalig gemaal Oldebroek ,if/'igçwur Je i for; *fe (nier/niv 

Het dijkontwerp bestaat uit het herstellen ven de (kleí)dijk. Ter plaetae van de (Indoor/neit 

inrit wordt de hoogte van de dijk met klei teruggebracht op de aansluitende 

hoogte van het dijktrajecl: Noordeinde Gelderse Sluis.

(nog 

wreef, z 

ridder' domein 
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Ter plaatse van de weg (voor het gemaal) wordt beperkt extra hoogte aangebracht; hier voldoet de 

hoogte net niet. Aan de binnen- en buitendijkse zijde worden de taluds van de dijk op een 1:3 

profiel aangesloten op het bestaande maaiveld. De doorsnede is in figuur 2.2 opgenomen.

Met deze ingreep wordt het landschappeliik 

ensemble van waterkering, voormalig 

etoorngemaol en sluiscornpiex weer een.

Aandachtspunt in het ontwerp is de inrit naar de 

garageboxen. De helling van de inrit kan niet 

steiler aangelegd worden, aangezien de helling 

met een auto bereden moet worden. Het 

waterschap is in overleg rnet de bewoner van 

het voormalig gemaal over het type verharding 

van de oprit. Het type verharding en de 

aansluiting van de inrit op de tuin wordt in de 

opvolgende fase met de bewoner nader 

uitgewerkt. Figuur 2.3 biedt een overzicht van 
in, om ont 

het ontwerp. Er is circa 70 in3 klei nodig om de 

benodigde ophoging te reaiieeren,

Gebruik van gronden 

De gronden waarbinnen de werkzaamheden plaatsvinden zijn eigendom van de gemeente Oldebroek 

en aangrenzende bewoner. Er wordt niet overgegaan tot verwerving van de gronden. Voor de inrit 

naar de garageboxen en de herinrichting van het terreindeel wordt, in afstemming rnet de bewoner 

voorzien in maatwerkoploedingen.

Effecten van uitvoering en plan 
De effecten van de dijkverbetering voor het plan en de uitvoering zijn op basis van beschikbare 

informatie kwalitatief bepaald. Underdeel hiervan zijn maatechappelljke doelstellingen en mogelijke 

effecten op belanghebbenden. Voor de effecten van de verbetering van dijkvak oprit voormalig 

stoomgernaal Oldebroek zijn de volgende aspecten van belang.

Bodem 

In dit deelgebied wordt het asfalt verwijderd, vindt grondverzet plaats (ophoging van circa 0,3 rn 

zettingscompenoatie) en wordt de duiker met beton gedicht (zie facteheet De definitieve 

zettingscornpensatie wordt nog bepaald in de verdere planuitwerklngsfase van het project. Er wordt 

beoogd de zettingscompensetie zo laag mogelijk te houden. tilt vooronderzoek blijkt dat in de 

nabijheid een ondergrondoe tank aanwezig is. Uit het bodemonderzoek blijkt dat in de grond in 

enige mate verontreinigd is. In geval van hergebruik van de grond elders io de grond op basis van 

de indicatieve toeteing beoordeeld als (deele) altijd toepasbaar, (deels) klasse wonen en (deels)

klasse industrie. De grond kan op de locatie zonder beperkingen worden hergebruikt. Er is geen 

asbest aangetoond.

In het grondwater zijn licht verhoogde gehalten aan enkele onderzochte stoffen aangetoond.
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Er wordt geen grond afgevoerd waardeer de bodemkwaliteit geen belemmering geeft voor de 

voorgenomen werkzaamheden. De rapportage van het uitvoerde bodemonderzoek is opgenomen in 

[le 

Niet Gedwongen Exploer'even 

Uit onderzoek [Mi volgt dat dit gebied niet ie verdacht op het voorkomen van Niet Gesprongen 

Expldeleven Er zijn geen vervolgactiee nddig.

Water 

De verbetering van het dijkvek heeft een pneitief effect op de waterveiiigheid in het gebied. Door de 

verbetering wordt het hoogtetekdrt opgelost. De dijkverbetering gaat niet gepaard met het dempen 

en/of verleggen van bie-Staande sloten, waardoor geen noemenswaardige verandering van 

grondwaterstand en kwel binnendijks optreedt. Signi¿cante effecten ep de grondweterhulshouding 

nabij de dijk worden niet verwachtM Tijdens de aanlegfese en in de faee nadat de dijk is aangelegd 

worden geen effecten verwacht op het oppervlaktewatereysteem en de oppervlaktewaterkwaliteit 

Cultuurhistorie, landschap en archeologie 

Vanaf 1900 is de voormalige üronthense Overlaet opgehoogd tot het huidige profiel en heeft 

daardoor niet meer het kenmerkende Zuiderzee dijkorofiel.

Het voormalige gemaal naast de dijk, de defensieloods en de Gelderse Sluis blijven behouden 

Uit archeoiegiach onderzoek [iii is geconcludeerd dat de werkzaamheden in dit dijkvak, die niet 

dieper reiken dan 2,7 rn onder het maaiveid, vrijgeeteld kunnen worden van archeologisch 

onderzoek. Er wordt aan deze eisen voldaan voor de uit te voeren werkzaamheden.

Natuur 
Natura MOU-gebied 

Effecten van de werkzaamheden op Natura ZOOü-gebieden zijn beschouwd in hoofdstuk 9 van het 

Projectplan Waterwet.

Natuur Netwerk Nederland Gelderse Natuur Netwerk 

De iocatie ligt niet in het Gelders Natuur Netwerk, maar ligt er wel tegenaan, zie figuur Gezien 

de beperkte en plaeteelijke ophoging en het terugbrengen in de oude staat, heeft de ingreep zowel 

tijdens de aanleg die in de definitieve eituatie geen veranderingen op de natuurwaarden tot gevolg.
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inw? vor, maar' rfiišrirëmrzeif er “uw firerni<3i rear/o fr 

Beschermde soorten Wet Natuurbeecnerming 

Bij de inventarieatierondee voor flora en fauna zijn hier geen beschermde soorten aangetroffen. In 

de oevero bij de duiker kan gebroed worden door algemene soorten als wilde eend en meerkoet.

Door te werken buiten het broedseizoen worden negatieve effecten voorkomen. Waar dit niet 

mogelijk ie dient een locatiespecifiek ecologisch werkprotocol te worden opgesteld met mitigerende 

maatregelen. Gezien de aard van de aanpassingen zijn geen negatieve effecten op de 

natuurwaarden te verwachten. Er dient te allen tijden te worden voldaan aan de zorgplicht vanuit de 

Wei: Natuurbescherming.

Woon- en leefmilieu 

De bewoners van de woning in het voormalig gemaal worden proactief betrokken tijdens de verdere 

planvormingsfase. Aandachtspunten hierbij zijn de aansluiting op de garages, de inrichting van het 

terreindeel voor de woning en overlaat tijdens uitvoering. Tijdens de uitvoering zal de communicatie 

erop gericht zijn dat vooraf de omwonenden geïnformeerd worden over de aard, het tijdstip en de 

duur van de werkzaamheden. Daarnaast wordt 

gestreefd naar maximale bereikbaarheid en zo min 

mogelijk overlaet voor omwonenden.
Randvoorwaarden voor de uitvoering zijn opgenomen 

in hoofdstuk 7 van het projectplan.

Kabels en leidingen 

Tussen de weg en het. voormalige gemaal liggen 

enkele leidingen (lage druk gas en data; zie figuur 

Aan de buitenzijde van de kering ligt een 

(afgedopte) waterleiding Gezien de beperkte 

ophoging en het teit dat de leidingen een beperkte 

omvang hebben, wordt aangenomen dat de leidingen 

mogelijk iets verhoogd moeten worden aangelegd.
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Dijkvak Zemerdijk 

Beheerder dijk: Waterschap Vallei en Veluwe 

Gemeente en Provincie: Gemeente Oldebroek, Previncie Gelderland 

Lengte dijkvak; Circa 650 rn 

Opgave verbetering: Macrostabiliteit binnenwaarte opioeaen in grond 

Algemene beschrijving dijkvak Zomerdijk 

Het dijkvak Zomerdijk kenmerkt zich als een typisch Zuiderzee 

dijkprofiei met een zeer flauw buitentalud en een steil binnentalud.

Het dijkvak iigt noord zuid gericht met een typische S~bocht orn 

een (van oudsher) lage en natte plek in het landschap waar een 

(wilgenwosje ataat.

De toplaag Van de waterkering betreft een grae/kruidenmengeei.

Waterschap Vallei en Veluwe beheert hier het binnen~ en buitentalud 

door twee keer per jaar te maaien en plaagsoorten te bestrijden.

Dit dijkvak ia gelegen binnen de gemeente Oldebroek en provincie 

Gelderland~ Figuur 3.1 toont het traject van het dijkvak Zornerdijk.

Watervailigheid 

Het dijkvak Zomerdijk voldoet niet aan de eisen voor 

waterveiligheid; de huidige waterkering is aan de binnenzijde 

onvoldoende stabiel. Figuur 2 r tieve aanzicht Zenierr'igi;

Gpgave Zomerdijk 

Oploseen instabiliteit donr aanleggen van een binnendijkse berm,

Dijkontwerp Zomerdijk 

De instabiliteit wordt rnet name veroorzaakt doei' de hoge waterdrukken als gevolg van het hoge 

water in combinatie rnet een siappe ondergrond van veen en kiei. Het dijkontwerp bestaat uit een 

aanberrning aan de binnenzijde, Met het toevoegen van een berm wordt extra gewicht aangebracht,

die de stabiliteit verbetert. De berm werdt iangs het gehele traject aangelegd. Figuur 3.2 toont de 

generieke maatregel.

Vanwege de iandschappelijke waarde is gekozen om een relatief laaggelegen berm te antwerpen 

waarmee het talud aan de binnenzijde zoveel magelijlt intact wordt gelaten. Het typische Zuiderzee 

dijkprofiei wordt hiermee gewaarborgd. Door de aanleg van de steunberrn moet de huidige teensloot 

verlegd worden.

f waarmee amwarwm 
y 
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De ateunberrn wordt aangebracht ln grond (zandig/kieiig materiaal), iets boven het maaiveidniveau 

aan de landzijde van de nieuwe sloot. Met het op afetïhot leggen van de berm wordt 

plaavorming/verzadiging voorkomen, waardoor spoorvorming minder snel plaatsvindt. Een nieuwe 

watergang wordt aangelegd met relatief steile taluda van Hiermee wordt het landschappelijke 

en cultuurhistorische Zuiderzeedijkprofiel benadrukt. De taluds sluiten aan op de steunberrn en oo 
het beataande maaiveld van de (graslandipercelen aan de binnendijkee zijde. De huidige kopeloten 

worden aangesloten op de te verleggen watergang en de benodigde duikers (dammen) worden 

verplaatst.

Als gevolg van de slootveriegging is over de gehele lengte een strook grond benodigd. Voor een 

groot deel betreft dit een strook van het groeiend, ter plaatse van het wilgenbosje wordt een strook 

van het bosje afgenomen. De benodigde oppervlakte wordt gecompenseerd door het boaje aan de 

ooatelijke zijde uit te breiden. Dit gebeurt in samenwerking met Staatsbosbeheer. Waar mogelijk 

worden wilgen overgezet (enten). 0m afrasteringen in het landschap en uitbreiding van het nieuwe 

wilgenbosje richting grasland te voorkomen, is een nieuwe sloot tussen beide iandschaoatvpen 

voorzien.

0e steunberm wordt ook gebruikt voor toegang tot de (graolandwercelen en als onderhoudaatrook.

De steunbern'i wordt frequent door zware landbouwwerktuigen bereden om de percelen te bereiken.

Om dit te accommoderen wordt het zuidelijk deel van de steunberm met graabetonetenen verhard.

Dit verhardingstyoe biedt veel stabiliteit en de berm houdt een groen karakter; door de stenen heen 

vormt zich een grassige/kruidige/bloernrijke zode die de grasbetonstenen bedekt. Daar waar geen 

landbouwvoertuigen (behoudens dijk onderhoudsmaterieel) gebruik maken van de berm, wordt 

volstaan met een inrichting zonder grasbetonstenen.

Cim het gebruik van de berm mogelijk te maken, dient deze bereikbaar te zijn. Aan de zuidzijde 

wordt gebruik gemaakt van de huidige dijkafrit. Hier wordt de berm met de grasbetonvernardirig op 

aangesloten. Aan de noordzijde wordt de onderhoudsstrook aangesloten op de openbare weg. Om 

oneigenlijk gebruik van de onderhoudsetrook te voorkomen worden toegangshekken geplaatst.

Voor de aanleg van de steunberm is circa 25.000 grond nodig waarvan circa 15.000 m3 

beschikbaar komt bij de ontgraving van de nieuwe sloten.

Gebruik van gronden 

De gronden zijn in eigendom van Staatsbosbeheer en in gebruik bij verechillende pachters. Overleg 

over de benodigde gronden heeft plaatsgevonden. Staatsboebeheer verleent haar medewerking voor 

de aanpasaing aan de berm en de moerascornoensatie en de daarvoor benodigde grondaankooo 

Tussen Staatsboabeheer en het Waterschap Vallei en Veluwe ia constructief overleg over de nadere 

detaillering hiervan. Hiertoe zal Staatsbosbeheer de pachtcontracten in de huidige vorm tijdig 

beeindigen en opnieuw afsluiten voor de toekomstige situatie.

Effecten van uitvoering en plan 

De effecten van de dijkverbetering voor het plan en de uitvoering zijn op baeio van beschikbare 

informatie kwalitatief bepaald. Onderdeel hiervan zijn maatschappelijke doelstellingen en mogelijke 

effecten op belanghebbenden. Voor de effecten van de verbetering van dijkvak Zomerdijk zijn de 

volgende aspecten van belang.
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Bodem 

Gp basis van het uitgevoerde vooronderzoek blijkt dat voor dit traject geen directe aanleiding is om 

uit te gaan van een belaste bodem andere dan door het gebruik sinds langere tijd (diffuse 

bodembelaating). Uit het bodemonderzoek blijkt dat het gehalte PFAS in de bovengrond lokaal de 

norm, zoals is aangeduid in het tijdelijk toetsingskader, overochrijdt. In de grond zijn geen overige 

verhoogde gehalten aan onderzochte stoffen aangetoond. De grond kan zonder beperkingen op de 

locatie worden hergebruikt. Voor eventueel hergebruik elder's is de grond geelasaiticeerd ale klasse 

wonen.

In het grondwater zijn lioht verhoogde gehalten aan enkele onderzochte atoffen aangetoond.

Het onderzochte slib uit de watergangen ia niet verontreinigd, is daarom toepasbaar en kan 

veropreid worden over land.

Er wordt geen grond afgevoerd, waarmee de bodemkwaliteit geen belemmering vormt voor de 

voorgenomen werkzaamheden. De rapportage van het uitvoerde bodemonderzoek is opgenomen in 

Niet Gesprongen Exp/oaieven 

Het gebied ie niet verdacht op het voorkomen van Niet Geeprongen Explosieven Er zijn 

derhalve geen vervolgacties nodig 

Water 

De verbetering van het dijkvak heeft een poeitief effect op de waterveiligheid in het gebied. Door de 

verbetering wordt het etabiliteiteprobleern oogeloet. De dijkveroetering gaat gepaard met het 

verleggen van sloten, echter dit heeft geen noemenswaardige verandering voor de grondwaterstand 

en de kwel die binnendijks optreedt. Significante effecten op de grondwaterhuishooding nabij de dijk 

worden niet verwacht. Tijdens de aanlegfase en in de fase nadat de dijk ia aangelegd worden geen 

effecten verwacht op het opbervlaktewatersysteem, Evenmin wordt invloed op de 

opoervlaktewaterkwalitelt verwacht`

Cultuurhistorie, landschap en archeologie 

Het ruimtelijk straatbeeld voor de dijkverbetering ie op het cuituurhietorlech waardevolle karakter 

gebaseerd. Gestreefd is om het tyoieche Zuiderzeedijkpro¿el te behouden.

Door het handhaven van een teeneloot naaet de onderhoudeberrn wordt invulling gegeven aan het 

behoud van dit element. Mede door de keuze van een lage berm blijft het grootate deel van het 

steile binnentalud en daarmee het karakterietieke zeedijkprofiel behouden. Het zicht op de teenaloot 

vanaf de kruin blijft behouden 

Uit aroheologiooh onderzoek E8] is geconcludeerd dat de werkzaamheden in dit dijkvak, die niet 

dieper reiken dan 1,5 rn onder het maaiveld, vrijgesteld kunnen worden van archeologisch 

onderzoek. Er wordt aan deze eisen voldaan voor de uit te voeren werkzaamheden. De te graven 

watergangen worden niet dieper dan 1,5 rn gegraven.

Natuur 
Natura 2000~gebíed 

Effecten van de werkzaamheden op Natura 2000«gebieden zijn beeohouwd in hoofdstuk 9 van het 

Projectplan Waterwet.
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Beecherrnda aoortan Wet Natuurbescherming 

Op het traject is op het dijktalud en op het horizontaie deel aan de voet van de dijk een 

grasvegetatie aanwezig. De nieuw aan te leggen siool: komt op de locatie van het huidige 

kruidenrijke grasland. Bij de inventarisatierondea voor fiora en fauna zijn hier geen beschermde 

soorten aangetroffen.

In de teensloot zijn geen beschermde soorten aangetroffen. Orn de niet-beaohermde soorten te 

helpen zal volgens de Wet natuurbescherming worden gewerkt.

ile polder Oosterwolde is aangewezen als weidevogeigebied (beheertvpe vochtig weidevogelgraaiand 

0413.61) en er zijn delen met hoge kwaliteit. Uit onderzoek blijkt dat geen hoge dichtheden 

broedende weidevogels aanwezig zijn, 0m negatieve effecten op vogelsoorten te voorkomen dienen 

de werkzaamheden bij de Zomerdijk buiten het broedaeizoen van vogels uitgevoerd te worden.

Het dempen van de teensioot heeft negatieve effecten op vissen. Om dit te voorkomen en 

daarmee te voldoen aan de zorgplicht van de Wet natuurbescherming worden de werkzaamheden in 

richting uitgevoerd naar open water. Wanneer het water afgedamd moet worden, wordt ook in 

richting gewerkt. Bij de dam worden de dieren achter de dam uitgezet. Dit overzetten gebeurt 

onder begeleiding van een ecoloog.

Natuur Netwerk Nederland Gelderse Natuur Netwerk 

De iooatie van de diik en de taludo worden met de ingreep niet aangetast. Hierdoor blijft de 

begrenzing van het natuurnatwerk en de ontwikkelingszone ongewijzigd en er is dan ook geen 

sprake van oppervlakteverlies. De nieuw aan te leggen delen betreffen de strook langs de dijk en de 

teenaloot, die zich na aanleg snel ontwikkelen en een eenheid gaan vormen met de aanliggende 

grasvegetatie van de dijk en de aansluitende delen van de teensioot op beide looatieo.

Een smalle otrook moeras (N05.01) wordt verwijderd omdat de watergang opsohuift. Het verlies aan 

moeras wordt gecompenseerd binnen het huidig GNN~gebied Er verdwijnt 0,04 hectare aan moeras,

en dit wordt gecompenseerd met 0,06 ha aan de ooatzijde van het huidige moeras.

(oompensatiefaotor Hiervoor zal aansluitend aan het huidige moerao een oppervlak zo 

ingericht worden dat het moeras zich oostelijk uitbreidt als gevolg van hei: enten) en 

uiteindelijk een groter oppervlak beslaat.

Orn de kwaliteit van de grasvegetatie na de werkzaamheden goed te laten ontwikkelen, wordt op de 

onderhoudsberrn gebruikt gemaakt van een voor de looatie geschikt kruiden/bloemonmengael. Na 

het inzaaien stemt het waterschap het maaibeheer hierop af.

Er is geen sprake van oppervlakteveriies van natuurnetwerk en de ontwikkelingszone. Het verlies 

aan moeras wordt gecompenseerd binnen het huidige (EMM-gebied. In het ecologioch onderzoek 

staat dit nader uitgewerkt [ill 

Woon- en leefmilieu 

De stabiiiteitsberrn wordt aan de binnendijkse zijde aangelegd. De meest dichtbij gelegen woning is 

het voormalige gemaal bij de Boismerksluio, op 50 rn van het begin van de oprit.
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De bewoners van het voormalig gemaal ondervinden mogelijk hinder van tijdelijke aard, zoals 

geluidsoverlaet en zichtvervuiling. Omwonenden werden vonrefgaand in kennis gesteld van 

eventuele verkeershinder. Met de gemeente zal afeternmíng plaatsvinden over de (tijdelijke)

verkeersmaatregelen en de weggebruikers worden de verkeeremaatregeien helder 

aangegeven.

De effecten van geiuidsnroductie van de werkzaamheden en benddigde maatregelen in relatie tot 

het functinneren van de nabijgelegen eendenkooi werden in de realisatiefase duidelijk uitgewerkt.

De stakeholders zuilen proactief betrekken worden tijdens de verdere vordering van de 

planvørmingefase. Tijdene de uitvoering zal de communicatie erop gericht zijn dat vooraf de 

omwdnenden geinfnrrrieerd worden over de aard, het tijdetip en de duur van de werkzaamheden.

Daarnaast wordt geetreefd naar meximaie bereikbaarheid en zn min mogelijk overlast voor 

dmwenenden. Randvoorwaarden voer de uitvoering zijn opgenomen in nddfdetuk 7 van het 

Prejectplan Waterwet 

Kane/s en leidingen 

Bij de Zdrnerdijk ligt alleen een waterleiding. i 

f 

M 

J 

Deze leiding ligt buitendijks, zie figuur De 

aanpassingen vinden alleen binnendijks plaats.

Zodoende zijn hiermee geen raakvlakken.
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Kunstwerk Gelderse Sluis 

Beheerder dijk: Waterschap Vallei en Veluwe 

Gemeente en Provincie: Gemeente Oldebroek, Provincie Gelderland 

Type kunstwerk: Sluis 

Opgave verbetering: Verbeteren betrouwbaarheid sluiting 

2 sets deuren (in de winter) standaard dicht 

3 sets (nieuwe) deuren voorzien van een 

ontgrendelingssysteem en handmatig systeem;

Inrichten meetsysteem 

Onderhoudswerkzaamheden 

Algemene beschrijving Gelderse Sluis 

De Gelderse Sluis is rond 1825 aangelegd en ligt in het meest 

noordelijke puntje van het beheergebieci van waterschap Vallei 

en Veluwe (zie figuur In de jaren '60 werd de Gelderse Gelderse SMS 
Sluis onderdeel van de lšssellinie.

