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1. Opening en doel van de bijeenkomst
Ed de Heij heet iedereen welkom en opent de vergadering.
Iedereen stelt zichzelf voor. Jaap Boes is de nieuwe voorzitter van de Eilandraad (hij vervangt Dirk Appel). Ed bedankt
Dirk appel voor zijn bijdrage de afgelopen tijd.
Verschillende bewoners hebben gevraagd of zij de stukken kunnen ontvangen. De stukken worden toegezonden
als deze definitief zijn. Iedereen krijgt wel de presentatie toegestuurd. De presentatie is ook als bijlage bij dit verslag
gevoegd.
Verslag vorige keer: alle acties gereed.
2. Stand van zaken proces
Ed de Heij presenteert de stand van zaken met betrekking tot het proces (zie bijlage: sheet stand van zaken
proces). Ed vertelt dat het HWBP akkoord is met het voorkeursalternatief (VKA) vierkant versterken. De afgelopen
tijd is het vierkante alternatief verder uitgewerkt en zijn de ontwerpen voor de maatwerklocaties (de plekken waar
een vierkante versterking niet kan) gemaakt.
Jacob Zeeman: wij hebben gemerkt dat ook de kade bij haven en bij de Noordkade wordt onderzocht. Dat verraste
ons omdat er binnen deze projectgroep nooit over gesproken is. Ed vertelt dat er inderdaad onderzoek wordt
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gedaan. Dit betreft echter een ander project, dat later is gestart en meer gericht is op onderzoek dan op
voorbereiding van een realisatie van een dijkverzwaring. Ook de kade rond de haven van Marken is daarbij
betrokken. Een collega projectleider van RWS is voor dit onderzoeksproject verantwoordelijk. Vandaag gaat het om
de versterking van de gehele westkade en zuidkade. De Noordkade en havenkade is een ander project..
3. Stand van zaken ontwerp
Arjen van der Linde presenteert de stand van zaken wat betreft het ontwerp (zie bijlage: sheet stand van zaken
ontwerp). Arjen vertelt dat er in de Nota variantenafweging (NVA) allerlei oplossingsrichtingen zijn verkend en
uiteindelijk drie alternatieven zijn afgewogen: binnenwaarts, buitenwaarts en vierkant versterken. Uit de afweging is
de vierkante versterking als voorkeur naar voren gekomen.
Na de afronding van de NVA zijn diverse (technische) uitgangspunten gewijzigd. De wijzigingen hebben er voor
gezorgd dat de afmetingen van de nieuwe dijk groter worden: de dijk krijgt een binnenberm en een buitenberm. De
buitenberm ligt onder water. Ook hebben de wijzigingen tot gevolg dat er ter plaatse van de Rozewerf versterkt
moet worden. De stabiliteit is ook hier voor de planperiode niet voldoende. De kruin van de dijk hoeft hier niet
verhoogd te worden.
Vandaag richten we ons vooral op de totstandkoming van het basisprofiel. Binnen het voorkeursalternatief vierkant
versterken zijn namelijk nog variaties mogelijk. Zo is bijvoorbeeld gekeken naar verschillende taludhellingen en naar
de afstand van de sloot tot de teen van de dijk. De afweging en de keuzes voor bepaalde varianten (de variaties
voor de vormgeving) leiden uiteindelijk tot het basisprofiel.
Jacob Zeeman: Er staat in de vorige notulen dat er riet gaat groeien op de buitenberm. Dit is onjuist. Jacob heeft in
de vorige projectgroepvergadering juist aangegeven dat er geen riet gaat groeien op een onderwaterberm.
Odelinde antwoordt dat dit misschien niet goed is opgeschreven in de notulen maar dat het wel is meegenomen in
het ontwerp. De huidige profielen laten geen rietbegroeiing meer zien (alleen, zoals ook in de huidige situatie, aan
de teen van de dijk in de stortstenen).
Emilie Borgonjer: Zijn in de berekeningen voor het definitieve ontwerp ook de resultaten van de veenproef bij de
dijkversterking Edam-Amsterdam meegenomen? Jan cirkel antwoordt dat dit niet het geval is omdat er nog geen
resultaten bekend zijn. Experts van DHV zijn wel betrokken bij dit onderzoek maar met de resultaten kan nog niets
worden gedaan.
