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Voorstel
Aan de commissie wordt advies gevraagd op onderstaand voorstel aan het ab.
Voorgesteld wordt:
1. Vaststellen van het

Projectplan Waterwet Noordelijke Randmeerdijk met
bijbehorende factsheetrapportage en de Nota van Beantwoording

Inleiding
De Noordelijke Randmeerdijk is een primaire waterkering en in beheer bij Waterschap
Vallei en Veluwe en bij Waterschap Drents Overijsselse Delta (hierna WDODelta). In de
derde landelijke toetsronde (LRT3) is dit traject afgekeurd en opgenomen in de
programmering van het Hoogwaterbeschermingsprogramma (HWBP). Vanwege
doelmatigheidsoverwegingen is deze verbeteringsopgave gezamenlijk aangepakt, met de
dagelijkse coördinatie bij Waterschap Vallei en Veluwe.
Om de verbeteringsopgave mogelijk te maken, is medio 2020 het ontwerp Projectplan
Waterwet (oPpWw) opgesteld. Dit plan beschrijft de opgave, de wijze van uitvoering en
eventuele nadelige gevolgen en hoe deze worden voorkomen of hersteld. Dit plan vormt
hiermee, samen met de verleende vergunningen, de juridische basis voor de uitvoering.
In de planuitwerkingsfase is dit plan binnen de ruimtelijke kaders en in nauwe
samenwerking met bewoners en betrokken partijen (Rijkswaterstaat, provincies
Overijssel en Gelderland, de gemeenten Kampen, Oldebroek en Elburg, Staatsbosbeheer
en Gastvrije Randmeren) tot stand gekomen. Dit traject heeft geleid tot instemming van
de Bestuurlijke Begeleidingsgroep (BBG) op 30 september 2020. Na vaststelling en
vrijgave door d&h is het plan in december 2020 bij provincie Gelderland ingediend en ter
inzage gelegd. Van 4 januari tot en met 15 februari 2021 heeft het plan ter inzage
gelegen.
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Na het aflopen van de periode van de terinzagelegging zijn in het PpWw (bijlage 1) en in
het bijbehorende factsheetrapport (bijlage 2) ambtshalve aanpassingen doorgevoerd.
Deze beperkte aanpassingen hebben hoofdzakelijk te maken met vorderingen op het
gebied van grondverwerving, nieuwe richtlijnen en aanscherpingen van teksten. Tijdens
de terinzagelegging zijn twee zienswijzen ingediend. In de Nota van Beantwoording
(bijlage 3) is aangegeven hoe met ambtelijke aanpassingen is omgegaan en hoe met
deze zienswijzen in de nadere uitwerking zal worden omgegaan. De ingediende
zienswijzen hebben geen verandering in het PpWw of in de ontwerpbesluiten teweeg
gebracht.
Na vaststelling in en vrijgave door de besturen van Waterschap Veluwe en Vallei en
WDODelta wordt het definitief PpWw inclusief de Nota van Beantwoording nogmaals ter
inzage gelegd. Het PpWw is dan naar verwachting in oktober 2021 onherroepelijk. In de
aankomende periode wordt ook het Plan van Aanpak Realisatiefase opgesteld en de
subsidiebeschikking bij het HWBP ingediend, zodat begin 2022 met de uitvoering kan
worden gestart.
Overzicht van relevante besluitvorming binnen WSVV tot nu toe:

•
•
•
•
•

Vaststelling van Voorkeursalternatief door het AB op 20 februari 2019;
Vaststelling Plan van Aanpak Planuitwerkingsfase voor het HWBP-project
Noordelijke Randmeerdijk en beschikbaar stellen van bijbehorend krediet door
d&h op 29 april 2019 en door AB op 10 juli 2019;
Vaststelling van de Samenwerkingsovereenkomst (SOK) tussen Waterschap Vallei
en Veluwe en WDODelta door d&h op 29 april 2019 en door AB op 10 juli 2019.
Besluit d&h op 22 juni 2020 voor aanleg onderhoudsbermen en onderhoud aan
kunstwerken.
Besluit d&h op 9 november 2020 tot vaststelling en vrijgave van het ontwerp
Projectplan Waterwet Noordelijke Randmeerdijk met bijbehorende
factsheetrapportage voor inspraak.