De Gelderse Sluis is een keersluis niet drie openingen (zie ¿guur 
voorzien van nuntdeuren en schotbalksponningen. De sluis 

bestaat vooral uit metselwerk met deuraanslagen en kopse 

zijden van de pijlers van natuursteen. Die constructie is afgedekt 

met een betonnen plaat. De sluis is in 1996 geheel 

gerenoveerd.

Watenleiligheid 

De Gelderse Sluis voldoet niet aan de eisen voor 

waterveiligheid: de betrouwbaarheid van de sluiting is 

onvoldoende.

Opgave Gelderse Sluis 

Gedurende het stormseizden worden standaard twee 

van de drie openingen gesloten;

Alle sets deuren worden voorzien van een geforceerd 

ontgrendelingssysteern;

Alle sets deuren worden voorzien van een 

handmatig te bedienen liersysteern;

Onderhoudswerkzaarnheden;
Meetsysteern aanleggen.

Ontwerp Gelderse Sluis 

De maatregel bestaat uit drie sets nieuwe (zie 

beheeropgave) deuren inclusief de ontkoppelings-

/ontgnzendelingssysternenl bedienbaar vanuit 

Apeldoorn, en tevens handmatig te bedienen 

(lier)systemen.
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Onder normale omstandigheden staat een eet deuren vergrendeid open om kiapperen te 

voorkomen. In geval van hoogwater wordt de openstaande set deuren ontgrondeld, waarna deze 

zichzelf sluit door do wateretroming. De deuren moeten allen iets uit de inkassing staan om door 

veerwerklng en waterstrorning te kunnen sluiten (het water is de aandrijvende kracht van de sluiting 

van de deorifenn. (Dok wordt een terugkopoeiingosysteem op een set deuren aangebracht (die in de 

winterperiode opendtaat) waarmee de sluiting wordt gecontroleerd.

0m aan de faalkanseiaen te voldoen zijn in net stormseizoen twee sets deuren gesloten, (zie figuur 

r'itf'i om" J :nig3 

Op alle deuren wordt het iiersysteem aangebraeht (vereiste om buiten het etorrnoeizoen te kunnen 

voldoen aan de betrouwbaarheid). Indien de geforceerde ontgrendeling en opvolgende autonome 

siuitlng (op waterstrorning) niet werkt, wordt teruggevallen op een tweede aandrijfoysteern, dat in 

grote mate onafhankelijk functioneert ten opzichte van het eerste aandrijfsysteern. Het gaat om 

voorzieningen die nodig zijn orn de ofsloitmiddelen (de deuren) in de opening to plaatsen.

De voorkeur gaat uit naar een tweede aandrijfsysteern dat op handkrecnt (bijvoorbeeld een lien-

systeern) bedienbaar ia Uit systeem kan worden ingezet ter vervanging van een defecte motor of 

falende energievoorziening, Het tweede aandrijfsysteem dient opgenomen te worden in het 

draaiboek, inciusief mobilisatie, oefeningen en testa. De precieze inrichting van het systeem wordt 

opengelaten, om vrijheid te laten aan de uitvoerend aannemer.

Er wordt voor de Gelderse Sluis een waterstandmeetsysteern ontworpen. De meetgegevens worden 

gebruikt om bij een bepaaide waterstand (het sioitpeil) te siuiten.

Beheeropgave 

Naam: de werkzaamheden, die benodigd zijn om aan de waterveiligneldseizen to voldoen, worden 

ook bepaalde werkzaamheden verricht in het kader van regulier onderhoud. Het betreft 

werkzaamheden aan de drempeld (onder de waterlijn);

vervangen deuren inclusief ophang-/draaipuntem 

voegwerk herstellen;

4 bijkomend klein herstelwerk.
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Gebruik van gronden 

De aanpaasingen vinden plaats op grenden van waterschap Vallei en Veluwe.

Effecten van uitvoering en plan 

De effecten van de dijkverbetering veer het plan en de uitvoering zijn op basis van beschikbare 

informatie kwalitatief l:›epaald` Onderdeel hiervan zijn maatschappelijke doelstellingen en mogelijke 

effecten op belanghebbenden. Voer de effecten van de aanpassingen aan de Gelderse Sluis zijn de 

volgende aspecten van belang.

Bodem 

Op deze locatie vinden geen werkzaamheden in de bodem plaats. Er heeft ter plaatse dan ook geen 

bedemonderzoek plaatsgevonden.

Niet Gesprongen Exploaieven 

Het gebied is niet verdacht op het vonrkomen van Niet Geaprongen Explosieven Er zijn geen 

vervelgacties nodig 

Water 

De voorgenomen maatregelen hebben geen effect op het grondwater, de waterkwaliteit en 

kwantiteit. Bij hoogwater stroomt geen water meer binnendijks. Dit ie noodzakelijk voor de 

overstrorningekansreductie.

Cultuurhistorie, landschap en archeologie 

De Gelderee Sluis ia een gemeentelijk monument bij de gemeente Oldebroek. Voer de ingrepen bij 

dit monument ia een notitie opgesteld In deze notitie worden de effecten van de ingrepen op 

de cultuurhiateriache waarde van het monument beschreven.

Hier vinden geen ingrepen (graaf-/ophoogwerkzaarnheden) plaats die van invloed zijn op 

archeologie of landschap,

Beschermde soorten Wet Natuurbescherming 

Bij de inventarisatierondes voor flora en fauna zijn hier geen beachermde soorten aangetreffen, De 

aluisdeuren worden bij de werkzaamheden vervangen. Op de eluiedeuren en kades groeien geen 

beacherrnde planteneoorten, slechts algemene plantenseorten als muurvaren en valerlaan.

In de oevers bij de sluis kan gebroed worden door algemene soorten ale wilde eend en meerkoet.

Door te werken buiten het broedaelzoen worden negatieve effecten voerkornen. Waar dit niet 

mogelijk is dient een locatle~speci¿ek ecologisch werkprotocol te worden opgesteld met mltigerende 

maatregelen.

Natura 2000~gebied 

Effecten van de werkzaamheden op Natura NOD-gebieden zijn beschouwd in hoofdatuk 9 van het 

Projectplan Waterwet.
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Natuur Netwerk Nederland 
[3e werkzaamheden bij de Gelderse sluis vinden plaats buiten de begrenzing van een NNhl~gebied 

Hiervoor geldt dat geen aanpassingen plaatsvinden waardoor negatieve effecten op de wezenlijke 

waarden en kenmerken van hei: netwerk optreden 

Woon~ en leefmilieu 
De werkzaamheden bij de Gelderse Sluis zorgen mogelijk tijdelijk voor hinder, zoele geluidsoverlast 

en tijdelijk beperkt gebruik. Eventuele etremmingen van de weg en de vaarweg worden afgestemd 

met omwonenden, gemeente en (vaariweggebruikere.

Aandachtspunten hierbij zijn het in te zetten materieel, de wijze van transport, de uitvoeringeduur 

en het moment waarop de werkzaamheden worden uitgevoerd. Tijdens de uitvoering zal de 

communicatie erop gericht zijn om vooraf de omwonenden te informeren over de aard, het tijdstip 

en de duur van de werkzaamheden.

Tijdens uitvoering zal gestreefd worden naar maximale bereikbaarheid en zo min mogelijk overlast 

voor omwonenden. Randvoorwaarden voor de uitvoering zijn opgenomen in hoofdstuk If van het 

Projectplan Waterwet.

Kabele en leidingen 

Voor de werkzaamheden bij de sluie hoeven geen huidige kabels en leidingen verplaatst te worden.

Om het kunstwerk te kunnen laten ontgrendelen wordt een etroomaansluiting aangelegd. Het 

benodigde signaal kan via een signaalkabel aangesloten worden, of ontsloten worden via de ether 
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Kunstwerk duiker voormaiig stoomgemaal Oldebroek 

Beheerder dijk: Watereohap Vallei en Veluwe 

Gemeente en Provincie: Gemeente Oldebroek, Provincie Gelderland 

Type kunstwerk: Duiker 

Opgave verbetering: Verbeteren betrouwbaarheid sluiting 

Aigomeno beschrijving duiker voormalig stoomgemaol Oldebroek 

De Duiker Oldebroek ligt ten noorden van Noordeinde, net zuidelijk van 
de Gelderse Siuis (zie figuur Het betreft een oude 

persleiding/atwatering van het voormalige stoomgernaai *Qldebroekí De 

duiker ligt in een kleidijk en is in het verleden (eenvoudig) gedicht.
duiker voormalig 

Gezien vanaf de buitendijkse zijde is de rechthoekige betonnen koker na 
gemaal Oldebroek 

20 rn geblokkeerd met een houten schot waar stortsteen tegenaan ligt 

(zie figuur De ingang vanaf cie binnendijkse zijde is geblokkeerd met 

puin en slib. Deze (provisorlsche) maatregel ie niet voldoende robuust en 

controie van de staat van de afdichting (houten schot) is niet goed 

mogelijk. De wapening van de betonnen koker is op veel plaateen aan de 

binnendijkee zijde zichtbaar, waardoor de stabiliteit van de koker niet 

meer wordt gegarandeerd.

Watervoilighoid duiker voormalig gemaal Oldebroek 

De duiker Oldebroek voldoet niet aan cie eisen voor waterveiiigheid: De 

betrouwbaarheid van sluiting is onvoldoende.

Opgave duiker voormalig gemaal Oldebroek 

Duurzaam afdichten van de koker.

Figuur" x ior'eii'ie denkt-'f'

Ontwerp duiker voormalig gemaal Oldebroek 

Het ontwerp betreft het vullen van de duiker, vanaf de buitenzijde tot aan 

het houten schot, rnet flexibel beton (ongeveer zie figuur Na 

aanbrengen van beton is de duiker blijvend eige-dicht. Hiermee wordt directe instroom en 

toekomstige instabiliteit van de koker voorkorrien` Het ruimtebesiag van deze maatregel ie nihil.

Vanuit de gemeente Oldebroek en de bewoner van het voormaiig stoomgemeal (deels eigenaar van 

de duiker) bestaat de uitdrukkelijke wens voor behoud van de trontrnuur. Het ontwerp voorziet 

hierin, waardoor het ensemble van de frontmuur met het voormalige stoomgemoal behouden blijft.
Buitendijkse zijde binnendijitoe zijde 

Wo rkoringgwo k 
voorrnoiig 

trontniuur otoorngeniooi 

f ñtorrtete 

"bi 2b toeter 

Home*5 ,mi/*iof'i'itä-iíierfiiiäi afrikironrißrft?donker terreinen/ig; fait'oifirrif; iffikiliafii,fm/,ik 



Titel 

Pagina 

Projectplan Waterwet Noordelijke Randrnaardijk Bijlagenrapport Factaheets 

24 van 

Gebruik van grondian 

De beoogde werkzaamheden worden uitgevoerd op gronden die in eigendom zijn van de gemeente 

Qldabroek. Het betreft een openbare weg die, in overleg mat da gemeente en da bewoner (tijdelijk)

gestremd zal zijn. De watergang aan da huitendljkse zijde en hat voormalige stoomgemaal 

Oldebroak zijn van dazolfda eigenaar, waarmee regelmatig overleg gevoerd wordt.

Effectan van uitvoering en plan 

Uc effecten van de beoogde dijkveroetering zijn op basis van oeachikloare informatie kwalitatief 

bepaald. Onderdeel hiervan zijn maatachappelijka doelstellingen en mogelijke effecten op 

belanghebbenden, Voor de effecten van de aanpassingen aan de duiker Oldebroek zijn de volgende 

aspacten van belang.

Bodem 

Op deze locatie: vinden geen werkzaamheden in da bodem plaats, Er heeft ter piaatae dan ook geen 

bodemonderzoek plaatsgevonden.

Niet Gesprongen Explosieven 

Het; gebiad is niet verdacht op het voorkomen van Niet Geaprongan Explosiavan Er zijn gaan 

vervolgactias nodig 

Water 

Het duurzaam dichten van hat kunstwerk heeft een poaitief effect op da waterveiligheid in het 

gebied. De dijkvarbetering gaat niet gepaard met het dempen ari/of verleggen van bestaande 

alotan, waardoor geen noemenswaardige verandering van grondwataratand en kwel hinnandijka 

optreedt. Significante effecten op da grondwatarhuishouding nabij de dijk wordon niet verwacht, Er 

wordan geen effecten verwacht op het oppervlaktewatersycteem, evenmin wordt invloed op de 

oppervlaktewaterkwaliteit verwacht 

Cultuurhistorie, landschap en archeologie 

De Duiker Uldebroek heeft enige cultuurhistorische an bouwhistorische waarde Met da 

beoogde ingrepen is rekening gehouden met de in opgenomen cultuurhistorisch waardavolle 

aspecten.

Hier vinden geen ingrepen (graaf~fophoogwerkzaamheden) plaats die van invloed zijn op 

archeologie en landschap,

datum 
Natura 2000-gebiad 

Effecten van de werkzaamheden op Natura NGO-gebieden zijn beschouwd in hoofdatuk 9 van het 

Projactplan Waterwat.
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Beschermde soorten Wet Natuurbescherming 

Bij de inventarisatierondes voor flora en fauna zijn hier geen beschermde soorten aangetroffen. In 

de oevers bi;l de duiker kan gebroed worden door algemene soorten ale wlide eend en meerkoet.

Door te werken buiten het broedeeizoen worden negatieve effecten voorkomen. Waar dit niet 

mogelijk is dient een iocatieepecifiek ecologisch werkprotocol te worden opgesteld met mitigerende 

maatregeien. Gezien de aard van de aanpassingen zijn geen negatieve effecten op de 

natuurwaarden te verwachten.

Orn negatieve effecten op vissen te voorkomen en daarmee te voldoen aan de zorgplicht van de Wet 

natuurbescherming worden de werkzaamheden naar een richting uitgevoerd. Wanneer hel: water 

afgedarnd moet worden, wordt ook in een richting gewerkt. Bij de dam worden de dieren achter de 

dam uitgezet. Dit overzetten gebeurt onder begeleiding van een ecoloog.

Natuur Netwerk Nederland Gelderee Natuur Netwerk 

De werkzaamheden bij de duiker vinden plaats: buiten de begrenzing van een NNNegebied. Hiervoor 

geldt dat geen aanpaesingen plaatsvinden waardoor negatieve effecten op de wezenlijke waarden en 

kenmerken van het netwerk optreden.

Woon- en leefmilieu 

De bewoners van de woning in het voormalig gemaal worden tijdens het proces proactief betrokken.

Tijdens de uitvoering zal de communicatie erop gericht zijn om vooraf de omwonenden te 

informeren over de aard, het tijdstip en de duur van de werkzaamheden. Daarnaast wordt gestreefd 

naar maximale bereikbaarheid en zo rnin mogelijk overlast voor omwonenden.

Randvoorwaarden voor de uitvoering zijn opgenomen in hoofdstuk 7 van het Projectplan Waterwet.

Katie-Is en leidingen 

Er liggen meerdere kabels en leidingen, zie figuur 

De voorziene oplossing wordt in de duiker 

aangebracht, waarmee het risico voor de liggende 

kabels en leidingen nihil is. Die kabels en leidingen 

liggen niet in de weg en worden niet geraakt door de 

werkzaamheden.

,if/figuur Fi i f iiiiv/ Tri feicfinoiïiv'i 
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Kunstwerk duiker Noordermerk 

Beheerder dijk: Waterechap Vallei en Veluwe 

Gemeente en Provincie: Gemeente Oldebroek, Provincie Gelderland 

Type kunstwerk: üuiker 

Gogave verbetering: Betrouwbaarheid sluiting: aanbrengen (handbediend)

keerrniddel 

Deels vervangen binnendijkse duiker 

Algemene beschrijving duiker Noardermerk 

Duiker Noorderrnerk ligt in de haakee bocht van de 

waterkering, in Noordeinde (zie figuur De duiker ligt in 

de resten van de oude 'sluis Noorderrnerk, is van beton en 

heeft een diameter van 0,3 Duiker Noordernierk 

De duiker wateri: onder normale ometandigheden een 

buitendijks deel (laagte tussen strandwallen en dijk) af 

richting polder. Up de duiker is het buitendijks gelegen,

ondergronds afwateringssysteem met verzamelput 

aangesloten.

Bij hoogwater is de stroomrichting hetzelfde als onder 

dagelijkse omstandigheden. De huidige duiker heeft geen 

enkeie vorrn van afeluiting, er kan ook geen eenvoudige 

(nood)afsluiting worden gemaakt Dit betekent dat tijdens 

een hoogwatersituatie het buitenwater het achterland 

inetroornt, hetgeen tut onveilige situaties leidt.

Waterveiligheid duiker Noordermerk 

De duiker Noordermerk voldoet niet aan de eisen voor 

waterveiligheid: De betrouwbaarheid van sluiting is 

onvoldoende.

Opgave duiker Noordermerk 
y y 

A A u 

figuur u i J iiiifi duiker íiiriiímíiifír'f'i:erk 
Aanbrengen handmatig bedienbaar sluitmiddei 

Vervangen binnendijkee deel duiker 

Ontwerp duiker Noordermerk 

Aan de binnenzijde van de kruin wordt een keerrniddel aangebracht. Het keerrniddel bestaat uit een 

put met afsluiter en is vanaf kruinniveeu bedienbaar. De keuze voor een handmatig bediende of op 

motorkracht aangedreven afsluiter wordt opengeiaten, om vrijheid te laten aan de uitvoerend 

aannemer. De voorkeur van het waterschap gaat uit naar een handmatig bediende afeluiter.

Met de aanieg van de put en de vervanging van een aantal strekkende meter duiker, wordt een 

slecht deel van de duiker vervangen. Mogelijk wordt tijdens de werkzaamheden gestult op oude 

resten van de Noordermerksluis.
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Gebruik van gronden 

De beoogde werkzaamheden worden uitgevoerd op gronden die in eigendom zijn van derden. [lie 

eigenaren van de naastgelegen gronden zijn op de hoogte van het tijdelijk gebruik ten tiide van 

uitvoering.

Effecten van uitvoering en pian 

De effecten van de beoogde dijkverbetering zijn op basis van beschikbare informatie kwalitatief 

bepaald. 0nderdeel hiervan zijn maatschappelijke doelstellingen en mogelijke effecten op 

belanghebbenden. Voor de effecten van de aanpassingen aan de duiker Noordermerk zijn de 

volgende aspecten van belang.

Bodem 

Er heeft bodemonderzoek plaatsgevonden De grond is (zeer) licht verontreinigd (overschrijding 

streeiwaarden). De bovengrond wordt voor hergebruik elders geclassificeerd als klasse industrie. De 

ondergrond is, op basis van het gemeten gehalte aan minerale olie, niet toepasbaar. Het gehalte 

aan minerale olie overschrijdt de norrn voor klasse industrie volgens het Besluit bodemkwaiiteit. Het 

slib in het kunstwerk is verontreinigd (verhoogde concentratie aan PAK) en derhalve niet 

toepasbaar, dan wel niet verspreidbaar. Dit slib zal moeten worden afgevoerd naar een erkend 

verwerker. Er is geen asbest aangetoond.

Niet Gesprongen Exp/os/even 

Het gebied is niet verdacht op het voorkomen van Niet Gesprongen Expiosieven Er zijn geen 

vervoigacties nodig 

Water 

De aanpassing heeft geen effect op de buitendijkse ontwatering na extreme neerslag of hoogwater.

Door de verbetering van het kunstwerk wordt de kans op een overstroming gerninirnaiiseerd.

Cultuurhistorie, /andschap en archeologie 

De huidige duiker heeft geen cultuurhistorische waarde. Uit extern onderzoek volgt dat de 

verwachting voor het aantreffen van archeologische waarden in de top van het pleistocene dek 

behouden blijft. Het gebied kan worden vrijgegeven mits de verstoringsdiepte niet wordt 

overschreden. Er vindt geen aantasting van de landschappelijke waarde plaats.

.nl_èmtut 

Natura 2000~gebied 

Effecten van de werkzaamheden op Natura 2006~gebleden zijn beschouwd in hoofdstuk 9 van het 

Projectplan Waterwet.

Beschermde soorten Wet Natuurbescherming 

Eiii de inventarisatierondes voor flora en fauna zijn hier geen beschermde soorten aangetroffen. In 

de oevers bij de duiker kan wel gebroed worden door algemene soorten als wilde eend en meerkoet.

Door te werken buiten het broedselzoen worden negatieve effecten voorkomen. Waar dit niet 

mogelijk is dient een locatie-specifiek ecologisch werkprotocol te worden opgesteld met mitigerende 

maatregelen. Gezien de aard van de aanpassingen zijn geen negatieve effecten op de 

natuurwaarden te verwachten~
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Natuur Netwerk Nederland Gelderse Natuur Netwerk 

De werkzaamheden bij Duiker Noordermerk vinden plaats buiten de begrenzing van NNN~gebied 

Hiervoor geldt dat geen aanpassingen piaatevinden waardoor negatieve effecten op de wezenlijke 

waarden en kenmerken van het netwerk optreden.

Woon~ en leefmilieu 

Hinder van de werkzaamheden voor omwonenden bij duiker Noorderrnerk zal beperkt zijn tot 

tijdelijke geluidsoverlast en verkeershinder. Eventuele verkeersmaatregelen worden afgestemd met 

de gemeente, gecommuniceerd met de omgeving en ier plaatse duidelijk worden aangegeven,

Tijdens de uitvoering zal de communicatie erop gericht zijn om vooraf de omwonenden te 

informeren over de aard, het tijdstip en de duur van de werkzaamheden. Daarnaast wordt gestreefd 

naar maximale bereikbaarheid en zo min mogelijk overlast voor omwonenden. Randvoorwaarden 

voor de uitvoering zijn opgenomen in hoofdstuk 7 van het Projectplan Waterwet.

we effecten van geluidsproductie van de werkzaamheden en benodigde maatregelen in relatie tot 

het functioneren van de eendenkooi worden in de reaiisatiefase nader uitgewerkn 

Kabels en leidingen 

Er liggen minimaal vier kabels en leidingen in de kruin, ff 

waar tijdens uitvoering rekening mee gehouden moet 

worden (zie figuur In de voorbereiding van de 

uitvoering wordt een onderzoek gedaan naar de exacte 

iigging van de kabeie en leidingen en wordt het ontwerp 

hierop aangescherpt.