Jaap Boes: Is het VKA opnieuw overwogen naar aanleiding van de gewijzigde uitgangspunten? Arjen legt uit dat dit
inderdaad het geval is. Ook na een nieuwe afweging van de alternatieven is de vierkante versterking het
voorkeursalternatief. Dit heeft er vooral mee te maken dat de uitvoerbaarheid van een vierkante versterking het
meest gunstig is: de dijk wordt aangelegd op voorbelaste grond en er zullen minder zettingen optreden dan bij een
versterking op onbelaste grond (buitenwaarts of binnenwaarts). Een buitenwaartse versterking moet bovendien
vanwege de te verwachtte restzettingen gefaseerd worden aangelegd. De kosten voor een vierkant alternatief zijn
(voor de aanleg) dan ook veel minder.
Naschrift:
Uit vergelijkende kostenramingen komt naar voren dat vierkant versterken, waarbij zoveel mogelijk bij de huidige
dijk gebleven wordt, de goedkoopste variant is. Binnenwaarts versterken is gemiddeld ruim 15% duurder. De
duurste variant is de buitenwaartste versterking. Dit komt o.a. door de extra voorzieningen om in het water aan te
leggen en omdat buitendijks op veel plaatsen de kleilaag boven het veen ontbreekt die een positieve invloed op de
stabiliteit zou hebben. Ten opzichte van vierkant versterken is deze variant gemiddeld 55% duurder.
Jacob Zeeman: In de uitgangspunten staat dat er “geen wijzigingen in het polderpeil in de komende 50 jaar worden
gerealiseerd”. Waarom wordt de dijk dan toch op een zware manier versterkt? Wat maakt de huidige dijk instabiel?
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Natuurlijk moet de dijk aangepakt worden want er is achterstallig onderhoud maar waarom moet er zoveel worden
opgehoogd?
DHV geeft aan dat klimaatverandering wel meegenomen wordt in de vorm van zeespiegelrijzing over 50 jaar.
Daarnaast moet het ontwerp rekening houden met autonome bodemdaling in de komende 50 jaar, op basis van
metingen is uitgegaan van 1 cm/ jaar. Dit leidt dus al tot ca. 50 cm verhoging in de huidige situatie zodanig dat over
50 jaar nog wordt voldaan op hoogte, ook als in de huidige situatie nog (net) voldaan wordt aan de benodigde
hoogte. In ontwerpberekeningen zitten volgens de huidige wettelijke leidraden bovendien toeslagen voor robuust
ontwerpen en extra veiligheidsfactoren die niet in een toetsing worden meegenomen.
Jaap Boes: Voornamelijk vanwege de hoge kosten valt een constructie af als alternatief. Hoe verhoudt zich dat tot
de onteigening van heel veel hectaren? En hoe verhoudt zich dat tot het lange proces dat daarmee samenhangt?
Ed: RWS weegt varianten mede op basis van kosten af (sober en doelmatige versterking), de aankoop van gronden
(ca. 5-6 ha) is veel goedkoper dan overal damwanden aanbrengen. De benodigde aankoop brengt inderdaad een
risico met zich mee voor de planning. Odelinde: als het projectplan af is kan pas worden gestart met de procedure
voor onteigening. Wim van Steeg voegt toe: de voorkeur gaat uit naar het aankopen van gronden. In de planning (in
de uitvoering) is tijd opgenomen deze procedure.
Jacob Zeeman: hoe zit het met de EHS die wordt vernietigd? Arjen: er is een natuurtoets gemaakt. Hierin wordt
beschreven hoe natuur, dus ook EHS wordt gecompenseerd. Het EHS verlies aan buitenzijde wordt
gecompenseerd in de vorm van een kwaliteitsverbetering. Deze verbetering zal plaats vinden aan de buitenzijde
van de dijk. Hier komen onderwaterbermen. Met het aanleggen van de bermen wordt een geleidelijke overgang van
land naar water gecreëerd die gunstig is voor diverse diersoorten. Het EHS verlies aan binnenzijde (en
weidevogelgebied) moet kwantitatief worden gecompenseerd. Hierover zijn compensatie afspraken gemaakt met de
Provincie, er wordt een bijdrage gedaan aan een gecombineerd compensatie project in de omgeving (niet haalbaar
op Marken). Jacob Zeeman geeft aanvullend aan dat hij graag concreet zou willen zien welk compensatie project
wordt uitgevoerd ten behoeve van de dijkversterking.