Door ook in de planuitwerkingsfase gezamenlijk met WDODelta op te trekken is invulling
gegeven aan een zo doelmatige uitvoering van dit dijkverbeteringsproject. Het dijkvak
Reeve (300m), in beheer bij WDODelta, is opgenomen in de grotere projectscope van
Waterschap Vallei en Veluwe. Op deze manier wordt efficiënt omgegaan met publieke
middelen.
Beoogd effect
Het doel van het project Noordelijke Randmeerdijk is om een waterveilige,
toekomstbestendige en beheerbare waterkering te realiseren, zodat het gebied met zijn
bewoners achter de Randmeerdijk beschermd is tegen een overstroming vanuit het
Randmeer. De dijk en kunstwerken moeten tot 2050 voldoen aan de vereiste
veiligheidsnormen (norm 1:100). Voor WVV betekent dit dat de dijk over een lengte van
circa 700 meter en 10 kunstwerken weer aan de norm voldoen.
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Argumenten
1.1 Voldoen aan wettelijke norm
Het voorgestelde besluit om het definitief Projectplan Waterwet Noordelijke
Randmeerdijk en de Nota van Beantwoording vast te stellen en vrij te geven is een
noodzakelijk stap om het project uiteindelijk te kunnen realiseren. Na vaststelling
door d&h op 30 maart 2021 en AB op 10 mei 2021 wordt het definitief Projectplan
Waterwet formeel ingediend bij de provincies Gelderland en Overijssel, waarna beide
provincies een goedkeuringsbesluit nemen en het plan ter visie zal worden gelegd.
Provincie Gelderland heeft hierin de coördinerende rol. Deze strakke planning is nodig
om in 2021 te komen tot een vastgesteld Projectplan Waterwet en tot de aanvraag
van de realisatiebeschikking, zodat de werkzaamheden in 2022 buiten kunnen
plaatsvinden. Op deze manier kan de mijlpaal ‘dijk veilig’ eind 2022 worden gehaald
en voldoet de dijk weer aan de wettelijke norm.
1.2 Verzilveren van potentiële meekoppelkans
Voor met name dijkvak Reeve van WDODelta bestaat een potentiële meekoppelkans.
Mogelijk kan klei (mits van voldoende kwaliteit) vanuit het project Recreatiehaventje
Noorderhaven (ook bekend als project Noorderrot), nabij de Gelderse Sluis, worden
gebruikt voor de hoogteopgave. Mocht zand van geschikte kwaliteit worden
aangetroffen, dan kan dit materiaal worden ingezet voor de aanleg van onder meer
de onderhoudsbermen. Ook kan mogelijk de aan te leggen vaargeul gebruikt worden
voor de aanvoer van grond richting dijkvak Reeve.
1.3 Verzilveren van de mogelijkheid om te besparen op onderhoudskosten voor
dijkvakken.
Vanuit beheer is het wenselijk om op drie dijkvakken onderhoudsbermen aan te
leggen. Hiermee kan de dijk beter en goedkoper worden onderhouden. Daarnaast
dienen werkzaamheden aan tien kunstwerken plaats te vinden. Hiertoe is in 2020
door d&h een positief besluit genomen. Deze werkzaamheden kunnen worden
uitgebreid met noodzakelijk onderhoud aan de kunstwerken. Voor een deel hebben
deze werkzaamheden een directe link met de veiligheidsopgave, voor een deel ook
niet en wordt een synergievoordeel benut door het combineren van
onderhoudswerkzaamheden.
Kanttekeningen
1.1 Planning gaat uit van minnelijke verwerving
Om de dijk te verbeteren zijn op enkele locaties gronden benodigd, zowel tijdelijk als
definitief. In de afgelopen periode zijn veel gesprekken met eigenaren en pachters
gevoerd. Deze gesprekken hebben in veel gevallen al tot overeenstemming geleid zodat
naar verwachting tijdig over de gronden kan worden beschikt. In het geval geen
overeenstemming kan worden bereikt, kan een gedoogplicht worden opgelegd. Het risico
bestaat dan dat de realisatie later kan plaatsvinden en het project na 2023 wordt
opgeleverd. Door actief met eigenaren en pachters in gesprek te blijven, wordt dit risico
zo goed mogelijk beheerst.
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1.2 Vervallen van Havendijkje in Elburg uit de scope
Begin 2020 is bij WVV en HWBP het inzicht ontstaan dat het Havendijkje in Elburg geen
waterveiligheidsopgave kent. Derhalve is dit dijkje uit de scope van het HWBP-project
gehaald. De betrokken omwonenden zijn hierover geïnformeerd en hebben hierover geen
aanvullende vragen gesteld. Het projectteam is met de gemeente Elburg in gesprek over
de vooraarden om tot overdracht van het Havendijkje te komen. Deze gesprekken
verlopen in goede harmonie.
Financiën
In de meerjarenraming bij de begroting 2021 is onder het programma Watersysteem
incl. Waterveiligheid, voor het project Noordelijke Randmeerdijk een investeringsbedrag
opgenomen van bruto € 8.758.255. De begrote subsidies zijn € 7.764.167.

Vervolg
Na positief besluit van d&h en AB over voorliggend plan, zijn de volgende relevante
mijlpalen voorzien:
Okt/nov 2021: vaststelling Plan van Aanpak Realisatiefase en uitvoeringskrediet
Eind 2021:
opstart uitvoering
Na vaststelling van het definitief Projectplan Waterwet voor de Noordelijke Randmeerdijk
door de besturen van Waterschap Vallei en Veluwe en WDODelta, wordt het plan inclusief
vergunningsaanvragen formeel bij de provincies Overijssel en Gelderland ingediend.
Vervolgens nemen provincie Overijssel en Gelderland ieder een goedkeuringsbesluit op
het Projectplan Waterwet. De provincie Gelderland coördineert het proces van de
terinzagelegging. Publicaties in o.a. Staatscourant en huis-aan-huisbladen worden
hiervoor nog opgesteld en onderling afgestemd. In deze fase wordt nadere communicatie
voorzien. Afhankelijk van de (on)mogelijkheden door Corona wordt overwogen om de
plannen in een buurtbijeenkomst toe te lichten.

Bijlagen

1.
2.

3.

Ontwerp Projectplan Waterwet Dijkverbetering Noordelijke Randmeerdijken,
versie D6.0, kenmerk 1525214/1526161, status definitief, d.d. 15-03-2021;
Bijlagen rapport Factsheets Projectplan Waterwet Dijkverbetering Noordelijke
Randmeerdijken, versie D6.0, kenmerk 1525214/1526164 status definitief, 15-032021.
Nota van Beantwoording betreffende zienswijzen op ontwerp Projectplan
Waterwet Dijkverbetering Noordelijke Randmeerdijken (versie D6.0) , kenmerk
1525214/1526165, status definitief, 15-03-2021.
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Ondertekening
Dijkgraaf en heemraden.

Advies commissie