Fidder fit rai/Leide er" weinigen 
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Kunstwerk Drooghe duiker 

Beheerder dijk: Waterschap Vallei en Veluwe 

Gemeente en Provincie: Gemeente Oldebroek, Provincie Gelderland 

Type kunstwerk: Duiker 

Opgave verbetering: Betrouwbaarheid sluiting 

Algemene beschrijving Drooghe duiker 

De Drooghe duiker ligt direct aan de zuidzijde van Noordeinde (zie 

figuur ter plaatse van de draaicirkei. Het betreft een 

duiker met een diameter van 0,2 Deze duiker watert onder 

normale omstandigheden niet af. Alleen na een (zware) storm of 

extreme neerelag watert de duiker af richting ooider.De huidige 

duiker is niet voorzien van afdiuiting en er kan ook geen eenvoudige Drooghe duiker 

(nood)afeluiting worden gemaakt. Dit betekent dat tijdens een 

hoogwatersituatie het buitenwater het achterland instroomt.

Waterveiligheid 

Se Urooghe duiker voldoet niet aan de eisen voor waterveiligheid:

de betrouwbaarheid van sluiting is onvoldoende.

Opgave ßrooghe duiker 

Aanbrengen handmatig bedienbaar sluitmiddel 

Ontwerp kunstwerk 

Aan de buitenzijde van de bestaande constructie wordt een 

keermiddei ter hoogte van het (buitendijkee) talud aangebracht.
F 'vouw t i fi? [fi 251*

Het keern'iiddei wordt met de hand bediend. Voor het gebruik en 
f iii fitfí'ff'

onderhoud dient het keerrniddel goed bereikbaar te zijn, ook 

tijdene een hoge waterstand. in dagelijkse omstandigheden staat het keerrniddel in gesloten 

toeetand. Na hoogwater wordt dit keerrniddei handmatig geopend.

Gebruik van gronden 

De beoogde werkzaamheden worden uitgevoerd op gronden `kan het Waterschap Vallei en Veluwe en 

gemeente Oldebroek. De gemeente heeft geen bezwaar tegen tijdelijk gebruik van de gronden ten 

tijde van uitvoering.

Effecten van uitvoering en plan 

De effecten van de dijkverbetering voor het oian en de uitvoering zijn op basis van beschikbare 

informatie kwalitatief bepaald. Underdeei hiervan zijn maatachappelijke doelstellingen en mogelijke 

effecten op belanghebbenden. Voor de effecten van de aanpassingen aan de Drooghe duiker zijn de 

volgende aspecten van belang.
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Bodem 

Op deze locatie vinden geen werkzaamheden in de bodem plaats. Er heeft ter plaatse dan ook geen 

bodemonderzoek plaatsgevonden.

Niet Gesprongen Explosieven 

Het gebied ia niet verdacht op het voorkomen van Niet Geeprongen Explosieven Er zijn geen 

vervolgaeties nodig 

Water 

De aanpassing heeft een poeitief effect op de buitendijkse ontwatering na extreme neerslag of 

hoogwater. Door de verbetering van het kunstwerk wordt de kans op een overstroming 

geminimaliseerd.

Cultuurhistorie, landschap en archeologie 

De Drooghe Duiker heeft geen cultuurhistorische waarde.

Hier vinden geen ingrepen (graaf~lophoogwerkzaarnheden) piaats die van invloed zijn op 

archeologie en landschap.

Natura 2000~gebied 

Effecten van de werkzaamheden oo Natura 2000~gebieden zijn beachouwd in hoofdstuk 9 van het 

Projectplan Waterwet.

Beschermde soorten Wet Natuuroeacherrning 

Bij de inventarisatierondea voor flora en fauna zijn hier geen beschermde soorten aangetroffen.

Gezien de aard van de aanpassingen zijn geen negatieve effecten op de natuurwaarden te 

verwachten.

Natuur Netwerk Nederland Gelderee Natuur Netwerk 

De werkzaamheden bij de Drooghe üuiker vinden plaats buiten de begrenzing van een MNH-gebied,

Hiervoor geldt dat geen aanpassingen plaatsvinden waardoor negatieve effecten oo de wezenlijke 

waarden en kenmerken van het netwerk optreden.

Woon~ en leefmilieu 

Hinder van de werkzaamheden voor omwonenden bij de Drooghe duiker zal beperkt zijn tot 

tijdelijke geluidsoverleet en verkeershinder. Eventuele verkeeremaatregelen worden afgestemd met 

de gemeente, gecommuniceerd met de omgeving en ter plaatse duidelijk aangegeven.

Tijdens de uitvoering zal de communicatie erop gericht om vooraf de omwonenden te informeren 

over de aard, het tijdstip en de duur van de werkzaamheden. Uaarnaast wordt gestreefd naar 

maximale bereikbaarheid en zo rnin mogelijk overlast voor omwonenden. Randvoorwaarden voor de 

uitvoering zijn opgenomen in hoofdstuk 7 van het Projectplan Waterwet.

De effecten van geluidsproductie van de werkzaamheden en benodigde maatregelen in relatie tot 

het functioneren van de eendenkooi worden in de realleatiefase nader uitgewerkt.
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Kabels en leidingßn 

Er liggen meerdere kabels en leidingen (zie figuur Na 

vooronderzoek (graven van proefsleuven) is de exacte løcatle van 

elke kabel en leiding bekend, Het deflnltšef ontwerp kan dan werden 

gemaakt. Bij de keuze 0m een `løsse7ultwendlge schuif aan te 

brengen, alleen laag in hel: talud gewerkt.

3522;”er 1 
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Kunstwerk Belemerltsluíe 

Beheerder dijk: Waterschap Vallei en Veluwe 

Gemeente en Provincie: Gemeente Uldebroek, Provincie Gelderland 

Type kunstwerk: Sluis 

Opgave verbetering: Betrouwbaarheid sluiting:

Deur winters; standaard dicht 

u Deureluiting op motorkracht 

Klei lngraven in vooriand 

Nieuwe deur met ecologische voorziening (handmatig)

Onderhoudewerkzaarnheden 

Algemene beechrijving muismat-kalme 

De Bolsmerksluie is aangelegd rond 1860 en ligt circa 5 km ten noorden van Eiburg (zie figuur 

De Boismerkeluie is aangelegd ale uitwateringssluis om door middel van 

getijdewerking de polder te ontwateren. Door inklinking van het 

ingepolderde gebied is later het (stoommemaal Bolsrnerk aangelegd om 

de functie van uitwaterlng te behouden. De waterhuishouding is 

tegenwoordig aangepast, waardoor de Boismerksiuis haar 

waterhuishoudkundige functie heeft verloren.

De Boismerksluie bestaat uit een gemetselde duiker onder de Zomerdijk 

door en kan aan de buitendijkee zijde worden afgesloten met een houten 

deur. De frontmuren worden geetut met betonnen balken (zie figuur 8.2 Bolgmerkguig 

en De houten buitendeur wordt handmatig bediend en kan alleen 

vanuit het water worden dichtgezet. Aan de binnendijkse zijde van de 

duiker bevindt zich een eluiskollcje (oude gemaai~uitetroom), waarachter 

zich een eet puntdeuren bevindt. De houten ountdeuren zijn permanent 
W 

gesloten aangezien de buitendijkse waterstand veel hoger ie dan de 

binnendijkse waterstand.

De houten deur aan de buitenzijde is in het verleden zodanig 3 „Hi/ww 

ontworpen dat deze zichzelf sluit bij beperkte wateretandsverhoging. In domme fm 
de huidige inrichting wordt getwijfeld aan de mate van zekerheid van 

sluiting door instroom.

Constructief bestaat de Bolsmerksluis uit een vlakke vloer met daarover een gewelf van meteelwerk 

met een breedte van 2,3 m en een hoogte van De gemetselde frontmuren zijn buitendijke 

verstevigd met betonnen drukpalen. De algehele staat van het kunstwerk is goed.
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lll'ígnur i Kleden'

Waterveiligheíd Bulsmerksluie 

(miele eull'erldljêea 

De Bol¿rnerksluis voldoet niet aan de eisen voer waterveiligheld: de betreuwbaarheld van sluiting ls 

dnvdldoende en er is kans op het dptreden van piplng.

Opgave Bolemerkeiuís 

De werkzaamheden die voøf'zien zijn veel' de Bolsmerksluis betreffen:

Intredeweerstend aanbrengen in het veorland (klei of bentoniet);

Deur vernieuwen en voorzien van een (handmatig te bedienen) eceloglsche aanpaselng;

Deur voorzien van een op motorkracht gedreven aandrijfsysteem en winters gemeten;

Klein onderhoud 

Untwerp kunstwerk 

Pigs; en" f gaze'lgtgezfzafzâ 

De sluis kan worden afgesloten door 

middel van een houten deur aan de 

bultendljkse zijde. Deze buitendeur 

wordt standaard dichtgezet 

gedurende het stormselzeen 

nevember 1 april), derhalve is de 

sluis de helft van het jaar 

afgesloten.

Vanuit ecologisch oogpunt kan de 

døerstmom in de oude sluíekdm 

niet velledig werden afgesleten. Ter 

plaatse van de Bolsmerkelule zijn 

vieserl aanwezig, die het hele jaar 

gehruik maken van de 
sluiskam.
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Hiervoor wordt een opening in de buitendeur gemaakt die handmatig kan worden afgesloten ten 

tijde van hoogwater met een schuif. Voorwaarde hierbij ia dat de opening een diameter kleiner dan 

0,5 (of equivalent) heeft, waardoor de opening geen invloed heeft op de betrouwbaarheid van de 

sluiting en daarmee de overstromingokans.

De sluis is in het verleden zo ontworpen dat de buitendeur uit zichzelf aloot door instrornend water 

bij beperkte waterstandsverhoging: de faalkana daarvan was relatief gering. Door aanleg van een 

kleine aluiakom binnendijks, die nodig werd na bodemdallng door bemaiing (van het aanliggend 

gemaal), is deze werking veranderd. Paa wanneer het water binnendijka even hoog staat als 

buitendijks (circa NAP 0,8 en de komberging overatroornt, ontataat een voldoende eterke 

stroming om de houten buitendeur te iaten aloiten. Dit ia echter geen wenselijke situatie, waardoor 

niet volstaan kan worden met alleen een ontgrendelingeevsteernv In het stormseizoen 

is de buitendeur daarom standaard gesloten, maar dit ia niet het geval in het zomeroeizoen. Om ook 

in het zomerseizoen aan de faalkanseis te voldoen, wordt een op motorkracht aangedreven 

open/aluitsyateem toegepast die vanuit Apeldoorn bediend wordt. Met dit ayateem kan de houten 

buitendeur tijdig worden gesloten voordat de komberging overatroornt tijdenal het zomerseizoen.

Het tekort aan kwelweglengte bij de Bolsmerkaluis ia 15 In het voorland wordt zo'n 15 rn uit het 

kunstwerk de benodigde pioinglengte verlengd tot in totaal 30 Op de locatie vinden geen 

werkzaamheden op de (iand)bodern plaats; er wordt alleen onder water klei of bijvoorbeeld 

bentoniet ingegraven. üeze maatregel is na aanleg niet (meer) te zien.

Beheeropgave Bolsmerksluie 

Naast de werkzaamheden, die benodigd zijn om aan de waterveiligheidseisen te voldoen, moeten 

bepaalde werkzaamheden verricht worden in het kader van regulier onderhoud. deur ia in slechte 

staat en wordt vervangen. De nieuwe deur wordt van een ecologische aanpassing voorzien. Ook ia in 

het geweif loa voegwerk en een ocheur geconstateerd. De scheur wordt door het waterechap 

gemonitord en voegwerk hersteld. Uit de monitoring volgt mogelijk een maatregel. Naast de 

benoemde werkzaamheden ie klein herstelwerk noodzakelijk.

Gebruik van gronden 

De werkzaamheden worden uitgevoerd op gronden die in eigendom zijn van waterschap Vallei en 

Veluwe.

Effecten van uitvoering en plan 

De effecten van de dijkverbetering voor het pian en de uitvoering zijn oo baeia van beschikbare 

informatie kwalitatief bepaald. Onderdeel hiervan zijn maatschappelijke doelotellingen en mogelijke 

effecten oo belanghebbenden. Voor de effecten van de aanpassingen aan de Bolamerksiuis zijn de 

voigende aspecten van belang.
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Bodem 

Op basis van het uitgevoerde vooronderzoek blijkt dat voor deze deellocaties er geen directe 

aanleiding ia om uit te gaan van een belaete bodem, andere dan door het gebruik sinds langere tijd 

(diffuae bodembelaoting). De ondergrondse tank gelegen in de tuin {direct naast de weg) van het 

voormalig etoonigernaal aan de oostzijde van de Zomerdijk ligt niet in de buurt van de buitendijkse 

ingreep.

Het onderzochte slib uit de watergangen kan, op basis van de analysereeultaten, overal worden 

total-gepaai:é De rapportage van het uitvoerde bodemonderzoek is opgenomen in [Qi 

Niet Gesprongen Explosieven 

Het gebied is niet verdacht op het voorkomen van Niet Geeprongen Exploeieven Er zijn geen 

vervolgacties nodig E141.

Water 

De aanpassing heeft een positief effect op de waterveiligheid in het gebied. Door de verbetering van 

het kunstwerk wordt de kans op een overstroming geminimaliseerd. Door de maatregel gaat de deur 

alleen dicht ais buitenwater naar binnen dreigt te stromen.

De aanleg van de waterdichte bodem (anti~pipingrnaatregel door ingraven klei of bentoniet) heeft 

alleen tijdens hoogwater een effect op de grondwateratrorning direct onder het kunstwerk (piping).

Dit is juist noodzakelijk voor de verbetering van het kunstwerk. De mogelijke verandering treedt 

enkel op bij hoog buitenwater. Signi¿cante effecten op de grondwaterhuishouding nabij de dijk zijn 

dus niet te verwachten.

Tijdene de aanlegfaee worden geen effecten (behoudeno vertroebeling van het water) verwacht op 

het oppervlaktewatersysteern. Evenmin wordt invloed op de oppervlaktewaterkwaliteit verwacht.

Cultuurhistorie, landschap en archeologie 

De Bolernerkaluis heeft cultuurhistorische en bouwhistorische waarde Met de beoogde ingrepen 

is rekening gehouden met deze cultuurhistorisch waardevolle aspecten.

Uit extern archeologisch onderzoek [Bj volgt dat het gebied kan worden vrijgegeven, rnits de 

verstoringediepte niet wordt overschreden. De top van het dekzand zal naar verwachting niet bereikt 

worden rnet de werkzaamheden.

Mido;

Natura 2066~gebied 

Effecten van de werkzaamheden op Natura 2000~gebieden zijn beschouwd in hoofdstuk 9 van het 

Projectplan Waterwet,

Beschermde soorten Wet Natuurbescherming 

Bij de inventarisatierondee voor flora en fauna zijn hier geen beschermde aoorten aangetroffen. In 

de oevers bij de sluis kan gebroed worden door aigemene soorten ais wilde eend en meerkoet. Door 

te werken buiten het broedeeizoen worden negatieve effecten voorkomen. Waar dit niet mogelijk is 

dient een locatie-epecifiek ecologisch werkprotocol te worden opgeoteid rnet rnitigerende 

maatregelen. Gezien de aard van de aanpassingen zijn geen negatieve effecten op de 

natuurwaarden te verwachten.
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Om het tijdelijk dichten van de deur te compenseren en visrnigratie mogelijk te houden, wordt in de 

deur een afsluitbare doorgang `voor vissen aangebracht.

Voor het tegengaan van piping bij de sluis ie voorgesteld om een kleilaag of bentonietrnat aan te 

brengen om de huidige kleilaag van 15 rn lengte te verlengen met nog eens 15 Orn negatieve 

effecten op vissen te voorkomen bij het dempen van de teenaloot en daarmee te voldoen aan de 

zorgplicht van de Wet natuurbescherming worden de werkzaamheden naar een richting uitgevoerd 

naar open water. Wanneer het water afgedarnd moet worden, wordt ook in richting gewerkt. Bij 

de darn worden de dieren achter de dem uitgezet. Dit overzetten gebeurt onder begeleiding van een 

ecoloog.

Natuur Netwerk Nederland Gelderse Natuur Netwerk 
[De werkzaamheden bij de Bolemerksluis vinden plaats buiten de begrenzing van een NNNMgebied.

Hiervoor geldt dat geen aanpassingen plaatsvinden waardoor negatieve effecten op de wezenlijke 

waarden en kenmerken van het netwerk optreden.

Woon~ en leefmilieu 

Hinder van de werkzaamheden voor omwonenden bij de Boisrnerkeluis zal beperkt zijn tot tijdelijke 

geluideoverlaet en verkeershinder. De meeet dichtbij gelegen woning ie het voormalige gemaal naast 

de sluis. Eventuele verkeersmaatregelen worden afgestemd met de gemeente, gecommuniceerd met 

de omgeving en ter plaatse duidelijk aangegeven.

Tijdens de uitvoering zal de communicatie erop gericht zijn dat vooraf de omwonenden 

geinformeerd worden over de aard, het tijdstip en de duur van de werkzaamheden. Daarnaast wordt 

gestreefd naar maximale bereikbaarheid en zo min mogelijk overlast voor omwonenden.

Randvoorwaarden voor de uitvoering zijn opgenomen in hoofdstuk 7 van het Projectplan Waterwet.

Kabels en leidingen 

Alleen voor de aanleg van de anti- l W 
l 

pipingrnaatregei (met klei of bentoniet) ligt l f l 
mogelijk een waterleiding in de weg. Deze ligt f l 
ongeveer 30 m buiten het huidige kunstwerk, f i 
zie figuur l i 
In de realisatiefaee wordt de exacte ligging j 

van de leiding bepaald en hierop wordt het 

ontwerp aangeeoherpt.

Om de maatregel van energie te voorzien 

wordt een stroomaaneluiting aangelegd. Het l 
benodigde eignaai kan via een signaalkahel I f 
aangesloten worden, ot ontsloten worden via 

de ether Figuur lil/if kel lräïiltiiiriiçgfrw 



Titel 

Pagina 

Projectplan Waterwet Noordelijke Randrneerdijk Bijlagenrapport Factsheets 

37 van 70 

Kunstwerk Lummermerksluis 

Beheerder dijk: Waterschap Vallei en Veluwe 

Gemeente en Provincie: Gemeente Oldebroek, Provincie Gelderland 

Type kunstwerk: Sluis 

Opgave verbetering: Betrouwbaarheid sluiting 
v Nieuwe stalen schuif; standaard dicht in de 

winter 

o Waterdicht maken aaneluiting 

Onderhoudswerkzaamheden 

Algemene beschrijving Lummermerksiuis 

De Lummerrnerkßluis (locatie zie figuur is in het verleden 

aangebracht als uitwateringsduiker om met getijdebeweging de 

polder te ontwateren. De sluis bestaat uit een vlakke vloer van 

metselwerk met daarboven een gemetaeld geweif. Dit gewelf 

heeft een breedte van 2 rn en een hoogte van ongeveer 1 nm Aan 
Wmo de buitenzijde van de Lummerrnerkaluis (zie figuur ia een 

houten deur aanwezig. Later zijn frontmuren geplaatst die direct 

aansluiten op het metselwerk.

Boven de huidige deur is een natuurstenen plaat aanwezig die Lummermßrkgluig 

aansluit op het gewelf. Verder is oo de binnenkruiniijn een 

betonnen koker gestort op het gewelf. In deze koker is een schuif 

van roestvrijstaal aanwezig. De schuif oluit de koker aan de 

bovem en aan de onderzijde niet volledig af, waardoor altijd een 

doorstroom aanwezig is. Het binnendijkee deel van de 

Lummermerksluis bestaat uit een betonnen koker, waarvan de 

uitstroombak aan de binnendijkse zijde onder een hoek staat met 

de aa van het kunstwerk.

De algehele staat van het kunatwerk is redelijk goed, gezien de 

renovatie in 1999. Wel bevindt zich veel drijfatval in de koker.

iii? ii'iifffi'fwii¿¿ii'lñ;“Elfäiif'fi 

De sluis is al lange tijd niet 

gebruikt ten behoeve van 

waterhuishouding (inlaat),

waardoor verwacht werd dat 

deze permanent kon worden 

diohtgezet. Echter, de sluis ia 

tijdens de lange droogte in 

2018 opnieuw in gebruik 

genomen onn water in te laten 

en dient nu deze functie te 

toonde: mini* i bliívëi'i bëhÖUdeW 

,ri nog; niet t oo de i.ftfaiiï»r 
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Waterveiligheid Lummermerksluís 

0e Lummerrnerksluis veldoet niet aan de eisen veer waterveiligheid: de betrouwbaarheid van 

sluiting is onvoldoende.

Opgave Lummermerlwiuís 

Nieuwe stalen echuif aanbrengen en waterdicht maken;

Waterdicht maken buitendeur (bnven¿eanslaglat plaatsenh 

Sct-leur in beton uitstrnnmzijde herstellen;

Kleine onderhoudswerkzaamheden.

Waterveiligheidsopgave Lummermerkeluis 

Veer de Lummerrnerksiuis wordt de stalen schuif in 

de schacht (zie ¿guur in de kruin vervangen 

door een volledig afsluitende schuif. Orn een goede 

aansluiting te garanderen worden intern 

aanpassingen dodrgevcierd, Deer het toenemen van 

deze maatregel wordt de schuif het primaire 

keermiddel. De stalen handbediende schuif staat in 

het stdrrnseizoen standaard dicht.

Naast de schuif in de kruin is een houten deur 

aanwezig een de buitendijkse zijde. Ale het primaire 

keerrniddel niet sluit, wordt de deur ingezet als 

tweede keerrniddel. Dan stuit de deur uit zichzelf ale 
Firmin' iii er'ii/,ziifnt iii,

gevelg van het vervel/instrnrnend debiet.

Beheeropgeve Lummermerksiuis 

Er moeten bepaalde werkzaamheden verricht worden in het kader van regulier onderhoud. Aan de 

binnenzijde van het kunstwerk is een scheur waargennmen die (wederom) gedicht/gerepareerd 

moet worden. Naast dit reparatiewerif. werden diverse kleine onderhoudewerkzaamheden 

uitgevoerd,

Gebruik van gmnden 

De bedogde werkzaamheden werden uitgevoerd op grenden welke in eigendom zijn van waterschap 

Vallei en Veluwe.