Jan Cirkel presenteert vanaf de sheet bekleding (zie bijlage). Jan legt uit dat de het onderste deel van het dijktalud
bekleedt wordt met basalton. Het bovenste deel krijgt een grasbekleding. Op diverse plekken kan de vierkante
versterking niet worden toegepast omdat hier huizen aan de binnenzijde van de dijk zijn gelegen. Hier worden
maatwerkoplossingen voorgesteld. Zo wordt binnen de secties 8b (ten noorden van de haven) en 1a (ten zuiden
van de haven) een vierkante versterking in combinatie met een binnenwaartse constructie toegepast. De
constructie steekt ten noorden van de haven niet tot nauwelijks uit ten opzichte van het huidige sloottalud (dat komt
doordat het huidige talud flauwer dan 1:3 is en dus versteild kan worden). Binnen sectie 8b komt de damwand 0-20
cm boven de grond uit. Ten zuiden van de haven bij sectie 1b steekt de damwand meer uit, ca. 60-70 cm, want
daar is het huidige talud al ca. 1:3. De damwand steekt daar ongeveer net zoveel uit als de benodigde
kruinverhoging.
Bij de Rozewerf (het bebouwde deel) zijn twee alternatieven bekeken. Uiteindelijk is gekozen voor een constructie
aan de buitenzijde van de dijk (in de teen). Deze constructie, een stalen damwand, wordt via de methode “silent
piling” aangebracht. Dit is een trillingsvrije uitvoeringsmethode waarbij de delen van de constructie geduwd worden.
Bij de tuinen van de Rozewerf wordt een constructie aan de binnenzijde van de dijk toegepast zodat de omvang van
de dijk aan de binnenzijde beperkt blijft en de tuinen gespaard kunnen blijven. Het talud moet hierbij verflauwd
worden naar 1:3. Dit betekend dat 3-5 meter van de tuinen zal verdwijnen.
Emilie Borgonjer: de voorkeursvariant bij de Rozewerf zal op heel veel weerstand gaan stuiten. Bewoners maken
zich ernstig zorgen over de methode waarmee de damwand ter plaatse van de werf wordt aangelegd. Trillingen zijn
funest voor de huizen. Het is wellicht een goed idee om met belanghebbenden/bewoners een apart overleg te
houden over de aanleg bij de Rozewerf. Jan: Er is gekozen voor het toepassen van een trillingsvrije methode juist
vanwege de risico’s voor de terp en zeer dichtbij gelegen huizen bij de Rozewerf: silent piling, deze methode wordt
vaker toegepast juist bij dergelijke gevoelige situaties. Niek Berg: Met deze methode is al veel ervaring opgedaan in
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projecten waarbij de stabiliteit van bebouwing kritisch is; het is een kostbare methode en, wij nemen alle zorgen
zeer serieus.
Jaap Boes: Bij de versterking ten zuiden van de haven lijkt het erop alsof het strandje gaat verdwijnen. Je raakt
daar de luwte kwijt waar het strandje ligt. Jan vertelt dat het strandje weer terug wordt gebracht na de versterking.
Hiervoor wordt op de onderwaterberm zand aangebracht. De luwte verdwijnt nauwelijks omdat de berm onderwater
komt te liggen. Jacob Zeeman vertelt dat het strandje veel voor de mensen betekent.
Emilie Borgonjer: Er missen op de DO tekening schuren in de tuinen van de Rozewerf. De damwand gaat nu door
mijn schuur heen. Odelinde: We zullen de schuurtjes toevoegen op de tekeningen. Dit zal gebeuren aan de hand
van foto’s en de veldbezoeken want op de kadasterkaarten zijn de schuren niet weer gegeven. Daarna zal de
situering van de damwand opnieuw bekeken worden.
Jacob Zeeman: hoe langer we door de jaren heen aan het praten zijn over deze dijkversterking, hoe duurder het lijkt
te worden (met alle maatwerkoplossingen/damwanden). Jacob geeft aan dat hij nog steeds denkt dat een
buitenwaartse versterking onderbelicht is in het hele proces. Een buitenwaartse versterking is volgens hem
realistisch en kan worden uitgevoerd. Niek Berg antwoordt: een buitenwaartse versterking wordt voornamelijk vanuit
kosten afgekeurd. Daarnaast blijven daar andere nadelen aan kleven zoals verhoogde uitvoeringsrisico’s, langere
uitvoeringsduur (benodigde fasering) en het aantasten van N2000 gebied aan de buitenzijde. Jacob: met
tegenwoordige middelen kan met enkele meters grondverbetering tegen de teen van de dijk al een nieuwe dijk
worden gemaakt. Als we nu zien dat de kosten zo hoog worden door alle maatwerkoplossingen zal een
buitenwaartse misschien toch goedkoper zijn. Jan Cirkel geeft aan dat bijvoorbeeld ten behoeve van de Noordkade
een grondverbetering over ca. 40 – 60 m lengte voor de dijk is uitgevoerd, dat is zeer kostbaar en neemt nog niet
weg dat onderliggende veenlagen alsnog weggedrukt kunnen worden.