Effecten van uitvoering en plan 

De effecten van de dijkverbetering het plan en de uitvøering zijn tip beeld van beechikbare 

informatie kwalitatief bepaald. Cinderdeel hiervan zijn maatschappelijke deeletellingen en mogeiijke 

effecten op belanghebbenden. Voer de effecten van de aanpassingen aan de Lummerrnerksluis zijn 

de volgende aspecten van belang.
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Bodem 

Op deze locatie vinden geen werkzaamheden in de bodem plaats. Er heeft ter plaatse dan ook geen 

bodemonderzoek plaategevonden.

Niet Gesprongen Expioaieven 

Hei: gebied is niet verdacht op het voorkomen van Niet Gesprongen Expioeieven Er zijn geen 

vervolgacties nodig 

Water 

De aanpassing heeft een positief effect op de waterveiiigheid in het gebied. Boor de verbetering van 

het kunstwerk wordt de kans op een overstroming geminimaiiseerd. Door de maatregel gaat de deur 

alleen dicht ala ouitenwater naar binnen stroomt.

De aanpassing heeft geen effect op de huidige inrichting van grondwater, waterkwaliteit en 

kwantiteit.

Cultuurhistorie, landschap en archeologie 

De Lummerrnerksluie heeft cultuurhistorische en bouwhistorische waarde Met de beoogde 

ingrepen ia rekening gehouden met de cultuurhietoriech waardevolle aspecten van het kunstwerk.

Hier vinden geen ingrepen (graafu /ophoogwerkzaarnhedem plaats die van invloed zijn op 

archeologie.

Natuur 
Natura BOOG-gebied 

Effecten van de werkzaamheden op Natura 2000»gebieden zijn beschouwd in hoofdstuk` 9 van het 

Projectplan Waterwet.

Beschermde eoorten Wet Natuurbescherming 

Bij de inventarisatierondea voor flora en fauna zijn hier geen beschermde eoerten aangetroffen. In 

de oevere bij de sluis kan gebroed worden door algemene soorten als wilde eend en meerkoet. Door 

te werken buiten het broedaeizoen worden negatieve effecten voorkomen. Waar dit niet mogelijk is 

dient een locatie-specifiek ecologisch werkprotocoi te worden opgesteld met mitigerende 

maatregelen. Gezien de aard van de aanpaesingen zijn geen negatieve effecten op de 

natuurwaarden te verwachten.

Natuur Netwerk Nederland Gelderse Natuur Netwerk 

De werkzaamheden bij de Lummerrnerksluis vinden plaats buiten de begrenzing van een NNN~

gebied. Hiervoor geldt dat geen aanpassingen plaatsvinden waardoor negatieve effecten op de 

wezenlijke waarden en kenmerken van het netwerk optreden.

Woon- en leefmilieu 

Hinder van de werkzaamheden voor omwonenden zal beperkt Zijn tot tijdelijke geluidsoverlast en 
verkeershinder. De dichtstbijzijnde woning ligt op 120 de overige twee woningen in de buurt 

liggen op 220 en 320 Eventuele verkeersmaatregelen worden afgeetemd met de gemeente,

gecommuniceerd met de omgeving en ter plaatse duidelijk aangegeven.



Titel 

Pagina 

Projectplan Waterwet Noordelijke Randmeerdijk Bijlagenrappørt Factsheets 

40 van 70 

ledens de uitvoering zal de cnmrnunicatie erop gericht zijn om vøoraf de omwonenden te 

informeren over de aard, het tijdstip en de duur van de werkzaamheden. Uaarnaast gestreefd 

naar maximale bereikbaarheid en zn mogelijk overlast voor omwonenden. Randvnnrwaarden 

vnor de ultvmering zijn opgenomen ln nunfdätuk 7 van het Projectplan Waterwet.

Kabels en leidingen 

De werkzaamheden hebben geen effect op kabels of leidlngen.
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10. Kunstwerk Eektermericsluís 

Beheerder dijk: Waterschap Vallei en Veluwe 

Gemeente en Provincie: Gemeente Oldebroek, Provincie Gelderland 

Type kunstwerk: Sluis 

Opgave verbetering: Betrouwbaarheid sluiting 

o Vervangen deur met een op motorkracht 

werkende schuit of:

u Vervangen deur met een oo motorkracht 

werkende stuw aan binnenzijde 

Underhoudswerkzaernheden 

Algemene beschrijving Eektermerkeluíe 
0e Eekterrnerksiuie, gelegen ten noorden van Elburg (zie figuur is 

ometreeks 1780 aangelegd om door middel van getijdewerking de polder te 

ontwateren. Het betreft een gemetselde conetructie, die in de loop der tijd is;

verlengd. Cie constructie bestaat uit een vlakke vloer, metselwerk met balken,

met daarover een gemetseld gewelf. De breedte van het gewelf ie ongeveer LS 
rn en de hoogte is ongeveer 2 Binnendijks is de oude uitwateringseluie 

verlengd met een gewelf van metselwerk, waarochijnlijk ale gevolg van een 

dijkverbetering (zie figuur waardoor een langere koker benodigd was. De 

muren van het gewelf worden ondersteund door trekankere. De siuis is voorzien 

van een enkele, buitendijks gelegen afsluiting. Ten behoeve van de inlaat van 

water in de zorner, is deze deur voorzien van een schuif.

In de jaren '90 zijn renovatiewerkzaamheden uitgevoerd aan het kunstwerk.

Hierbij is het metselwerk gerepareerd en zijn nieuwe ankers aangebracht in de 

vleugelwanden. Het kunstwerk wordt nu gebruikt om water de polder in te laten.

Weterveiligheid Eektermerksluís 

De Eektermerkslule voldoet niet aan de eisen voor waterveiligheid: de 

betrouwbaarheid van sluiting is onvoldoende 

Opgave Eektermerkeluis 

vervangen deur;

mogelijke optimalisatie: nieuwe deur 
voorzien van een nieuwe, op motorkracht 

werkende schuif;

mogelijke optimalisatie: plaatsen (op 

motorkracht werkende stuw in binnendijke 

watersysteem;

voegwerk heretellen;

monitoren scheur in metselwerk;

bijkomend klein herstelwerk.
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Ontwerp Eektermerkeluís 

In het ontwerp Wordt de deur voorzien `iran een op motorkracht werkende schuif, die bij naderend 

hoogwater sluit. Ale het mogelijk is, wordt het bewegingsmechaniek een de gewelfzijde van de deur 

aangebracht. Hiermee blijft het aangezicht van de siuis onaangetast.

Optimaiieatiemogeiifkheid voor ontwerp 

Voor het kunstwerk is in de planuitwerkingefase een mogelijk optimalisatie uitgewerkt. Waterinlaat 

blijkt (met name in droge tijden) iaatig: de drempel van de schuif zit te hoog om het benodigde 

debiet binnen te laten. Ook is tijdens een technische inspectie van het kunetwerk geconstateerd dat 

de houten bodem some droog etaat en mogelijk hierdoor verrot. Orn het kunstwerk voor de lange 

termijn te bewaren is een etuw aen de binnenzijde voorzien. Hierdoor staat de bodern van het 

kustwerk constant onder water en zijn minder wervelingen (luchttoevoer aan bodem) te verwaohten,

waardoor minder corrosie wordt verwacht.

Dit betekent dan ook een andere inrichting voor de deur` Eleze dient geopend te kunnen worden en 

te worden voorzien van een geforceerd ontgrendellngseyeteem. De etuwhoogte dient minimaal 

boven het winterpeil van het Randmeer te worden ontworpen. Indien deze optimalisatie wordt 

uitgewerkt en els deze mogelijk le, dient met een (aangepaste) iaalkensberekening aangetoond te 

worden of het totaal aan objecten aan de benodigde faalkans voldoet.

Beheeropgave Eektermerkeiuie 
Naast de werkzaamheden die benodigd zijn orn aan de weterveiligheidseieen te voldoen, moeten 

bepaalde werkzaamheden verricht worden in het kader van regulier onderhoud. Uit zijn onder 

andere het herstellen van voegen, het monitoren van een scheur en kleine bijkomende 

werkzaamheden.

Gebruik van gronden 

De beoogde werkzaamheden worden uitgevoerd op gronden welke in eigendom zijn van waterschap 

vallei en Veluwe en gemeente 01debroek. De gemeente heeft geen bezwaar tegen tijdelijk gebruik 

van de gronden ten tijde van uitvoering.

Effecten van uitvoering en plan 

De effecten van de dijkverbetering voor het plan en de uitvoering zijn op basis van beechikbare 

informatie kwalitatief bepaald. Onderdeel hiervan zijn maatschappelijke doeletellingen en mogelijke 

effecten op belanghebbenden. Voor de effecten van de aanpassingen aan de Eekterrnericsiuie zijn de 

volgende aspecten van belang:

Bodem 

Op deze locatie vinden geen werkzaamheden in de bodem [zilaizitek Er heeft ter plaatee dan ook geen 

bodemonderzoek plaatsgevonden.
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Niet Gesprongen Explosieven 

Een gebied van circa 8 ha rond de Eektermerksluie is een verdacht gebied voor NGE Mei: de 

mogelijke uitwerking van de optimalisatie (met stuw) dient hiermee rekening te worden gehouden 

E141.

Water 

De aanoaeeing heeft een positief effect op de waterveiligheid in het gebied. Door de verbetering van 

het kunstwerk wordt de kans op een overstroming gemlnimalieeerd, Boor de maatregel gaat de deur 

of schuif (zie optimalisatie) alleen dicht als buitenwater naar binnen stroomt.

De keuze om een deur met schuif te plaatsen of een deur met een stuw te olaateen wordt ingegeven 

vanuit het waterbeheer en de benodigde faalkans.

Cultuurhistorie, landschap en archeologie 

De Eektermerkeluio heeft oultuurhiatorioche en bouw/historische waarde Met de beoogde 

ingrepen is rekening gehouden met de cultuurhietorisch waardevolle aspecten van het kunstwerk,

Hier vinden geen ingrepen (graaf~/oohoogwerkzaamheden) plaats die van invloed zijn op 

archeologie of landeelriapl 

blow 
Natura 2000«gebled 

Effecten van de werkzaamheden op Natura 2060~gebieden zijn beschouwd in hoofdstuk 9 van het 

Projectplan Waterwet.

Beschermde soorten Wet Natuurbeacherming 

Bij de inventarisatierondes voor flora en fauna zijn hier geen beschermde soorten aangetroffen. in 

de oevers bij de sluis kan gebroed worden door algemene soorten als wilde eend en meerkoet. Eïioor 

te werken buiten het broedseizoen worden negatieve effecten voorkomen. Waar dit niet mogelijk is 

dient een locatie-soeci¿ek ecologisch werkprotocol te worden opgesteld met mitigerende 

maatregelen. Gezien de aard van de aanpassingen ziin geen negatieve effecten op de 

natuurwaarden te verwachten.

Natuur Netwerk Nederland/ Gelderse Natuur Netwerk 

De werkzaamheden bij de Eekterrnerkeluis vinden plaats buiten de begrenzing van een NNNegebied.

Hiervoor geldt dat geen aenpaesingen plaatsvinden waardoor negatieve effecten op de wezenlijke 

waarden en kenmerken van het netwerk optreden.

Woom en leefmilieu 

Hinder van de werkzaamheden voor omwonenden bij de Eekterrnerksluis zal beperkt zijn tot 

tijdelijke geluidsoverlast en verkeershinder. Het dichtet bijgelegen gebouw is het gebouw naast de 

sluis, een gebouw met logiesfunctie. Eventuele verkeersmaatregelen worden afgeeternd rnet de 

gemeente, gecommuniceerd met de omgeving en ter plaatse duidelijk aangegeven.

Tijdens de uitvoering zal de communicatie erop gericht zijn om vooraf de omwonenden te 

informeren over de aard, het tijdstip en de duur van de werkzaamheden. Daarnaast wordt gestreefd 

naar maximale bereikbaarheid en zo rnin mogelijk overlast voor omwonenden. Randvoorwaarden 

voor de bib/nering zijn opgenomen in hoofdstuk 7 van het Projectplan Weterwet.
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Kabels en [afdingen 

De werkzaamheden hebben geen effect cp kabets of leidingen. Om het kunstwërk van energie te 

voorzien wordt een etroømaansluiting aangelegd. Het benodigda aignaal kan via een signaaíkabeí 

aangemeten würden, of ontsloten worden via de ether 
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11. Kunstwerk duiker Heilenbeeketraat 

Beheerder dijk: Waterschap vaiiei en Veluwe 
Gemeente en Pruvincie: Gemeente Eiburg, Pruvincie Geideriand 

Type kunstwerk: Duiker 

Opgave verbetering: Sterkte keermiddel inclusief bediening 

Bij aanieg ondernoudsstrddk: duiker verlengen 

Algemene beschrijving duiker Helienbeeketraat 

De duiker Heiienbeeketraat staat niet in directe verbinding met 

buitenwater, maar siuii: aan op een bedrijventerrein aan de buitendijkee 

zijde en een pdidereiout aan de binnendijkse zijde (zie figuur De 

duiker bestaat uit een kunetstdf ieiding met een diameter van 0,3 

Buitendijks bevindt zich een betdnnen taiudbeik met daarin een 

echuifefeiuiter. Deze ecbuif is van roestvrijstaal (zie figuur en kan 

handmatig wurden dicntgezet,

Aan de binnendijkse zijde is een tweede efsiuiter aanwezig die grdtendeeie 

is ingegraven. De uitstrdorn van de duiker ie een open buis dp de 

wateriijn. Het kundtwerk is afgekeurd op sterkte van het keerrniddei.

Waterveiiígheid duiker Helienbeeketraat 
De duiker Heilenbeekstreat voiddet niet aan de eisen vuur waterveiiigheid:

de betrduwbaarheid van siuiting is unvoiddende en de schuif is niet sterk 
Uuiker Heiienbeekstraai;

gendeg.

Opgave duiker Helienbeekstraat 

vervangen schuif buitendijks (inclueief bediening mugeiijk)

veriengen duiker als gevoig van enderhaudsstrodk 

Ontwerp duiker Heilenbeekstraat 

De keuze voor een handmatig of dp motdrkracht bediende 

afsiuiter wordt opengeiaten om vrijheid te laten aan de 

uitvoerend opdrachtnemer. De voorkeur van beheer gaat uit 

naar een handmatig bediende afsiuiter. Om het beheer van de 

waterkering te vereenvoudigen, wordt aan de binnendijkse 

zijde een berm aangeiegd. Aie gevdig hiervan moet de duiker 

zu'n 4 rn worden verlengd. De bestaande afeluiter (aan de 

buitenzijde) is weergegeven op figuur 

Figuur f 

2 (TF i'i iii!

rmfin'r ifrr;f2;izïiirfëri iiiffmifi er 
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Gebruik van gronden 

De baoogda werkzaamheden worden uitgevoerd op gronden welke in eigendom zijn van waterschap 

Vallei en Veluwe.

Effecten van uitvoering en plan 

De effecten van de dijkverbetaring voor het plan en da uitvoering zijn op basis van beschikbare 

informatie kwalitatief bepaald. Onderdeel hiervan zijn maatschappelijke doelstellingen en mogelijke 

effecten op belanghebbenden. Voor de effecten van de aanpassingen aan de duiker Helienbeekstraat 

zijn de volgende aspecten van belang.

Bodem 

Op deze locatie vinden geen werkzaamheden in de bodem plaats. Er heeft ter plaatse dan ook geen 

bodemonderzoek plaatsgevonden.

Niet Gedwongen Explosiaven 

Het gebied is niet verdacht oo het voorkomen van Niet Gesprongen Explosieven Er zijn geen 

vervoigacties nodig 

Water 

De aanpassing heeft een positief effect op de waterveiligheid in het gebied. Door de verbetering van 

het kunstwerk wordt de kans op een overstroming gerninirnaliaeerd. Door da maatregel is de deur 

bij hoogwater te sluiten en ia deze voidoende sterk.

Cultuurhistorie en archeologie en /andachap 

De duiker Hellenbeekstraat heeft geen cuituurhiatdrischa waarde. Hier vinden geen ingrapen (graaf-

/ophoagwerkzaarnhedeni piaats die van invloed zijn op archeologie of landschap.

kiem 
Natura 2000-gabied 

Effecten van de werkzaamheden op Natura 2000«gebieden zijn beschouwd in hoofdstuk 9 van het 

Projectplan Waterwet.

Beschermde soorten Wet Natuurbeacherming 

Bij de inventarisatierondea voor flora an fauna zijn hier geen beschermde soorten aangetroffen. In 

de oevers bij de duiker kan gebroed worden door algemene zoorten als wilde eend en meerkoet.

Door ta werkdn buiten hat broadseizoan worden negatieve effecten vonrkornen~ Waar dit niet 

mogeiijk is dient een locatie-specifiek ecologiach werkprotocol te worden opgaateld met mltigerende 

maatregelen. Gezien de aard van de aanpassingen zijn gaan negatieve effecten oo de 

natuunivaarden te verwachten.

Natuur Netwerk Nederland Geldama Natuur Netwerk 

De werkzaamheden bij de duiker vinden plaats buiten de begrenzing van een NNN~gebied. Hiervoor 

geldt dat: geen aanpassingen piaatavinden waardoor negatieve effecten op de wezaniijke waarden en 

kenmerken van het netwerk optreden.
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Woon~ en leefmilieu 

Hinder van de werkzaamheden voor omwonenden bij de Duiker Hellenbeekstreat zal beperkt zijn tot 

tijdelijke geluidsoverlast en verkeershinder. Daarnaast zal oaeeerend verkeer oo het Waierkeringoed 

mogelijk hinder ondervinden van de werkzaamheden. Eventuele verkeersmaatregelen worden 

afgestemd met de gemeente, gecommuniceerd met de omgeving en ter plaatee duidt-:Eijk 

aangegeven.

Tijdens de uitvoering zal de communicatie erop gericht zijn om vooraf de omwonenden te 

informeren over de aard, het: tijdstip en de duur van de werkzaamheden. Daarnaaet wordt gestreefd 

naar maximale bereikbaarheid en zo min mogelijk overlast voor omwonenden. Randvoorwaarden 

voor de uitvoering zijn opgenomen in hoofdstuk 7 van het Proiectplen Waterwet.

Kabels en Ieidingen 

Er liggen geen kabels en leidingen ter plaatse van de voorziene werkzaamheden.

0m het kunstwerk (bij keuze op motorkracht) van energie te voorzien wordt een stroomaensluitlng 

aangelegd. Het benodigde signaal kan vie een signaalkabel aangesloten worden, of ontsloten worden 

via de ether 
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12. Kunstwerk Havensluís Elburg 

Beheerder dijk: Waterschap Vallei en Veluwe 

Gemeente en Provincie: Gemeente Elburg, Provincie Gelderland 

Type kunstwerk: Duiker 

Opgave verbetering: Betrouwbaarheid oluiting 

Vervangen oude hoogweterdeuren 

Algemene beoehríjvíng Havensluís Elburg 

De Havensluio is een uitwateringsoluie waardoor water van de 

binnendljkse stadsgracht kan worden uitgelaten op de haven van 

Elburg (zie figuur Bij hoogwater in de hoven van Elburg keert 

de havenoluie het water. Het kunstwerk bestaat uit drie delen:

binnendijks een oude sluis, buitendijks een kantelstuw (het primaire 

keerrniddel) met geniaal en een visoaseage 

De oude sluie, gebouwd in 1696, bestaat uit metselwerk met 

natuureteen en twee sets houten deuren en heeft op dit moment 

geen weterkerende functie De oude muis is ongeveer 2,1 rn breed 

en ongeveer 2,6 rn hoog (zie figuur De constructie verkeert in Havengfum Elburg 

matige staat. De voegen in het meteeiwerlt zijn veroleten en diverse 

scheuren zijn zichtbaar. Van de houten deuren oan de binnenzijde is 

alleen nog het raamwerk intact, De deuren aan de buitendijkse zijde 

van de oude siuís zijn nog aanwezig; de sterkte hiervan in 

onbekend.

In de dagelijkse situatie is de binnendijkee wateretand hoger dan de ,zy g 

buitendijkoe waterstand, waarbij de binnenwaterotand wordt ,omweggíbm; Wii/,gyßlçg 
goreguleerd door de kantelstuw. Ueze stuw zorgt voor nagenoeg 

stilstaand water ter hoogte van de oude sluis. Zodra de buitendijkee waterstand hoger is dan 

binnendijks, dan sluit de kanteistuw. Het primaire keermidclel bestaat uit de buitendijkse kantelstuw 

(uit 2013 of 2014), die geforceerd oluit 

bij een overschrijding van het sluitoeil 
in de stadsgrocht. Afhankelijk van het 

eeizoen is dit sluitpeil NAP 443,05 rn of 

NAP +020 In geval van extreem 

hoogwater kan de kantelstuw 

preventief worden dichtgezet. Het 

tweede keerrniddel (houten puntdeuren 

aan de buitenzijde van de siuis) is op 

dit moment niet opgenomen in het 

sluitprotocol en niet ats keermiddel 

beschreven en beoordeeld. Een tweede 

set deuren is wel benodigd om aan de 

iaalkans te voldoen.'vof 
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Waterveiligheid Heveneluís 

De Havensiuis voldoet niet aan de eisen voor waterveiligheid: de betrouwbaarheid van sluiting is 

onvoldoende.

Opgave Havensluis Elburg 

Vervangen oude hoogwaterdeuren 

Ontwerp Haveneluis 

Nieuwe inzichten op het gebied van feaikansieieen voor een kieostow hebben geleid tot een 

aanpassing van het VKA. De noodzaak voor het versterken van de bodembescherming ie nogmaaie 

beschouwd en ie ats opioeeing afgevailen.

Het huidige oude sluisje bevat twee Sets deuren; een eet aan de binnenzijde en een eet aan de 

bovenzijde (van het oude siuisje; zie figuur Cie deuren aan de bovenzijde kunnen als tweede 

keerrniddei `worden ingezet. Voorwaarde is; dan wei det de deuren sterk genoeg zijn.

In de havensiuis is een klepstuw 

(primaire sluitrniddei) aanwezig aan 

de buitendijkse zijde. De klepstuw 

sluit geforceerd bij overschrijding 

van het peil in de stadsgracht,

waarvan de hoogte afhankelijk ie 

van het eeizoen. In gevai van 

extreem hoogwater kan de 

kiepetuw preventief worden 

dichtgezet (geruime tijd voor het 

optreden van hoogwater).

From-„fr MX? fit/mm, rij klepfiitfw 

Mocht de sluiting falen, dan is er nog de mogeiijkheid om de klepetuw handmatig ter plaatse 

omhoog te draaien. Ate het sluiten (zowel op motorkracht ale handmatig) ven de kiepstuw faait dan 

stroomt water in binnendijkse richting, wat zorgt voor een verhoging van het peil in de etadsgracht.

Om dit te voorkomen kunnen de houten puntdeoren aan de buitenzijde ingezet worden als tweede 

keerrniddel.

De deuren moeten handmatig worden ontgrendeld en gesloten. Aangezien het falen van de kleostuw 
geruime tijd voor hoogweter bekend ie, is voldoende tijd beschikbaar om de deuren handmatig te 

ontgrendeien en sluiten.

Gebruik van gronden 

De beoogde werkzaamheden worden uitgevoerd op gronden die in eigendom zijn van de gemeente 

Elburg. De gemeente heeft geen bezwaar tegen het tijdelijk gebruik van de gronden ten tijde van 

uitvoering.
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Effecten van uitvoering en plan 

De effecten van de dijkverbetering voor het plan en oe uitvoering zijn op basis van beschikbare 

informatie kwalitatief bepaald. Gnoercleel hiervan zijn maatschappelijke doelstellingen en mogelijke 

effecten op belanghebbenden. Voor de effecten van de aanpassingen aan de Havensiuia zijn de 

volgende aspecten van belang.

Bodem 

Gp deze locatie vinden geen werkzaamheden in de bodem plaats. Er heeft ter plaatse dan ook geen 

bodemonderzoek plaatsgevonden.

Niet Geeprongen Explosieven 

Het gebied ie niet verdacht op het voorkomen van Niet Gesprongen Explosieven Er zijn geen 

vervolgacties nodig [141 

Water 

De aanpassing heeft een positief effect op de waterveiligheid in het gebied. Door de verbetering van 

het kunstwerk wordt de kans op een overstroming gerninirnaliseerd. Door de maatregel wordt het 

falen van oluiten van het primaire keermlodel opgevangen.

De huidige, bestaande sluiadeuren worden vervangen. üeze ingreep heeft geen effect op het 

grondwater, waterkwaliteit en »kwantiteit.

Cultuurhistorie, landschap en archeologie 

De Haveneluis is een rijksmonument (nummer 14919). Voor de ingrepen bij dit monument ia een 

“Erfectnotitie cultuurhietorisch erfgoed" opgesteld i311. in deze notitie worden de effecten van en 

voorwaarden aan rie ingrepen op oe cultuurhistorische waarde van het monument beschreven.

Er vinden geen ingrepen (graaf~/ophoogweritzaamheden) plaats, die van invloed zijn op archeologie 

of landschap.

Melitta"
Natura 2000~gebied 

Effecten van de werkzaamheden op Natura ZOGO-erieden zijn beschouwd in hoofdstuk 9 van het 

Projectplan Waterwet.

Beschermde Soorten Wet Natuurbeeoherming 

Bij de inventarisatierondee voor flora en fauna zijn hier geen beschermde soorten aangetroffen. Op 

de kade-s groeien algemene planteneoorten als vrouwenmantel en paardenbloern. in cie oevers bij oe 
aluis kan gehroed worden door algemene soorten als wilde eene en meerkoet. Ook kunnen 

bijvoorbeeld achter een sluisdeur zangvogels als roodherst of winterkoning mogelijk tot broeden 

kernen. Door te werken buiten het broeoeeizoen worden negatieve effecten voorkomen. Waar dit 

niet mogelijk is dient een locatie~epecifiel< ecologisch werkprotocol te worden opgesteld met 

mitigerende maatregelen. Gezien oe aard van de aanpaasingen zijn geen negatieve effecten op de 

natuurwaarden te verwachten.
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Natuur Netwerk Nederland Gelderse Natuur Netwerk 

Cie werkzaamheden bij de Havensiois vinden plaats buiten de begrenzing van een MNM-gebied.

Hiervoor geldt dat geen aanpassingen piaatsvinden waardoor negatieve effecten op de wezenlijke 

waarden en kenmerken van het netwerk optreden.

Woonu en leefmilieu 

De werkzaamheden bij de Havensluis zorgen mogelijk tijdelijk voor geluidsoverlast. Daarnaast zal 

mogelijk tijdens de werkzaamheden enige verkeershinder zijn op het fiets/wandelpad en mogelijk op 

de naastgelegen weg. Eventuele verkeersmaatregelen worden afgestemd met de gemeente,

gecommuniceerd met de omgeving en ter plaatse duidelijk aangegeven.

Tijdens de uitvoering zal communicatie gericht zijn om vooraf de omwonenden te informeren over 

de aard, het tijdstip en de duur van de werkzaamheden, Daarnaast wordt gestreefd naar maximale 

bereikbaarheid en zo min mogelijk overlast voor omwonenden. Randvoorwaarden voor de uitvoering 

zijn opgenomen in hoofdstuk 7 van het Projectplan Weten/vet.

Kabels en leidingen 

De maatregeien hebben geen effect op de kabels en leidingen in het gebied.
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Kunstwerk Goorsiuis 

Beheerder dijk: Waterschap Vallei en Veluwe 

Gemeente en Provincie: Gemeente Eiburg, Provincie Gelderland 

Type kunstwerk: Duiker 

Opgave verbetering: Betrouwbaarheid sluiting 
0 Sluitmechanisrne op motorkracht;

Tweede aandrijfayateem (handmatig te sluiten)

Anti-oipingmaatregei klei/bentoniet aanleggen 

Regulier onderhoudswerk 

Algemene beschrijving Goorsluis 

De Gooraluie (locatie, zie figuur bestaat uit een duiker onder 

de dijk, die buitendijks handmatig kan worden afgesloten door een 

houten deur. Over de duiker loopt de Nleuwetadaweg Cinder 

dagelijkse omstandigheden staat de deur (vergrendeid) open. Er ia 

geen tweede keerrniddel aanwezig. Onder de Goorsluis; ia een 

houten vloer aanwezig. Informatie over de aanleg en ontwerp van 

de aluis ontbreekt, maar een onderzoek in 2013 heeft aangetoond 

dat geen kwelscherrnen aanwezig zijn. Uit de insoectievideo van 

2015 blijkt dat het plafond van de duiker ongeveer 8 cm is 

doorgezakt.

In het VKA is een (binnendijkse) bodembescherming voorzien,

echter uit een gevoeligheidaanalvee blijkt dat de 

oodembeecherming onvoldoende bijdraagt aan de 

betrouwbaarheid sluiting, derhalve is; ervoor gekozen om deze 

maatregel niet meer mee te nemen. Een extra verbetermaatregel,

in de vorm van een tweede aandrijfsysteern, is nodig om aan de 
Goorsluis 

faalitanaeis te voldoen.

Door het vervallen van de maatregel bodembescherming, is het FMM. 33, “WWW 
tekort aan (bultendijkae) kweiweglengte gewijzigd naar 6 

Waterveíligheid Goomluio 

De Goorslois voldoet niet aan de eisen voor waterveiilgheid: de betrouwbaarheid van aluiting is 

onvoldoende en er ia kans op het optreden van oipingv 

Opgave Gooreiuie 

Sluitrnechanisrne op motorkracht;

Tweede aandrijtevsteem (handmatig te sluiteni;
Ingraven van een kleilaag/bentonietmat in het vooriand;
“vastzetten latoi;

Aanbrengen aanslaglat op de deur;

Monitoren scheur en vleugelrnuur;

Voegwerk herstellen;

m
en

ee
f-Q

N
 

Kleine bijkomende werkzaamheden 
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Ontwerp kunstwerk 

Er wordt voor de Goorsluis een waterstandmeeteysteem ontworpen. De meetgegevens worden 

gebruikt om bij een bepaalde waterstand (het sluitpeii) te sluiten. Op deze wijze is de siuis aitijd op 

tijd dicht bij naderend hoogwater. De maatregel bestaat verder uit een vanuit Apeldoorn bestuurd 

bedienings~ en beeturingssyeteem.

Mogelijke optimalisatie 

De deur van de Goorsluis staat onder een hoek van meer dan 90 graden ten opzichte van de 

doorstroomopening (zie figuur Dit houdt in dat de deur bij hoogwater zichzelf niet uit eigen 

beweging sluit, waardoor niet direct kan worden volstaan met alleen een ontgrendelingesysteem.

Echter, indien een paal in de watergang geplaatst wordt waardoor de deur onder een hoek van 

minder dan 90 graden staat, dan kan wel worden volstaan met een ontgrendeiingeeveteern` De 

bijkomende voorwaarde is dat de paal goed gefundeerd staat in de watergang. De keuze voor een 

volledig op motorkracht gedreven open/sluitsysteern of een ontgrendeiingssysteem met geankerde 

paal in de watergang wordt opengelaten voor de opdrachtnemer. Hierbij wordt opgemerkt dat de 

voorkeur van beheer uitgaat naar een ontgrendellngssveteem.

Indien het stuiten vanuit Apeldoorn niet 

werkt, kan worden teruggevallen op het 

tweede eandrijtsysteem. Vanuit het 

waterschap gaat de voorkeur uit naar een 

tweede aandrijfsveteem dat oo handkracht 

bedienbaar ie. Dit systeem kan worden 

ingezet ter vervanging van een defecte 

motor of falende energievoorziening. Het 

tweede aandrijfeyeteern dient opgenomen 

te worden in het draaiboek, inclusief 

mobilieatie, oefeningen en tests. Tevens 

dient voldoende tijd beschikbaar te zijn na 

het constateren van falen van het 
Figuur ,H2 fi'rwfiti'riuur niet lfioogweieidei/r tšotïnisiíuie 

primaire aandrijfsysteem om het tweede 

systeem operationeel te krijgen. Omdat de deur in eerste instantie op motorkracht wordt gesloten,

bevat deze maatregel een op handkracht te sluiten tweede aandrijfsvsteern. Hiermee functioneert 

deze onafhankelijk van het eerste aandrijfeysteem. De precieze inrichting van het systeem wordt 

opengelaten, om de vrijheid te laten aan de opdrachtnemer.

Het tekort aan kwelweglengte van circa 6 m wordt weggewerkt door het aanbrengen van een 

klellaag/bentonietmat aan de buitenzijde van de Gooreiuis.

Beheeropgave Goorsluis 

Orn de instandhouding van het kunstwerk te garanderen, moeten ook (kleine)

onderhoudswerkzaamheden uitgevoerd worden. De iatei aan de buitenzijde zit Eos/ie geecheurd en 

moet worden hersteld. Ook is de afdichting van de deur onvoldoendek 0m de afdichting te 

verbeteren moet een aanslaglat worden beveetigd.
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Een binnendijkee vleugelwand staat scheef en er is een mogelijk aaneluitingsprobleem tussen de 

tunnel en de frontmuur; beide zullen worden gemonitord. Ook wordt het voegwerk van de sluis 

hersteld.

Gebruik van gronden 

De beoogde werkzaamheden worden uitgevoerd op gronden welke in eigendom zijn van de 

gemeente Elburg. De gemeente heeft geen bezwaar tegen het tijdelijk gebruik van de gronden ten 

tijde van uitvoering.

Effecten van uitvoering en plan 

De effecten van de dijkverbetering voor het plan en de uitvoering zijn op basis van beschikbare 

informatie kwalitatief bepaald. Underdeei hiervan zijn maatschappelijke doelstellingen en mogelijke 

effecten op beianghebbenden. Voor de effecten van de aanpaselngen aan de duiker Goorsluis zijn de 

volgende aspecten van belang.

Bodem 

Er zullen werkzaamheden in de buitendijkse watergang plaatsvinden. Hierbij wordt een klei- of 

bentonietmat ingegraven. Het onderzochte slib uit de watergangen kan, op basis van de 

analysereeultaten, overal worden toegepast en is verspreidbaar. De rapportage van het uitvoerde 

bodemonderzoek is opgenomen in 

Niet Gesprongen Explosieven 

Het gebied is niet verdacht op het voorkomen van Niet Geeprongen Expiosieven Er zijn geen 

vervolgactiee nodig (141 

Water 

De aanpassing heeft een positief effect op de waterveiligheid in het gebied. Door de verbetering van 

het kunstwerk wordt de kano op een overstroming geminimaliseerd. Door de maatregei gaat de deur 

aileen dicht als buitenwater naar binnen stroomt.

De aanleg van de waterdichte bodem (anti-pioingmaatregel door ingraven van klei of bentoniet)

heeft aileen tijdens hoogwater een effect op de grondwaterstroming direct onder het kunstwerk 

(plping). Dit is juist noodzakelijk voor de verbetering van het kunstwerk. De mogelijke verandering 

treedt enkel op bij hoog buitenwater. Significante effecten op de grondwaterhuishouding nabij de 

dijk zijn due niet te verwachten.

Tijdens de aanlegfase worden geen effecten (behoudens vertroebeling van het water) verwacht op 

het oppervlaktewatereveteem. Evenmin wordt invloed op de oppervlaktewaterkwallteit verwacht.

Cultuurhistorie, landochap en archeofogíe 

De Goorsluis heeft cultuurhistorische en bouwhistoriache waarde Met de beoogde ingrepen is 

rekening gehouden met de cultuurhistoriech waardevolle aspecten van het kunstwerk.

Uit het archeologisch onderzoek is geconciudeerd dat dit deeigebied een lage verwachting heeft 

en kan worden vrijgegeven indien de geplande ingrepen niet dieper reiken dan 3,5 m onder 

maaiveld. De ingreep heeft iandochappelijk geen effect.
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Natuur 
Natura BOOG-gebied 

Effecten van de werkzaamheden op Natura 2000~gebieden zijn beschouwd in hoofdstuk 9 van hel:

Projectplan Waterwet.

Beschermde soorten Wet Natuurbescherming 

Bij de inventarisatierondes voor flora en fauna zijn hier geen beschermde soorten aangetroffen. in 

de oevers bij de sluis kan georoed worden door algemene soorten als wilde eend en meerkoet. Door 

te werken buiten het broedseizoen worden negatieve effecten voorkomen. Waar dit niet mogelijk is 

dient een locatie-specifiek ecologisch werkprotocol te worden oogeeteld met mitigerende 

maatregelen. Gezien de aard van de aanpassingen zijn geen negatieve effecten op de 

natuurwaarden te verwachten.

Voor het tegengaan van piping bij de sluis is een kleilaag of bentonietmat voorzien in de 

waterbodem van de uitvliet ven de Goorbeek.

Natuur Netwerk Nederland f Gelderee Natuur Netwerk 

De werkzaamheden bij de Goorsluis vinden plaats binnen de begrenzing van een NNngeoied.

Echter zijn geen negatieve effecten op de wezenlijke waarden en kenmerken van het netwerk te 

verwachten door de beperktheicl van de ingrepen.

Woon~ en leefmilieu 

De werkzaamheden bij de Goorsluis zorgen mogelijk tijdelijk voor geluidsoveriast. De 

dichtstbijzijnde woning ligt op 120 Overige woningen liggen niet in de buurt. Eventuele 

verkeersmaatregelen worden afgestemd met de gemeente, gecommuniceerd met de omgeving en 

ter plaatse duidelijk aangegeven.

Tijdens de uitvoering zal de communicatie erop gericht zijn om de omwonenden te informeren over 

de aard, het tijdstip en de duur van de werkzaamheden. Uearnaasi: wordt gestreefd naar maximale 

bereikbaarheid en zo min mogelijk overlast voor omwonenden. Randvoorwaarden voor de uitvoering 

zijn opgenomen in hoofdstuk 7 van het Projectpian Waterwet.

Kabels en leidingen 
y 

i 

Ter plaatse van de beoogde maatregelen liggen geen 
7 

v 

kabels en leidingen (zie figuur f 

Om de maatregel van energie te voorzien wordt een 

stroomaaneiuiting aangelegd. Het benodigde signaal 

kan via een signeaiicehel aangesloten worden, of of 

ontsioten worden via de ether 
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14. Onderhoudsberm Noordeinde-Zuid 

Beheerder dijk: Weterechap Vallei en Veluwe 

Gemeente en Provincie: Gemeente Oldebroek, Provincie Gelderland 

Lengte dijkvak: Circa 280 rn 

Opgave verbetering: Aanbrengen ondernoudeberrn 

Algemene beschrijving dijkvak Nuordeindeduíd 

Het dijlrvak Noordeinde-Zuid kenmerkt zich als een 

typisch Zuiderzee dijkprofiel met een zeer flauw 

buitentalud en een steil binnentalud.

Het dijkvak ligt ten zuiden van het dorpje Noordeinde.

De toplaag van de waterkering betreft een 

gras/kruldenmengeel. Het waterschap beheert hier net 

binnen- en buitentalud door tweemaal per jaer te 

maaien en plaageoorten te bestrijden. Door de 

afwezigheid van een binnendijl-:se berm, wordt het 

ondernoudewerk een de dijk en watergang bemoeilijkt.

Soms wordt vanuit de aanliggende percelen dnderboud 

gepleegd, same ie handmatig onderhoud noodzakelijk.

Eiit dijkvak is in beheer van waterschap Vallei en Veluwe 
WMV” Zg Z 3 ,hint dimmen Mien/,razende 

en is gelegen binnen de gemeente Oldebroek en 

provincie Gelderland. Figuur tdont het traject van het dijkvak Noordeinde.

Onderhoud Noordeinde 

Het dijkvak Noordeinde-Zuid voldoet niet aan de eieen om efficient onderhoud te kunnen plegen. De 

extra kosten voor onderhoud zijn dusdanig dat het aanleggen van een berm financieel haalbaar ie.

Udor meebhooibeheer uit te voeren wordt de biodiversiteit niet verminderd.

Opgave Noordeinde 
Uploaden onderhdudebeperkingen door aanleggen ondernoudsberrn 

Ontwerp onderhoudsberm Noordeinde 

De onderhoudsberm wordt lange het eerste traject ten zuiden van Noordeinde aangelegd. Figuur 

14.2 toont de maatregel in doorenede.

Vanwege de landschappelijke waarde is gekozen orn een relatief leaggelegen berm aan te leggen 

waarmee het talud aan de binnenzijde zoveel mogelijk intact wordt gelaten. Het typieche Zuiderzee 

dijkprofiel blijft hiermee gewaarborgd. Door de aanleg van de onderboudeberrn meet de huidige 

teenslodt verlegd worden. Het kunetweric de `Drooghe duiker* dient als gevolg van de aanleg van de 

dnderhoudeberrn met circa 4 rn verlengd te worden.

De onderboudsberrn wordt aangebracht in grond (zandig/kleiig materiaal), iets beven het 

maaiveldniveau van de landzijde van de nieuwe elnot. Met net de afechot leggen van de berm 

wordt plasvorming/verzadiging voorkomen waardoor spoorvorming minder snel pleatevindt, Een 

nieuwe watergang wordt aangelegd met taluds van 
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Figuur 343: ok vak flv/rtiiïïirdfçzv'nråe 

Een talud sluit aan op de eteunberm, de ander op het bestaande maaiveld van de (grasland)perceien 

aan de binnendijkse zijde. De huidige kopsloten worden aangesloten op de te verleggen watergang 

en de benodigde dammen met duikers worden verwijderd.

De onderhoudsberrn wordt ook gebruikt voor toegang tot de (grasland)perceien en wordt als 

onderhoudastrook gebruikt. De onderhoudsberrn wordt door zware landbouwwerktuigen bereden orn 

de percelen te bereiken. 0m dit te accommoderen wordt het noordelijke deel van de 

onderhoudebern'i met (bijvoorbeeld) grasbetonetenen verhard. Dit verhardingstype biedt veel 

stabiliteit en geeft de berm een groen karakter; door een juiste toepassing van eubetraat vormt zich 

een grassige/kruidige/bloemrijke 20de die de haifvernarding ltieizleid:M Daar waar geen 

landbouwvoertuigen (behoudens dijk-onderhoudsmaterieel) gebruik maken van de berm kan worden 

volstaan met een inrichting zonder halfverhardíng. Hier wordt gestreefd naar eenzelfde 20de die 

agrarische belangen niet schaadt.

Orn het gebruik van de berm mogelijk te maken, dient deze bereikbaar te zijn. Aan de zuidzijde gaat 

de onderhoudsberm over in een reeds aanwezige berm. Aan de noordzijde wordt de 

onderhoudsstrook aangesloten op de openbare weg. Orn oneigenlijk gebruik van de 

onderhoudsstrook te voorkomen worden toegangshekken van het waterschap geplaatst.

Voor de aanleg van de berm is circa 1.200 mil grond nodig waarvan circa 300 m3 beschikbaar komt 

bij de ontgraving van de nieuwe sloten.

Gebruik van gronden 

De gronden zijn in eigendom van twee eigenaren en in gebruik bij twee pachtere, Met de eigenaren 

en pachters van de gronden is overeenetemrning bereikt over de aankoop van de strook grond die 

benodigd is voor de aanleg van de onderhoudeberrn en de nieuwe teeneloot.

Effecten van uitvoering en plan 

De effecten van de dijkverbetering voor het pian en de uitvoering zijn op basis van beschikbare 

informatie kwalitatief bepaald. Onderdeel hiervan zijn maatschappelijke doeleteilingen en mogelijke 

effecten op belanghebbenden, Voor de effecten van de aanleg van de onderhoudsberrn zijn de 

volgende aspecten van belang.

Bodem 

In dit deelgebied zal de bestaande sloot gedemot worden en een nieuwe gegravenK Uaarnaaet wordt 

een onderhoudsberrn aangelegd.

Ter plaatae ie bodemonderzoek uitgevoerd Op basis van het uitgevoerde vooronderzoek blijkt 

dat er geen direote aanleiding is om uit te gaan van een belaste bodem andere dan door het gebruik 

sinds; langere tijd (diffuse bodembelaeting).
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Het gehalte PFAS in de bovengrond overschrijdt lokaal mengmonater) de norm zoals is aangeduid 

in het tijdelijk toetsingskader. Voor eventueel hergebruik eiders ie deze grond geclassificeerd als 

wonen.

Het grondwater bevat geen verhoogde gehalten aan onderzochte atoi'fen.

Het onderzochte slib uit de watergangen kan, op basia van de analyzereooltaten, overal worden 

toegepast en is verspreidbaar. in onderzocht waterbodemmonster overschrijdt het gehalte aan 

PFAS het tijdelijk toetsingskader, waardoor dit materiaal geclassificeerd wordt als klasse wonen.

Er wordt geen grond afgevoerd, dus vormt de bodemkwaliteit geen belemmering voor de 

voorgenomen werkzaamheden,

Niet Gedwongen Explosieve/i 

Het gebied ia niet verdacht op het voorkomen van Niet Gedwongen Expiosieven Er zijn geen 

vervolgacties nodig 

Water 

Met de aanleg van de onderhoudsatrook wordt het onderhoud aan de waterkering en de aanliggende 

watergang vergemakkelijkt, waardoor dit uiteindelijk een kostenefficiënte maatregel ia. De 

dijkaanpaasing gaat gepaard met het verleggen van sloten, echter heeft dit geen noemenswaardige 

verandering voor de grondwaterstand en de kwel die binnendijks optreedt. Significante effecten oo 
de grondwaterhuiehouding nabij de dijk worden niet verwacht. Tijdens de aanlegfaae en in de fase 

nadat de dijk is aangelegd worden geen effecten verwacht op het oppervlaktewatereysteern en op 

de opperviaktewaterkwaliteit.

Cultuurhistorie, landachap en archeologie 

Het ruimteiijk straatbeeld voor de dijkverbetering is op het coltuurhiatoriach waardevolle karakter 

gebaseerd. Gestreefd ie om het typische karakter van het Zoiderzeedijkprofiel te behouden. Door 

het handhaven van een teensloot naast de onderhoudsberrn wordt invuiling gegeven aan het behoud 

van dit element. Ook door te kiezen voor een lage berm blijft het grootste deel van het steile 

binnentalod en daarmee het karakteristieke profiel behouden. Hiermee wordt tevens het zicht op de 

teenaloot vanaf de kroin behouden 

Uit onderzoek is geconcludeerd dat bij het graven van de sloot tot circa 1,5 rn onder het 

maaiveld eventueel aanwezige archeologische waarden verloren dreigen te gaan. De aan te leggen 

watergang wordt minder diep aangelegd.

Diewe:
Natura 2000~gebied 

Effecten van de werkzaamheden op Natura ZGOO-erieden zijn beechouwd in hoofdetuk 9 van het 

Projectplan Waterwet.

Beschermde soorten Wet Natuurbescherming 

Op het traject is oo het dijktalud en op het horizontale deel aan de voet van de dijk een 

graavegetatie aanwezig. 9e nieuw aan te leggen sloot komt op de locatie van het huidige 

kruidenrijke graoland. Bij de inventarisatierondes voor flora en fauna zijn hier geen beschermde 
soorten aangetroffen.
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0m de kwaiiteit van de grasvegetatie na de werkzaamheden goed te laten ontwikkelen wordt op de 

onderhoudsberm gebruikt gemaakt van een voor de locatie geschikt kruiden/bloemrijk mengsel. Na 

het inzaaien etemt het waterschap het maaibeheer hierop aan.

In de teensloot zijn geen beschermde soorten aangetroffen. Om niet-beschermde soorten te 

beschermen, wordt volgens de zorgplicht gewerkt.

De polder Oosterwolde ia aangewezen als weidevogelgebíed (beheertyoe vochtig weidevogelgraaland 

(N13.01) en er zijn delen met hoge kwaliteit. Uit onderzoek blijkt dat geen hoge dichtheden 

broedende weidevogeis te verwachten zijn. Waar het niet mogelijk is om buiten broedseizoen te 

werken dient door een ter zake kundige ecoloog een locatie-specifiek ecologisch werkorotocol te 

worden opgesteld met mitigerende maatregelen. Gezien de aard van de aanpassingen zijn geen 

negatieve effecten oo de natuurwaarden te verwachten.

Om negatieve effecten op vissen te voorkomen bij het dempen van de teensioot en daarmee te 

voldoen aan de zorgplicht van de Wet natuurbescherming worden de werkzaamheden naar een 
richting uitgevoerd naar open water. Wanneer het water afgedamd moet worden wordt ook in een 
richting gewerkt. Bij de dam worden de dieren achter de dam uitgezet. Dit overzetten gebeurt onder 

begeleiding van een ecoloog.

Natuur Netwerk Nederiand Gelderse natuur Netwerk 

Bij het traject Noordeinde zijn de werkzaamheden binnen de begrenzing van het Gelderae natuur 

Netwerk en de Groene Ontwikkelingszone Om na te gaan of negatieve effecten te 

verwachten zijn op de wezenlijke kenmerken en waarden ia een `Uitwerking effecten GNN-gebied' in 

het ecologisch onderzoek uitgevoerd.

De locatie van de dijk en de taluds worden met de ingreep niet aangetast. Hierdoor blijft de 

begrenzing van hei: natuurnetwerk en de ontwikkelingszone ongewijzigd en er is dan ook geen 

sprake van opoervlakteveriies. De nieuw aan te leggen delen betreffen de strook langs de dijk en de 

teensloot. Na de werkzaamheden zal de vegetatie zich hier apoedig ontwikkelen en een eenheid 

gaan vormen met de aanliggende graavegetatie van de dijk en de aansluitende delen van de 

teensloot op beide locaties.

Er is geen sprake van opoervlakteverliee van ONM en van GO.

Woon- en leefmilieu 

De onderhoudsberm wordt aan de binnendijkse zijde aangeiegd in de weilanden. De meest dichtbij 

gelegen woning is op 50 m aan de noordzijde van de onderhoudsberm. De bewoners ondervinden 

mogelijk hinder van tijdelijke aard, zoals geluidsoverlast en zichtvervuiling.

Omwonenden worden voorafgaand in kennis gesteld van eventuele verkeershinder. Met de 

gemeente zal afstemming piaatavinden over de (tijdelijke) verkeersmaatregelen en voor de 

weggebruikers worden de verkeersmaatregelen helder aangegeven.

De effecten van geiuidaproductie van de werkzaamheden en benodigde maatregelen in reiatie tot 

het functioneren van de nabijgelegen eendenkooi worden in de realisatiefaee duidelijk uitgewerkt.
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De stakeholders-f, zuilen proactief betrokken worden tijdens het proces van de olanvormiogefaee.

Tijdens de uitvoering zei de communicatie erop gericht zijn om vooraf de omwonenden te 

informeren over de aard, het tijdstip en de duur van de werkzaamheden. Daarnaast wordt gestreefd 

naar maximale bereikbaarheid en zo min mogelijk overlast voor omwonenden. Randvoorwaarden 

voor de uitvoering zijn opgenomen in hoofdetuk 7 van het Projectplan Waterwet.

Kabels en leidingen 

In de binnenzijde van de kruin ligt een datakabel,
v 

zie figuur De werkzaamheden liggen Eager op 

het talud. De kabei wordt niet door de 
y 

werkzaamheden geraakt.

Figuur' Retie/.e en iemirigeo 
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15. Onderhoudsberm Hellenbeekstraat-Noord 

Beheerder dijk: Waterechap Vallei en Veluwe 

Gemeente en Provincie: Gemeente Elburg, Provincie Gelderland 

Lengte dijkvaie: Circa 350 rn 

Opgave verbetering: Aanbrengen onderhoudeberrn 

Algemene beschrijving dijkvait Heilonbeeketraat-Noord 

Het dijkvak Hellenbeekstraat~Noord kenmerkt zich als een 

typisch Zuiderzee dijirprofiei met een zeer flauw 

buitentalud en een steil binnentalud.

Het dijlcvak ligt ten oosten van het induetrieterrein 

Kruisrnaten, ten noorden van de Hellenbeeketraat.

De toplaag van de waterkering betreft een 

gras/kruidenmengsei. Het waterechap beheert hier het 

binnen- en buitentalud door tweemaal per jaar te maaien 

en plaagsoorten te bestrijden. Door de afwezigheid van 

een binnenoijkse berm, wordt het onderhoudswerk aan de 

dijk en watergang bemoeilijkt. Some wordt vanuit de 

aanliggende percelen onderhoud gepleegd, soms is 

handmatig onderhoud noodzakelijk.

Dit dijkvait is in beheer van waterachap Vallei en Veluwe 

en is gelegen binnen de gemeente Elburg en provincie 

Gelderland. Figuur 15.1 toont het traject van het dijkvak 

Heilenbeekstraat-Noord.

Onderhoud Hellenbeekstraat-Noord 

Het dijkvak Heilenbeekstraat'llioord voldoet niet aan de 

eisen om efficiënt onderhoud te kunnen plegen. De extra 

kosten voor onderhoud zijn dusdanig, dat het aanleggen 

van een berm Financieel haalbaar ie. Cloer de aanleg van 

een onderhoudeberm kan er beheer uitgevoerd worden dat 

positiever uitpakt voor de biodiversiteit dan het oude 

beheen 

Opgave Hellenbeekstraat-Noord 

Qoloeeen onderhoudebeperklngen door aanleggen 

onderhoudeberrn over een lengte van 350 

Ontwerp onderhoudsberm Hellenbeekstraat-Noord 

MZ lilaveriaanafrhi 

ia iv'en f 

De onderhoudsberrn wordt aan de noordzijde van de Helienbeek aangelegd. Figuur 15.2 toont de 

maatregel in doorsnede.

Vanwege de landschappelijke waarde is gekozen voor een relatief laaggelegen berm, waarmee het 

talud aan de binnenzijde zoveel mogelijk intact wordt gelaten. Het typische Zuiderzee dijkproñel 

wordt hiermee gewaarborgd. Door de aanleg van de onderhoudsberrn moet de huidige teeneloot 
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Mit 

if'r'guur Xi, cr 

verlegd worden. De onderhoudsberm wordt aangebracht in grond (zandig/kleiig materiaal), iets 

boven het maaiveldniveau aan de iandzijde van de nieuwe eloot. Met het op afschot leggen 

van de berm wordt plasvorrning/verzadiging voorkomen waardoor eooorvorrning minder enel 

plaatsvindt. Een nieuwe watergang wordt aangelegd met taiuds van 111,5. De taiuds sluiten aan op 

de onderhoudsberm en op het bestaande maaiveld van de (grasland)percelen aan de binnendijkse 

zijde. De huidige koosioten worden aangesloten op de te verleggen watergang en de benodigde 

dammen met duikere worden verwijderd.

Voor de aanleg van de berm ie circa 1.506 m3 grond nodig, waarvan ongeveer 700 beechikbaar 

komt bij de ontgravíng van de nieuwe sloten. De duiker Hellenbeeketraat dient met 4 m te worden 

verlengd.

Door de aanleg van de berm kan het beheer efficiënter worden uitgevoerd. Nu wordt dit deel eoms 

handmatig gemaaid en soms machinaal gemaaid, waarbij het maaisel direct wordt opgezogen en 

afgevoerd. Dit ie nadelig voor de biodiversiteit en koetbaar omdat een doorgaande maaigang niet 

mogelijk ie. De ondernoudeetrook wordt dusdanig ingericht, dat er een greseige/kruidige/oloernrijke 

zode ontstaat die agrarische belangen niet schaadt. Hiermee geven we de biodivereiteit een 

positieve impuie.

Om het gebruik van de berm mogelijk te maken, dient deze bereikbaar te zijn. Aan de zuidzijde 

wordt de onderhoudsberm aangesloten oo de aanwezige verharding. Aan de noordzijde gaat de 
ondernoudsberrn over in het aanwezige fietspad. Om oneigenlijk gebruik van de onderhoudestrook 

te voorkomen wordt aan de zuidzijde mogelijk een tiek van het waterschap geplaatst.

Gebruik van gronden 

De gronden zijn in eigendom van drie eigenaren en in gebruik bij drie pachters. Met de eigenaren 

van de gronden is overeenstemming bereikt over de aankoop van de strook grond die benodigd ie 

voor de aanleg van de ondernoudeberm en de nieuwe teensioot. Mei: de pachters is constructief 

overleg over medewerking.

In de toekomstige situatie zal het waterechap in de legger worden aangewezen ale 

verantwoordelijke partij voor het beheer en onderhoud van de onderhoudsberrn en de teeneioot.
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Effecten van uitvoering en plan 

Bodem 

Ter plaatse ie bodemonderzoek uitgevoerd [Qi Op basis van het uitgevoerde vooronderzoek blijkt 

dat er voor deze deellocatles geen directe aanleiding is; om uit te gaan van een belaste bodem 

anders dan door het gebruik sinds langere tijd (diffuse bodembelasting). In de grond zijn 

overschrijdingen van de atreefwaarden van enkele metalen gemeten. Op baaio hiervan is de grond 

geclassificeerd als toepasbaar, wonen of industrie.

Het grondwater bevat geen verhoogde gehalte-ri aan onderzochte stoffen.

Het onderzochte slib uit de watergangen kan, op basis van de analyzereßultaten, overal worden 

toegepaot.

Omdat geen grond wordt afgevoerd, vormt de bodemkwallteit geen belemmering voor de 

voorgenomen werkzaamheden.

Niet Gesprongen Exp/ooieven 

Het gebied is niet verdacht op het voorkomen van Niet Gesprongen Expiosleven Er zijn geen 

vervoigactles; nodig 

Water 

Met de aanleg van de onderhoudsstrook wordt het onderhoud aan de waterkering en de aanliggende 

watergang vergemakkelijkt, waardoor dit uiteindelijk een kostenefficiënte maatregel is. De 

dijkaanpassing gaat gepaard met het verleggen van oloten, echter heeft dit geen noemenswaardige 

verandering voor de grondwaterstand en de kwel die binnendijke optreedt. Significante effecten oo 
de grondwaterhuishouding nabij de dijk worden niet verwacht. Tijdens de aanlegfase en ln de lade 

nadat de dijk is aangelegd worden geen effecten verwacht op het oopervlaktewateroysteern.

Evenmin wordt invloed op de oppervlaktewaterkwaliteit verwacht.

Cultuurhistorie, landschap en archeologie 

Het ruimtelijk streefbeeld voor de dijkverbetering ie op het cultuurhistoriech waardevolle karakter 

gebaseerd Gestreefd is orn het typische karakter van het zuiderzeedljkprofiel te behouden. Door het 

handhaven van een teenoloot naast de onderhoudsberm wordt invulling gegeven aan het behoud 

van dit element. Ook door te kiezen voor een lage berm blijft het grootste deel van het steile 

binnentalud en daarmee het karakteristieke profiel behouden, Hiermee wordt tevens; net zicht op de 

teensloot vanaf de kruln behouden 
Uit archeologisch onderzoek is geconcludeerd dat het gebied kan worden vrijgegeven mits de 

verstoringodieote van 1,5 meter niet wordt overechreden.

Natuur 
Natura deüegebied 

Effecten van de werkzaamheden op Natura 2060~gebleden zijn beschouwd in hoofdstuk 9 van het 

Projectplan Waterwet.
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Beschermde soorten Wet Natuurbescherming 

Tijdens het ecologioch onderzoek naar de aanwezigheid van beschermde dienM en plentensoorten 

rond de Hellenbeekstraat zijn geen beschermde plantensoorten aangetroffen.

Wel ie er broedgelegenheid aanwezig voor algemene soorten. Zo kan er in de oevers bij' de te 

dempen sloot gebroed worden door soorten als wilde eend en meerkoet. Orn negatieve effecten op 

vogelsoorten te voorkomen dienen de werkzaamheden bij voorkeur buiten het broedselzoen van 

vogels uitgevoerd te worden. Waar dit niet mogelijk is een locatie~specifiek ecologisch werkprotocol 

te worden opgesteld met rnitigerende maatregelen. Gezien de aard van de aanpassingen zijn geen 

negatieve effecten op de natuurwaarden te verwachten.

Om negatieve effecten op vissen te voorkomen bij het dempen van de teensloot en daarmee te 

voldoen aan de zorgplicht van de Wet natuurbescherming worden de werkzaamheden naar een 
richting uitgevoerd naar open water. Wanneer het water efgedarnd moet worden wordt ook in een 
richting gewerkt. Bij de dem worden de dieren achter de dem uitgezet. Uit overzetten gebeurt onder 

begeleiding van een ecoloog.

Natuur Netwerk Nederland Gelderse Natuur Netwerk 

De werkzaamheden bij de Hellenbeekstraet vinden plaats buiten de begrenzing van een NNN-

gebied. Hiervoor geldt dat geen aenoeseingen plaatsvinden waardoor negatieve effecten op de 

wezenlijke waarden en kenmerken van het netwerk optreden.

Woon- en leefmilieu 

De meest dichtbij gelegen woning ligt op 60 n'i bij het begin van de oprit. Op de locatie waar de 

onderhoudsberrn aansluit op de Hellenbeekstreel: eteat de zorgboerderij en nog een aantal woningen 

aan de boitendijkse zijde. 0e overige gebouwen maken onderdeel uit van industrieterrein 

Kruismeten. Voor de uitvoering van de werkzaamheden aan de onderhoudsberm voor 

Hellenbeekstreat~Noord zal (evenals voor Hellenbeekstraat-Zuid, zie factsheet 16) een beperkt 

aantal omwonenden mogelijk tijdelijk hinder ondervinden, zoals geluidsoverlast en zichtveivuiling.

Daarnaaet zal pesserend verkeer over het Waterkeringoad mogelijk hinder ondervinden van de 

werkzaamheden. Omwonenden worden voorafgaand in kennis gesteld ven eventuele verkeershinder.

Met de gemeente zei afstemming plaatsvinden over de (tijdelijke) verkeeremaetregelen en voor de 

weggebruikers worden de verkeersmaatregelen helder aangegeven.

Tijdens de uitvoering zal de communicatie erop gericht zijn om vooraf de omwonenden te 

informeren over de aard, het tijdstip en de duur van de werkzaamheden. Baarnaest wordt gestreefd 

naar maximale bereikbaarheid en zo rnin mogelijk overlast voor omwonenden. Randvoorwaarden 

voor de uitvoering zijn opgenomen in hoofdstuk 7 van het projectoian.
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Kabels en leidingen 

Een aantal leidingen kruist hel: dijkvak Hdllenbeekstraat-

Nüdrd, zie figuur Een waterleiding ligt door middel van 

een zinker dieper gelegen. Aandachtspunt is nok een 

(mdgelijk aanwezige) put in de onderhoudßberm; dit geldt 

tevend voor de rioolleíding(en), waarvan de verzamelpul:

de lijn van de tdakomatige watiergang ligtí Hiervoør kan een 

(kade) duiker worden aangebracht ander de nieuwe ,iwdliïir 
WHC? WJíf f onderhoudsbdrm. Een mlddenspanningskabel ligt 

c vermoedelijk ook diep genceg om de watergang te kunnen 
u verlaggen. Mogelijk mneten hier in de vølgende fase nog 

(kleine) aanpassingen wdrden dddrgevoerd.

Figuur em /ifiiriingiizn 
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16. Underhoudsberm Hellenbaekstraat-Zuid 

Beheerder dijk: Waterachap Vallei en Veluwe 

Gemeente en Provincier Gemeente Öldebroek, Provincie Gelderland 

Lengte dijkvak: Circa 300 m 

Opgave verbetering: Aanbrengen ondarhoudsberrn 

Algemene beachrijving dijkvak Heilenboekstraah 

Zuid 

Het clijkvak Haiianbeekatraabzuid kanrnarkt zich als een 

typisch Zuiderzee dijkprofiel met een zeer flauw 

buitentaiud an een steil binnentaiuct 

Het dijkvak iigt tan oosten van het industrieterrein 

Kruismaten, ten zuiden van de Hellenbeekatraat,

De tooiaag van de waterkering betreft een 

gras/kruidenmengsel. Het waterschap beheert hier het 

binnen~ en buitentaiud door tweemaal per jaar te maaien 

en piaagsoortan te bestrijden. Door da afwezigheid van 

een binnendijkae berm, wordt het onderhoudswerk aan 

de dijk en watergang bemoeilijkt. Soms wordt vanuit de 

aanliggende percelen onderhoud geplaagd, achter is dit 

niet altijd mogeliik: soms is handmatig (koatbaar)

onderhoud noodzakelijk.

Dit dijkvak is in beheer van waterschap Vallei en Veluwe 

en is getogen binnen de gemeente Eiburg en provincie 

Gelderland. Figuur 16A toont het traject van het dijkvalt 

Hallaribaekstraa-itzuici~

Onderhoud Heilenbaekatraat-Zuid 

Het dijkvak Helianbeakstraat~2uid voldoet niet aan de 
Frigiior in? tartaar 
irioššeinriaifraair/m fri?

eigen om efficiënt onderhoud te kunnen plegen. De extra 

kosten voor onderhoud zijn dusdanig, dat het aanleggen van een berm financieel haalbaar is. Na 

aanleg kan maaimooibeheer toegepast worden waarmee de biodiversiteit niet vermindert.

Opgave Hallenbeekstraat-Zuid 

Oplosšeri onderhoudsbeperkingan door aanieggen onderhoudaberm 

Ontwerp onderhoudsstrook Hellenbeakstraah¿oord 

De onderhoodaoerrn worcit langs het traject ten zuiden van de Hellanbeak aangelegd. Figuur 162 

toont de maatregel in doorsnede,
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Fignnr doorenede digital/art rie/ienlizleekatraai~~Znirf rn is. de rnf'gijieeroerg'

Vanwege de landschappelijke waarde is ervoor gekozen om een relatief laaggelegen berm te 

ontwerpen waarmee het talud aan de binnenzijde zoveel mogelijk intact wordt gelaten. Het typische 

Zuiderzee dijkpro¿el wordt hiermee gewaarborgd. Door de aanleg van de onderhoudsberm moet de 

huidige teensloot opgeechoven (verlegd) worden. De onderhoudsberm wordt aangebracht in grond 

(zandig/kleiig materiaal), iete boven het maaiveldniveau aan de landzijde van de nieuwe eloot. Mel:

het op afschot leggen van de berm wordt plasvorrning/verzadiging voorkomen waardoor 

spoorvorming minder snel plaatsvindt.

Een nieuwe watergang wordt aangelegd met taluds van 121,5. Een talud sluit aan op de 

onderhoudsberm, de ander op het bestaande maaiveld van de (graslandmercelen aan de 

binnendijkae zijde. De huidige kopsloten worden aangesloten op de te verleggen watergang en de 

betreffende dammen met duikers worden opgeheven. Het gedeelte tuesen de zorgboerderij en de 

waterkering wordt gedempt. De doorstroom richting het noorden ie niet meer noodzakelijk sinds de 

herinrichting van de Hellenbeek. De compensatie van opperviakte en berging wordt in het zuidelijk 

deel ingepast door een iets bredere watergang aan te leggen.

Om het gebruik van de berm mogelijk te maken, dient deze bereikbaar te zijn. Aan de zuidzijde 

wordt de onderhoudsberm aangesloten op de openbare weg, ter plaatse van de reeds aanwezige 

inrit. Aan de noordzijde wordt de onderhoudsstrook aangesloten op de openbare weg. Om 

oneigenlijk gebruik van de onderhoudsstrook te voorkomen worden aan beide zijden 

toegangshekken van het waterschap gepiaatst.

Voor de aanleg van de berm is circa 1.000 grond nodig, waarvan circa 500 m3 beschikbaar komt 

bij de ontgraving van de nieuwe sloten.

Door de aanleg kan het beheer andere worden uitgevoerd. Nu wordt dit deel some handmatig 

gemaaid en soms machinaal gemaaid, waarbij het maaisei direct wordt opgezogen en afgevoerd. Dit 

is nadelig voor de biodiversiteit en kostbaar omdat een doorgaande maaigang niet mogelijk is. De 

onderhoudsatrook wordt dusdanig ingericht, dat er een graseige/kruidige/bloemrijke zode ontstaat 

die agrarische belangen niet schaadt. Hiermee wordt een positieve impuls gegeven aan de 

biodiversiteit.
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Gebruik van gronden 

Met de eigenaren van de gronden is overeenetemrning bereikt over de aankoop van de strook grond 

die benodigd is voor de aanleg van de onderhoudsberm en de nieuwe teeneloot. Met de pachtere is 

constructief overleg over medewerking.

In de toekometige situatie zal het waterechap in de logger worden aangewezen als 

verantwoordelijke partij voor het beheer en onderhoud van de onderhoudeberm en de teensloot.

Effecten van uitvoering en plan 

Bodem 

Ter plaatse is bodemonderzoek uitgevoerd Llit het vooronderzoek blijkt dat er aanleiding is om 

uit te gaan van een belaste bodem, gezien de ligging van een ondergrondse tank. In de grond zijn 

overschrijdingen van de atreefwaarden van enkele metalen gemeten. Op basis hiervan is de grond 

geclassificeerd ale toepasbaar, wonen of industrie.

Het grondwater bevat een zeer licht verhoogd gehalte aan Barium.

Het onderzochte slib uit de watergangen kan, op basie van de analyseresultaten, overal worden 

toegepast en is verspreidbaar.

Omdat geen grond wordt afgevoerd, vormt de bodemkwaliteít geen belemmering voor de 

voorgenomen werkzaamheden.

Niet Gesprongen Explosieven 

Het gebied is niet verdacht op het voorkomen van Niet Gesprongen Explosieven Er zijn geen 

vervolgacties nodig. De rapportage van het vooronderzoek omtrent het voorkomen van NGE is 

opgenomen in bijlage i141.

Water 

Met de aanleg van de onderhoudestrook wordt het onderhoud aan de waterkering en de aanliggende 

watergang vergemakkelijkt, waardoor dit uiteindelijk een kostenefficiente maatregel ie. De 

dijkaanpassing gaat gepaard met het verleggen van sloten, echter heeft dit geen noemenswaardige 

verandering voor de grondwaterstand en de kwel die binnendijke optreedt. Significante effecten op 

de grondwaterhuishouding nabij de dijk worden niet verwacht. Tijdens de aanlegfase en in de fase 

nadat de dijk ie aangelegd worden geen effecten verwacht op het oppervlaktewatersysteem.

Evenmin wordt invloed op de oppervlaktewaterkwaliteit verwacht.

Cultuurhistorie, landschap en archeologie 

Het ruimtelijk streefbeeld voor de dijkverbetering is op het cultuurhistorisch waardevolle karakter 

gebaseerd. Gestreefd is om het typische karakter van het zuiderzeedijkprofiei te behouden.

Door het handhaven van een teenaloot naast de onderhoudsberm wordt invulling gegeven aan het 

behoud van dit element. Ook door te kiezen voor een lage berm blijft het grootste deel van het 

steile binnentalud en daarmee het karakteristieke profiel behouden. Hiermee wordt tevens het zicht 

op de teeneioot vanaf de kruin behouden 

Uit extern onderzoek is geconcludeerd dat de aanwezigheid van een veenterp niet uitgesloten 

kan worden en de top van het dekzand mogelijk nog intact is. De archeologische verwachting voor 

dit gebied blijft derhalve behouden en nader onderzoek zal nog door het waterechap worden 

uitgevoerd.
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.dam 
Natura 2000~gebied 

Effecten van de werkzaamheden op Natura 2000~gebieden zijn beschouwd in hoofdstuk 9 van het 

Projectplan Waterwet.

Beschermde soorten Wet Natuurbescherming 

Tijdens;` het ecologisch onderzoek naar de aanwezigheid van beschermde dier- en plantensoorten 

rond de Hellenbeekstraat zijn geen beschermde planteneoorten aangetroffen.

Wel is er broedgeiegenheid aanwezig voor algemene soorten. Zo kan er in de oevers bij de te 

dempen eioot gebroed worden door soorten als wilde eend en meerkoet. 0m negatieve effecten oo 
vogelsoorten te voorkomen dienen de werkzaamheden bij voorkeur buiten het broedaelzoen van 
vogels uitgevoerd te worden. Waar dit niet mogelijk is dient een locatie~soecitiek ecologiach 

werkprotocol te worden opgesteld met mitigerende maatregeien. Gezien de aard van de 

aanpassingen zijn geen negatieve effecten op de natuurwaarden te verwachten.

Om negatieve effecten op vissen te voorkomen bij het dempen van de teeneioot en daarmee te 

voldoen aan de zorgplicht van de Wet natuurbeacherming worden de werkzaamheden naar 

richting uitgevoerd naar open water. Wanneer het water aigedarnd moet worden wordt ook in een 
richting gewerkt Bij de dam worden de dieren achter de dam uitgezet. Dit overzetten gebeurt onder 

begeleiding van een ecoloog.

Natuur Netwerk Nederland Gelderee Natuur Netwerk 

De werkzaamheden bij de Hellenbeekstraat vinden plaats buiten de begrenzing van een NNN~

gebied. Hiervoor geidt dat geen aanoaeaingen plaatsvinden waardoor negatieve effecten op de 
wezenlijke waarden en kenmerken van het netwerk optreden.

Woon- en leefmilieu 
Ue meest dichtbij geiegen woning is de zorgboerderij op 12 rn bij het begin van de oprit. Aan de 

buitendijkse zijde liggen ook een klein aantal woningen. Tevens staan er woningen op de locatie 

waar de onderhoudeberm aansluit op de Kamperweg De overige gebouwen aan de buitendijkse 

zijde maken onderdeel uit van industrieterrein Kruisrnaten. Voor de uitvoering van de 

werkzaamheden bij de Heilenbeekstraat-Zuid (maar ook Woord, zie factsheet 15) zal, vanwege het 

lage aantal woningen in de buurt, een klein aantai omwonenden mogelijk tijdelijk hinder 

ondervinden, zoals geluidsoveriast en zichtvervuiling.

Omwonenden worden voorafgaand in kennis gesteld van eventuele verkeershinder. Met de 

gemeente zat afstemming plaatsvinden over de (tijdelijke) verkeeremaatregeien en voor de 

weggebruikers worden de verkeersmaatregeien beider aangegeven.

De bewoners van de zorgboerderij zullen proactief betrokken worden tijdens de verdere vordering 

van het ontwerp van de onderhoudsberm. Tijdens de uitvoering zai de communicatie eroo gericht 

zijn om vooraf de omwonenden te informeren over de aard, het tijdstip en de duur van de 

werkzaamheden. Daarnaaat wordt gestreefd naar maximale bereikbaarheid en zo rnin mogelijk 

overlast voor omwonenden. Randvoorwaarden voor de uitvoering zijn opgenomen in hoofdetuk 7 

van het Projectplan Waterwet.
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traject (Zie figuur 16.3 en figuur De kabel in 

de kruin (iaagapanning) ligt buiten het bereik van 

de werkzaamheden. De datakabel (groen) ligt in de 

teen van cie dijk, cingeveer daar waar de 

onderhoudsberm aanuluit op de dijk; hier verandert 

waarschijniijk niets aan de situatie. 0a gaßleiding 

(gele iijn) ligt ook buiten het bereik van de 

werkzaamheden.

De data- en laagupanningakabel kruisen de nieuwe 

cindernuudsberm, maar liggen naar alle 
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Inleiding 

tie Noordelijke Randmeerdijk is een primaire waterkering. Om te borgen dat Nederland 
nu en in de toekomst beschermd ie tegen overstromingen, heeft het waterschap Vallei en 
Veiuwe, in samenspraak met Waterschap Drents Overijsselse Delta, plannen gemaakt 
voor het verbeteren van de Noordelijke Randmeerdijk. De dijkverbetering is onderdeei 
van het Hoogwaterbeschermingsprogramma 

Voor de dijkverbetering is in 2018 een m.e.r.~beoordeling uitgevoerd waarna deze zes 
weken ter inzage heeft gelegen. De provincie Gelderiand en provincie Qverijesei hebben 
in 2018 besloten dat voor dit project geen milieueffectrapportage opgesteld hoeft te 

worden.

De algemene strekking van de plannen betreft het verbeteren van circa 1,3 km 
dijktraject (ophogen en/of verstevigen) en het aanpassen van tien kunstwerken. De 

volgende documenten hebben van 4 januari 2021 tot en met 15 februari 2023. ter inzage 

gelegen:
Ontwerp Projectplan Waterwet Noordelijke Randmeerdijk (versie 
Mer. beoordelingsnotitie en addendurn 
Ontwerpvergunningen 
Bijbehorende documenten (onderzoeken, tekeningen rapporten)

In het kader van de Waterwet bevorderen Gedeputeerde Staten van de provincie 

Gelderland de gecoördineerde voorbereiding van het projectplan en de voor de uitvoering 

benodigde besluiten. Gedeputeerde Staten van Gelderland hebben de hierboven 
aangehaalde documenten ter inzage gelegd.

Waterschap Vaiiei en Veluwe heeft op 7 januari 2021 en op 4 februari 2021 (digitale)
informatieavonden georganiseerd, om zo geïnteresseerden de mogelijkheid te bieden om 
toelichting te krijgen of om vragen te stelten. 0m omwonenden op de hoogte te steilen 
van de inloopavonden, heeft het waterschap nieuwsberichten geplaatst op haar website.
Geabonneerden op de nieuwsbrief krijgen hier automatisch een bericht van via de mail.
Daarnaast heeft het waterschap op social media (Facebook) een advertentie geplaatst 

om aandacht te vragen voor de inloopavonden en het moment van terinzagelegging.

Voor de eerste informatieavond heeft het waterschap geen aanmeldingen ontvangen. Op 

4 februari heeft het waterschap de vragen van omwonende beantwoord. De 
algemene strekking van het gesprek was de noodzaak tot de dijkverbetering. Na afloop 
heeft de omwonende aangegeven voldoende te zijn geïnformeerd.

Naast de inloopavonden heeft het waterschap persoonlijke gesprekken gevoerd met 

omwonenden om hen te informeren over het plan voor de dijkverbetering. Tevens heeft 

het waterschap de leden van de klankbordgroep geinformeerd over het uiteindelijke plan.

In een eerdere fase van het project is deze klankbordgroep opgericht ten behoeve van de 
dijkverbetering. Na een ingrijpende scopereductie is deze groep opgeheven. Het 
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waterschap heeft het projectplan voorafgaand aan de periode van terinzagelegging 
toegezonden aan de leden van de voormalige klankbordgroep orn hen op de hoogte te 

stellen dat zij een inspraakreactie konden indienen op het pian.

Gedurende de ter inzagelegging zijn twee zienswijzen op de stokken ten behoeve van de 
dijkverbetering naar voren gebracht In deze Nota van Beantwoording zijn de ingediende 

zienswijzen opgenomen en van een reactie van net waterschap voorzien.

Formele aapecten en aanduiding inhoud en strekking binnengekomen 
zienswijzen 

In totaal zijn twee zienawijzen ingediend op het ontwerp Projectplan Waterwet en de 

ontwerpbesluiten. Dit betreffen twee schrifteiijke reacties. Er zijn geen mondelinge 

zienswijzen kenbaar gemaakt. Alle zienswijzen zijn tijdig, ofwei binnen de periode van 
terinzagelegging, naar voren gebracht.

Ingevoige artikel tweede lid, van de Waterwet kunnen tegen het ontwerp Projectplan 

Waterwet en de ontwerpbesluiten door een ieder zienswijzen naar voren gebracht 
worden. Er is daarom niet beoordeeld of de indieners van zienswijzen ai dan niet kunnen 

worden aangemerkt als belanghebbende bij de in voorbereiding :zijnde besluiten.

De binnengekomen zienswijzen gaan inhoudelijk over twee onderwerpen.

Het veiliger maken van de verkeerssituatie voor wandelaare van een gedeelte 
van de Zomerdijk, ten noorden van de Bolsmerksluie Het betreft het gedeelte 

tussen de Bolsrnerksluíe en tot aan het punt waar het fietspad zich scheidt van de 

weg.
Het compenseren van stikstof~ en C02~uitstoot, die veroorzaakt wordt in de 

realisatiefase van het project.

Beantwoording zienswijzen 

In dit hoofdstuk zijn de ingediende zienswijzen opgenomen. Tevens is de zienswijze 

voorzien van een reactie van het waterschap.

De eerste zienswijze iuidt als volgt:

“We zijn de afgelopen jaren actief betrokken geweest bij de participatiebijeenkornsten 
rond de plannen voor Gij/(verbetering van de Noordelijke Randmeerdijk. Bij de 
bijeenkomsten hebben we regelmatig het belang van de wandelaar in het algemeen en 

dat van de wandelaars van het Zuiderzeepad in het bijzonder in de discussie ingebracht.
Onze zienswijze heeft betrekking op het traject Zomerdijk ter hoogte van de 
Bolswerks/uis waarvoor de definitieve plannen nu ter inzage liggen.
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De route van het Zuiderzeepad loopt langs de Zomerdijk aan de kant van het Randrneer,

Voor de Bolswerka/uia, vanuit de richting Elburg, langs het fietspad en erna, richting 
Noordeinde, direct na de sluis, aan de voet van de dijk.
Op het wegvak tussen de beide delen van het fietapad mengen wandelaars, fietaers en 
overig verkeer (auto en vooral ook motoren) zich op een ama/le weg. Dat gaat ten koate 
van de veiligheid Onze vraag is om bij de uitwerking van de plannen te bekijken of de 
plaats van de wandelaar veiliger kan worden gemaakt. We hebben dat al diverae malen 
in de participatiebijeenkomsten naar voren gebracht, maar het is ons niet duidelijk hoe 
daarmee in de plannen rekening is gehouden.
We wil/en graag aanbieden samen met uw medewerkers te plaatse te bekijken hoe de 
plaata van de wandelaar op het traject geoptimaiiaeerd kan worden opdat deze kan 
worden meegekoppeld in de werkzaamheden. We zijn erg tevreden over de wüze waarop 
het Waterschap Vallei en Veluwe in het kader van recreatief medegebruik op allerlei 
plaatsen rekening houdt met de wandelroutes en hopen dat ook in dit geval een mooie 
oplossing uit de bua kan komen.

Reactie van het waterschap op de zienswijze van het Wandelnet:

Waterschap Vallei en Veluwe zal in de volgende ontwerpfasen van de dijkverbetering 
Noordelijke Randmeerdljk nader onderzoeken hoe de veiligheid van de wandelaar nabij 
de Bolsmerksluia kan worden verbeterd. Het gaat om het traject ter plaatse van deze 
sluis. Op het traject ten noorden van deze sluie tot het punt waar het Fietspad gescheiden 
wordt van de weg, bevindt zich buitendijks een wandelpad lange de afraatering. Dit pad 
is met borden aangegeven.

Het traject nabij de sluis maakt geen onderdeel uit van het project Noordelijke 
Randmeerdijk. De reden hiervoor is dat dit deel geen verbeteringaopgave kent. Het 

waterschap hoeft de weg, zoals deze er nu ligt, niet op te breken en/of aan te paaaen. De 

maatregelen die het waterschap dient uit te voeren vinden alleen binnendijks plaats en 
daarnaast vindt een aantal maatregelen plaats aan de sluis zelf en in het voorland. Er is 
hier dus geen raakvlak met het weggedeelte bij de Boiemerkaluis.

Omdat ook het waterschap veiligheid een belangrijk onderwerp vindt, wordt in de 
aankomende periode contact gezocht met de gemeente Oldebroek. De gemeente is 
eigenaar en beheerder van de weg. Samen met de gemeente zal onderzocht worden of 
en hoe de veiligheid op dit gedeelte verbeterd kan worden. In het onderzoek zal 
aandacht worden besteed aan het treffen van verkeerarnaatregeien ter plaatse van de 
Bolemerkeluie om het autoverkeer te waarschuwen voor wandelaare die de weg opgaan 

en/of oversteken.

Bij het onderzoek naar mogelijkheden wordt ook aandacht gegeven aan de fietsera op 
deze locatie. Hierbij worden de vraagsteller, omwonenden, de gemeente Oldebroek en 
eventueel andere partijen betrokken. Het waterachap is op de hoogte van de 
ambitie voor het realiseren van een vogelkijkhut en een picknickplek met 

parkeergelegenheid ten zuiden van de sluis. Hiermee wordt zo veel als mogelijk rekening 

gehouden in de uitwerking. Uiteraard moeten de eventuele maatregelen financieel en qua 
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planning mogelijk zijn en rnogen de maatregelen eventuele andere belangen niet 

schaden.

Mocht uit de onderzoeken blijken dat de veiligheid kan worden verbeterd, dan worden 

deze buiten het project van de dijkverhetering uitgevoerd, mede doordat deze zienswijze 

niet ie ingediend op een traject waar daadwerkelijke maatregelen voor de dijkverbetering 

worden uitgevoerd.

De tweede zienewijze luidt ale volgt:

“Via de gemeente Oldebroek ontving ik informatie over de plannen rond de verhoging 
van de Noordelijke Randmeerdijk. Bij dit project zal naar verwachting oigniflcant veel 

grond verzet worden en transportbewegingen plaatsvinden met bijbehorende uitstoot.

Ik wi! vragen of u bij het gunnen van werk aan aannemers, transporteuro ed. mee wilt 

nemen in het contracteren dat zij hun C02 en otikstofuitstoot bij de werkzaamheden voor 

dit project berekenen en compenseren via een C02~stíkstof bindend project in de polder 

Oosterwolde.

Hiertoe zal een fonds opgericht moeten worden en zullen de verschillende stakeholders 
actief betrokken moeten worden.

Reactie van het waterschap op de zienswijze van het WZS:

Waterschap Vallei en Veluwe zal in de verdere uitwerking van het ontwerp van de 
dijkverbetering Noordelijke Randmeerdijk nader onderzoeken of en hoe de uitstoot van 
stikstof en koolstotdioxide verder beperkt kan worden en de uitstoot van koolstofdioxide 

eventueel kan worden gecompenseerd.

Het project kent al een iange geechiedenie waarin al veel optimalisaties zijn doorgevoerd.

Zo is de opgave van de diikverbetering over een iengte van circa 10 teruggebracht 

naar circa 1 Hiermee is de uitetoot van een aanzienlijke hoeveelheid stikstof en 
koolstofdioxide voorkomen. Voor het te verbeteren traject van circa 1 wordt onder 
meer het gebruik van gebiedseigen grond onderzocht. De dijkverbetering wordt 
duurzaam uitgevoerd: het waterschap maakt de dijk hoogwaterbestendig tot Dit 

betekent dat tuaeentijds geen aanpassingen aan de dijk hoeven te worden doorgevoerd,
hetgeen de uitstoot verder beperkt.

Stikstof:
Voor de uitvoering van de dijkverbetering is een zogenaamde Aerius~berekening 
uitgevoerd om cie depositie van etikstof te berekenen op otikotofgevoelige Nature2000~

gebieden. De depositie komt neer op 0,00 moi/ha/jaar. Daarmee wordt aan de wettelijke 
kaders voor wat betreft uitstoot voldaan. Echter, het waterschap heeft duurzaamheid 
hoog in het vaandel staan en is bereid te onderzoeken hoe de uitstoot verder kan worden 
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gereduceerd, In de aankomende periode zullen de mogelijkheden hiertoe in 
samenwerking met HWBP, de gecontracteerde aannemer en andere betrokken partijen,

worden uitgewerkt. Hierbij wordt gedacht aan onder andere:

o Slim ontwerpen 
0 Slim uitvoeren, bijvoorbeeld materiaalstromen optimaliseren 
v Zuinig schoon materieel gebruiken 

Zoals hierboven genoemd blijkt uit de uitgevoerde Aerius-berekening voor het project 
Noordelijke Randmeerdijk dat aan dit project een stikstof-uitstoot van 0,00 mol/ha/jaar 
wordt toegerekend. Voor wat betreft stikstotuitstoot of stikstofdepositie is er dus geen 
sprake van een effect dat gecompenseerd moet worden,

Koolstofdioxide:
Het waterschap heeft in de aanbesteding eisen gesteld aan de aannemer ten aanzien van 
de CCi:›.~PrestatieiadcierI De aannemer moet minimaal op de zogenaamde trede 3 staan.
De gecontracteerde aannemer voldoet hier ruimschoots aan: hij staat op de C02~

Prestatieladder op trede 5l 
De aannemer heeft zich bereid verklaard om samen met het waterschap en het HWBP te 
zoeken naar mogelijkheden om de uitstoot nog verder te reduceren, onder andere op de 
manieren die hierboven opgesomd staan onder stikstof'.

Volgens het vigerende beleid streeft het waterschap ernaar om in 2050 volledig 
klimaatneutraal te zijn Dat betekent onder meer dat het waterschap voor de korte 
termijn inzet op een zo groot mogelijke reductie van COg-uitstoot bij de uitvoering van 
projecten en pas voor de langere termijn kunnen toewerken naar een nul-emissie van 
broeikasgassen binnen de eigen organisatie, maar ook als uitgangspunt voor eigen 

leveranciers en andere partners waarmee het waterschap samenwerkt. Leidend hiervoor 
zijn de uitgangspunten van de 602~Prestatieladder en de verdere richtlijnen zoals die zijn 
ontwikkeld door de Stichting Klimaatvrlendelijk Aanbesteden di Ondernemen 

In samenspraak met de aannemer is het waterschap bereid om binnen de gegeven 
kaders van het project Noordelijke Randrneerdijk te onderzoeken of aansluiting bij het 
door de indiener bedoelde project in de polder Oosterwolde noodzakelijk og. gewenst is,
zulks met inachtneming van de randvoorwaarden dat eventuele optimalisaties ten 
behoeve van het reduceren van de GGz-uitstoot en compensatiemogelijkheden binnen de 
scope en uitgangspunten van het dijkverbeteringsproject passen, deze financieel 
mogelijk en haalbaar moeten zijn, de extra maatregelen eventuele andere belangen niet 
mogen schaden en de planning voor de uitvoering van de dijkverbetering daardoor geen 
vertraging oploopt.
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Wijzigingen in de plannen naar aanleiding van de zienswijzen 

4.1 Wijzigingen in projectpfan Waterwet 

Op het ontwerp Projectoian Waterwet Noordelijke Randmeerdijk zijn twee zienswijzen 

ingediend. In het vorige hoofdstuk zijn deze zienawijzen behandeld en is ook aangegeven 

op welke manier net waterschap rekening houdt niet deze zienswijzen. Ook heeft het 

waterschap onderzocht of de zienswijzen tot aanpaseíngen van het ontwerp Projectplan 

leiden. Het waterschap is tot het oordeel gekomen dat geen aanpaeeingen hoeven te 

worden doorgevoerd,

4.2 Wijzigingen in Gntwerpbeeluiten Bevoegd gezag ínetanties 

De besluiten die nu, tezamen met het Projectplan Waterwet van waterschap Drents 

Overijeselse Delta en waterschap Vallei en veluwe (inclusief bijlagen MER beoordeling)

gecoördineerd worden zijn:

U Omgevingevergunning Monumenten met Bouwen voor de Haveneluis (gemeente 

Elburg)
Omgevingsvergunning Monumenten voor de Gelderse Sluis (gemeente Uldebroek)

r Omgevingsvergunning Monumenten voor de Eektermerksluis, Boiernerkeiuie en 
Lummermerksioie (gemeente Oldebroek)

v Omgevingsvergunning Kappen (gemeente Kempen)
w Omgevingevergunning Afwijken bestemmingsplan (gemeente Kampen)

Ontheffing Wet Natuurbescherming eoortenoescherming (provincie Overijssel)

Het waterschap is tot het oordeel gekomen dat naar aanleiding van de ingediende 

zienswijzen, voorafgaand aan het definitief maken van de besluiten, geen aanpassingen 

hoeven te worden doorgevoerd in de ontwerpbesiuiten.
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Ambtshalve aanvullingen en verbeteringen Projectplan Waterwet 

Het waterechap heeft in de tekst van het definitieve projectplan Waterwet voor de 
verbetering van de Noordelijke Randmeerdijk op beperkte schaai enkele aanvullingen en 
verbeteringen opgenomen. Het doel daarvan is om het beleid van het waterschap voor 
derden beter te duiden, de beataande tekst van het projectplan te verduidelijken en waar 
nodig enkele tekortkomingen, kenneliike verschrijvingen en emissies in de tekst van het 
ontwerp~projectplan Waterwet weg te nemen.
Alhoewel de tekst van het definitieve projectplan op onderdelen enigezins afwijkt van die 
in het ontwerp Projectplan (versie zoale dat ter inzage heeft gelegen ia met het 

aanbrengen van deze verduidelijkingen en verbeteringen niet beoogd het plan te wijzigen 

en/of de aard en omvang van de oorspronkelijk voorgenomen maatregelen en 
werkzaamheden aan de primaire waterkering te veranderen. De ambtshalve aanvullingen 
hebben geen negatieve gevolgen voor de positie van belanghebbenden.

De ambtshalve aanvullingen van het projectplan Waterwet hebben betrekking op de tekat 
paragraaf 8.4 (Beleid van waterschap Vallei en Veluwe) en paragraaf 12.10 
(Schadeloossteiling) van het document.

Daarnaast is in het definitieve projectplan Waterwet in hoofdstuk 10 (Omgevingsproces)
een actualisatie van het onderdeel Participatie opgenomen en wordt in het 
Bijlagenrapport Factsheets een update van de huidige stand van zaken ten aanzien van 
het grondverwervíngsproces gegeven.

De tekstuele wijzigingen zijn op hoofdlijnen samengevat in de onderstaande tabel.

Onderwerp 'vindplaata in ontwerp naden! achtergrond van de aanvuliing 
Projeotplan Watennet 
Veraie 

M m 

Uitvoering werk, par. 11.1 In de definitieve tekst is verduideiijkt wanneer en 

Voorbereiding onder welke randvoorwaarden de uitvoering van 

de werkzaamheden aan de dijk van start gaat.

Beleid Waterschap par. 8.4 Met de verbeterde tekst wordt een nauwere 

Vallei en Veluwe aanaluiting verkregen bij het eigendommenbeleid 

van het waterschap.

Inzet gedoogpiioht par. 8.4 De verbeterde tekst concretiseert wanneer en hoe 

en onteigening het waterschap in het kader van de uitvoering van 

de dijkverbetering gebruik wenst te maken van de 

instrumenten gedoogplicht en onteigening.

Schadelooaetelling par. 12.16 De verbeterde tekst bevat een logischere volgorde 

van behandeling van onderwerpen en voegt tekst 

over zettingesohade en eventueel nadeel ais 

gevolg van het aanpassen en verleggen van 

kabels en leidingen toe.
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Ambtshalve aanvullingen en verbeteringen Ontwerpbesluiten 

Het waterschap heeft aan oe betrokken bevoegd gezag instanties verzocht in de tekst 

van de ontwerpbesluiten op beperkte oohael enkele aanvullingen en verbeteringen op te 

nemen. De ambtehalve aanvullingen hebben geen negatieve gevolgen voor de positie 

van belanghebbenden.

De ambtehalve aanvullingen op de ontwerpbesiuiten hebben betrekking op de tekst over 
de coördinatie. In een aantal van de ontwerpbeeluiten staat dat bij de 
omgevingsvergunning voor de Gelderse Sluis en de ngevingavergunning voor de 

Eektermerkeiuis, Bolsmerksluis en Lummerrnerkeluis (gemeente Oldebroek) tevens het 
onderdeel bouwen benodigd is. Dit is echter niet het geval. Dit onderdeel is niet 

aangevraagd bij de gemeente Oldebroek en eteat dus incorrect in de ontwerpbesluiten.

In het ontwerp projectplan waterwet, dat ter inzage gelegen heeft, staat dit wei al op de 

juiste wijze weergegeven.

In de volgende definitieve besiulten is de verwijzing naar het onderdeel bouwen, voor 
zover het betreft de besluiten zoals aangevraagd bij de gemeente Oldebroek, komen te 

vervallen:

o Omgevingsvergunning Monumenten met Bouwen voor de Haveneluis (gemeente 

Eiburg)
Omgevingsvergunning Kappen (gemeente Kempen)

ngevingevergunning Afwijken beeternmlngsplan (gemeente Kampen)

Ontheffing Wet Natuurbescherming soortenbeecherming (provincie Overijesel)

Daarnaast is in de volgende definitieve beeluiten het correete adres; van het waterschap 

(locatie Apeldoorn) opgenomen, omdat per abuis een verkeerd adres van het waterschap 
(locatie Nijkerk) was vermeld in de betreffende ontwerpbesluiten:

Omgevingevergunning Kappen (gemeente Kempen)
Umgevingevergunning Afwijken bestemmingsplan (gemeente Kampen)
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N us mLCULAmR 

dominant bevat fekønresuimten van 
AERIUS Calcuíamr*Het betreft de hosgsï 
berekende stikstofbijdmgøn per 
stiksmfgevøeiig Natura wowgebied,
basiß van rekenpunten die øvermppen met 
habitattypen en/ofíeefgebíeden die 
aangewezen zijn in het hacker van de Wet 
natuurbescherming,gekøppeld aan een 
aangewezen af nog ønbekand maar 
mogeiijk we?mia-vant.

De öemkening ap basis van atihswfemmies 
gaat uit van da mmponenten ammøníaä 

enføfståhmfoxäde 

u verder rekenen ofgegevem wijzšgen?
impøftøer da dan fin Caicumtøn Wm mem 
meiáchtšng verwijzen wij u nam de Websím 
www¿eríuml;



Resuštater;

WWV Geídememum 8079 "H3 Nmmdeèrwcie 

Momdeafßšjèke Randmezerdâgk, RQJYHMMM 
Rešea¿e '25 zakt 2020 

22 Mmbef' 33:33 ww Ešßcërekerxd mm mmmggfméedem 

uw 
NOX 52,23 

UW berekenmg hei-M1:gew deøwêtimerßsuštamm wmge¿efvemj 0.31137)mai/m/if,

invermwkmg Mømdøiifmif mrminwvwzjèik 

Nmrdeäqšw Mmrmenímk NclßY'lgLNakm m3 Www 20303 



cALcULAToR 

N760 

Reeve 
Mobiete werktuigen f Bouw em Indußtfàe 

Reeve raam en afvoer 
Wegvefrkeerf Buitenwegen 

Irmt vm gem Oidebmefk 
Mobkete werktuigen E Bøuw em ßn¿ustrhe 

Inrit vm gemaal aan en afvøer 
Wegverkeer i Buimnwcagen 

Zomerdiik 
wefktuigen Eøuw m Indußïrie 

Zømerdißk aan en afvøer 
Wegverkeer Buitenwegen 

Ranmnwröijk 

Resultaten 

Zuymmmw 

"12%89 km 

kg/i tw kim 

RE/i 

2.68 

WUWWWM m amatver 24:12:12)



ßmrus il cALcU LATOR 
Rewlwte¿ 

garnaal ídušker) M Pag/j m Mobše¿e? E Ewuw en mduatrm 

t vm gemaal (duiker) aan afwm 1 1 

til Wägverkeer Ešušïenwegen 

Umkef Nmrdermem 2,67 
W Møbèele werktuigen L Bwuw en Endusme 

ßuèker Mmrúermerk aan afvøer Kg/j 1 

ii i Wegverkeerš ßuñtenwegen 

Lummea'merkašuès "uw H m Mobielez katuhggen I Bmw en Indusatrie 

,12 t Lummmmwksšuša (aan afoer) 4 

IE; Wegverkeer ßuítenwegen 

Eekmrmerkslm w 1,50 w Mobè¿'lef Werktuigen E HWW en 

t Eektermerksluis aan afweër 4 1 1 kgj;L 
lil Wegverkeerl Euitenwegen 

15 
Umker Heßšenbaekßtmm 

M wmktuègen Bouw en industrie 

t Duiker Helúenbeekmiraat aan afvoer 1 lag/j 1 

Wegvefkeer f äuitenwegen 

Gmm¿ms 1 
17 M werktuègem Ešauw en mdumief 

Beheerstmck Nmrdamde 1,27 kg/i m Mobieie wefktuégen E Bouw en 

z Bezheemtrmk Nwrdemde aan en afweer w m 1.49 [ZI Wagverkm¿fri Ešmmmwegen 

Mwmdøfiíjke Ramímwrduk (22 



Mme; cALcu LATOR Rëwßwm 

theef Helenmeëkmaat M m Mobšeše Wefkwêgm E en Imíumrm 

21 z Heâšenbezemtmm M aan afvmer w Fag¿ uw;
H Wegverkeer f Bušmrvwefgen 

22 
H¿iienbeekstrm Z 2497'

M Mmbšeëfe werkmègew E 51qu (en ¿ndmt'rie 

23 I Hefšmnbeekmaat, Z aan em afwm w 1 

IE*Wegwrkaerš Emimmweägw 

Maor'cšeflxjkø Rèmchfwwrffhgk íhgch/,šjëigešïmit L2'



Resultaten âcALcULATOR 

Reeve 
187540„503725 
12,89 tag/i 

AFW 4,0 0.0 Wim 1 

grwfma¿hím 

MW Vrachtwagen mm 4,0 cm Nm 8.16 
Eaadšcraam árißplamn)

APW Trekkm mm k¿ppew 42,0 zw 0,0 NUX 41 1 kg/i 

MW Graafmachmaï (Lang, 4,9 0,0 NOx 3,61 
mam)

APW Emmer? 4,43 am om Nm fs 

APW Campacttmcmr m ago 4,422 Wa NOx 1 

mwrzaamr 

Memfrwlwm 2:11:20)



ácALcULAToR 

Bmwdaarö 

Stamdamd 

fšïamdzwm 

âtandaam 

APW 

APW 

APW 

Mommehim?Havwcmwemmk 

Mêádešzwzaar maar 
vrachwerkeer 

Zwaar vramtvemeer 2,0 Ham 

Zwaar \fracmverkeëef /jaw 

Zwaaf vrachtverkeeaz 4,0 jaär 

Trekker men Kipper aya 

Møbšele LW 4,9 

graafmachine?

Campamrefkkm w am 
rm'mwmen*

Müx 

NOK 

NOX 

Reauëïatffn 

Reeveaan-ena¿voer 

1891ë4,503125 

wga/i 

“vkwi 

Inútwngem(¿demnek 
187678„503526 

0,0 MOX m 

090 NOX 

Fšeígfwglgëpai¿ ig;



,amsus cALcULAToR Qeßwwwn 

vm gemaal aan en afvoer 
1892`ï7f 503254 

1 kg/i 
rtl/Www 

Standaam Miáúešzwaëzr "ma-Maw MM z kgfi 
wamtveffr'mmr NME 

Zømefdšjk 
186615,500565 
2,68 

MW Rum;graafmachmef 4,13 cm MOX 
íggrave¿)

APW Trekker mm Wm 0,0 Nm' w Pag/i 

APW Rum graafmammef 4,0 0,0 NOX uw RW)
mempem)

MW Rum graafma¿hme 4,0 4,0 0,0 NÖX w w 
(nšeuwez wamrgang)

MW Rum graafmamšw 4,0 4,0 NQX 1 km 
gbezrmš 

MW Mimi graafmëchine 4,0 LW 0,0 NOM w lag/j 

APW Cømßammkkw ,am 0,0 NOX w 1 Egg/j 
met; mmrzaaier 

wçxorçízehjkø?Ramiímwwmk mlyjšwpam (Www 202,6;



(ALCULATOR Rerulmwrrr 

Zomardšjk aan en afvoer 
188376, 502688 
6,10 

kg/i 

Standaard Zwaarvrachtverkem :La/mar NOX r 

Wa r 

Standaard Middešzwaar rm Nam NON: r kga?
vrachwerkeer Mig r r Lag/g 

Swmaarr! Mèddešzwaär 350,0 jaar NW Km 
vrachtverkeer NW, fr km 

gemaal Oldebmek 
(duškffr)
187'661,5(33530 

kg/i 

MW trekker MB rw NOX r Wk 

APW Mini graafmachine am cm Mm r Pag/1 
ádamwandrm)

MW Mich graafmachšm 4,0 4,0 rw NUX r r kg/i 
ídammearrzrz)

APW Trekkeer mm kšpper rw rm rw Nm r 1 

N mvrcirfhgiw me¿šrrwšfrrírl ki 



¿mrus (LALCU LATQR kuftawn 

vm gemäai (duiker) aan 
afvoer 
189198„503233 

kg/i 

Smmamd Mšdcmëzwaaw z¿/mar WCM m kg/i 
Lag/j 

Standaard Middeßzwam aan/'war MOX M1 

Waahtverkem NH;

Now'mšw?Vèamiffmaefmiijk Nam mm 



àcALcULAToR 

APW 

APW 

AFW 

APW 

äFW 

AFW 

APW 

Mcmrcíemw Fizmdmemdiïk 

Mmbiíe 
gfaafmachmff 
(afgraven dijk)

graafmachine 
(verwâjderen dijk)

Vrachtwagen mm 
duiker 

Mobile 
graafmachšne 
(duiker pêaatsen)

Trekken pomp 
(dmogzemen)

gmafmachine 
(aanbrengen diik)

Miaíi graafmachine 
ípšaawm mwif)

Reßmtätefn 

Dušker Noordermerk 
188073,
2,67 kg/i 

61,0 

13,0 

43,0 

WCM: G1 1 Mig/j 

NOX uw 

MOX 4 1 kg/i 

NOX d 1 kgfi 

MOX 1 kg/i 

Nm kgfi 

<22 Mime:



cALcU LAToR Reswtaten 

Duikefr Noordermerk aan 
afvoer 
*89443, 503458 

1 kg/i 
wi, kg/i *em 

Standaard Mšddeßzwaar agv/jam* WOX 4 1 

vrachtverkøef N143' T kâfi 

Emmïiaard Zwaar vrachtverkeer f jaar MOX 1 

Standaard Mèddeizwaar 2,9 Maar NÖX 1 

vrachtveërkem NH; 4 1 

Lummermerksiuís 
186273,498665 
1,50 kg/i 

APW \ffachtwagän met 0,0 NOX 
anšeraan 

Nmmeïfïzim Ruiwgiwam alsztinöeëf zxi'fzo)



šfåmaus cALwLAToR 

LUmmermerksšuii-z (aan afoer)

185873*497693 
kg/J 
kg/i 

Standaard Máddeizwaar :zw/war WCM RM 
vrachtverkeer NH;

Eektermerksiuís 
186060, 498138 
1,50 kg/i 

AFW Vraaíhtwagem met 4,0 NOM 1,50 

šmkman 

Eektermerkßšuis aan afwas"
185661,497203 

1 kan 

Stämäarci Middeëzwamr 2,0fjaar NUX 4 

vïachtvmkem NHš 

Nmmcføíèjke Emmmwmïšík 



LATQR Rewimwn 

Suiker Heššenbeekstraat 

1855072496350 
3,10 kan 

APW Vraahtwawn met cm 0,6 Mm: ago 
ämkmzm (aanwezr 

APW Vmchtwagen met mw M1 cm MQX 15,0 kgßi 
Emkman åp¿aatwn 
duiker)

APW Trekkm" met' kierpm aw 41,0 MOX 

manwm 

AFW Mmi gmaimamme nw 0,0 NOM M 1 

dempen)

Buiker He¿enbeekstraat aan 

j afvøer 
185523,49%615 

k:az/i 
kia/i 

Swmmam Zwaar Wamwmkefm maw/jaar NOX 1 Egg/i 
Nng m kggfi 

mammam Middelzwaar 22.0 f was* Nüx *II 1 

vrachtvw'kem NHg T 

Etandzaafd Middeêzwam Wšwfmzar NOX 
waahtverkem NME 

waieikjkeif andfwemijk 



APW 

wins àcALcULAToR 

MMU gmafmachšmz 

APW 

AFW 

APW 

APW 

Nmmwiuw Ramímw: mk 

Fšupa grammachme 
(gravën mom)

Trekker met Kiper 
mamma'

Mabâe¿e 

graafmachèm 
ídempen 

Fåups graafmachine:
ídempen aimot)

(Bi'mfmamma 

(aan¿eg berm)

'5le 

Gmorsluis 
184a06,494?24 

60,0 NOM 

Refwßtaten 

Beheeratrook Noordeincíe 
737543 502564 
L2?kg¿ 

(LU 

(LU 

0,127 

NOX 

NOX 

NOX 

MOX 

NOX 

fmoäsfez 



ácALcULATOR 

Standaard 

Stamdaafd 

AFW 

ÂFW 

APW 

AFW 

Wmmíešqw 

Resuštatefn 

Beheerstrook Naardeíncíe 
aan en afvoer 
189127,503128 
1,49 kg/i 

Zwaar vrmmveffmeer mir/mar Nüx 1 tag/JE 

Méddmzwam mw f jaar MOX 1 iig/j 
vmmtverkem NHg w 

Mmdfëlzwam f jaar NOM mg Lag/g 
wa¿hmërkew NH;

Beheëer Heíenbeekatraat N 
'285511,496561 

Rum graafmamiw NOX w 
gngen 

Kšaëpwagens 4,0 4,0 cm Nüx Pag/j 

Mamma: 4,0 am 0,0 NOX 
graafmachme 
idemøm Mum)

Runa graafmmhimz 4,0 4,0 NOX 4 2 km 
(dempen alom)

Rum;graafmaahâm 41,0 4,0 NOX 

íonöermudmmmfz 

Wwwïgwpakz ummm 



cALcULf-\m¿ 
Rfffwäww¿ 

Heïienbeekstraat N aan 
MM: afvøer “Mm :Mvwwø 

"186162,495876 
f 1,08 

y 1 kg/J 
Mmmzm W 

Standaard Zwaar vrachtverkeer Lam/mm NOM 

NM kgfi 

Standaard Middelzwaar NOX 22 

\Iwema/mmm NH; kg/i 

Stanciäam Zwaarvrachtverkem mszßaar Nüx nog 

N243 

Heíâenbeekatrat Z 
185476.496106 
2,97 kg/i 

APW Rum gfwfmammez dm Wa MOX bag/g 
ggraven 

APW Kiøpwagfmß 4,0 m3 0,0 MOX 

MW Mahiele 222.0 0m NOX '211 

graafmacmm 
Qúezmpem 

ÃFW Rum graafmaahmef: am cm MOX 4 1 

idempem slaat)

MW Rum graafrmchámff M3 LW cm NOx 21 21 

íonderhøudstmrm)

Memewßjw Wzmmrwweröim 



cALcummR 

if 

y 

uw 

wamwp 

âmzandaami Zwam vrachtverkeam 

Sšta¿damd Mkddeßzwam 
vmchwerkemr 

Standaard Zwaar vrachtverkem 

Nmyüelfjka Weimjmïrawíèlk 

Rmuëtaten 

Hešíenbeekßtraat Z aan en 
afweer 
186182,1196057 
1 1 Reg/i 

kg/i 

:am/mm N011 6 

z¿fizaar MOX 

mam/gew NOx 1 kg/i 
1 1 Mg/i 

Pzam .23 maxi-x??mm 



f¿mzus (ALCULATQR Remmen 

Moerwm verwøkm kwme¿ werven mr van Mn ngunnwwggamwaag, m gew Wmfím'a 
mamma Uw wgmaar Wm exarwmmr Wm awwwramhgwëmm mm de?Hmmm van de?dam rw aangamüw 
infowmm. meenßmande gezgømm :im MMA bmèkbam mt m mm nieuwe Wm MWIUS mumatmaw w Mfwvfâ m 

m Eurow¿ AM :WWW we ewššmz wmfíeen veršwmy zig'w 

Om? na wt mand gekomen ap van:

MRELMS 

VQPW '026 If „meng Xmgcmzm 
Wmm r'mer šmformam ow mz gebrmkm w mw 
Fmçäscffwwwøenus,mš/ml/ffëactßhøms/mmawfewm5'Aaalcušmoï“ww 

wmor'c'šøltjk'e Ramdm wšëvcíigk 