Jaap: hoe zit het met weidevogels en de N2000? Weidevogels zijn gecompenseerd via de EHS compensatie (dus
kwalitatief in de vorm van onderwaterbermen en kwantitatief in de vorm van een bijdrage aan een gecombineerd
compensatie project in de omgeving). Voor N2000 is overleg geweest met EL&I. Dit loopt nog.

4. MER, DO en Projectplan
Odelinde ligt de sheets toe vanaf MER, DO, Projectplan (zie bijlage). In het Milieueffectrapport (MER) staat de
milieuafweging van de varianten en de alternatieven, de beschrijving van het VKA en de beschrijving van het
proces. In het Definitief Ontwerp (DO) staat de uitwerking van het VKA. Het gaat hier over het ontwerp, de
uitvoering, de bekleding, de technische uitgangspunten en de overwegingen hierbinnen.
In het Projectplan (voorheen Dijkversterkingsplan) wordt als het ware het MER en DO samengevat.
Emilie Borgonjer: mogen wij nog inspreken op deze stukken? Ed: het HWBP gaat de stukken in de zomer bekijken.
Daarna worden ze vastgesteld en volgt de inspraak procedure. Odelinde geeft aan dat het commentaar van alle
projectgroepleden natuurlijk ook eerder welkom is.
Christine Kolster: wij hebben nu een stuk gekregen met heel veel “PM’s”. De stukken zijn nog concept. De provincie
wil voorafgaand aan de bestuurlijke vaststelling verder afgeronde producten ontvangen (zonder de PM’s).
Anneke Mobron: de punten die in het MER zijn beschreven over bestemmingsplannen kloppen niet. Daar willen wij
graag nog een gesprek over met RWS. De gemeente wil ook graag nog overleggen over de uitvoeringsmethode
(aanvoer over land of over water?). De gemeente wil graag zelf bepalen hoe de uitvoering (met name de aanvoer
van grond over het eiland) gaat verlopen.
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Wim van Steeg: HHNK wil ook graag meedenken over de uitvoering. Het gaat er hierbij om waar we het risico
neerleggen. Als het aan HHNK ligt leggen we dat bij de markt neer: de aannemer krijgt randvoorwaarden mee (oa
van de gemeente over het gewicht dat over de wegen mag rijden) en past hier zijn uitvoering op aan. De gemeente
moet volgens Wim vooral keuzes maken op basis van overlast/hinder. De markt maakt keuzes binnen de
meegegeven randvoorwaarden en eisen op basis van geld.
Odelinde licht toe: de aanvoer over land kan plaatsvinden omdat we over de aan te leggen binnenbermen kunnen
gaan rijden. Natuurlijk zijn er dan nog wel probleem gebieden, zoals het gebied na de Rozewerf. Wij zijn ons bewust
van de risico’s van de aanvoer over land, we zijn hier op dit moment verder naar aan het kijken en bespreken dit
graag met de gemeente in het volgende overleg.
Jaap Boes: in hoeverre is de keur van toepassing? Moet je meters water die je inneemt in het Markermeer
compenseren? Ed: nee, dit is niet aan de orde.
Anneke Mobron: In het DO staat dat er geen rekening wordt gehouden met het advies van de Delta Commissie met
betrekking tot klimaatverandering. Waarom niet?
Jan Cirkel geeft aan: klimaatsenario’s hebben we wel meegenomen in de vorm van zeespiegelstijging (conform het
huidige beleid). De Delta commissie is echter nog slechts een advies (en geen vastgesteld beleid). Arjen/Odelinde:
Dit moet helderder worden opgeschreven In het DO want het is blijkbaar niet duidelijk (genoeg).
Jan: de dijk om Marken is aangemerkt als primaire kering omdat het Markermeer als “buitenwater” is bestempeld.
Hier rolt de wettelijke verplichting uit voort om de dijk veilig te houden.
Jacob Zeeman: de steenbekleding is vluchtig besproken. Wat zijn nu de plannen? Jan: overal komt in principe
basalton. We kunnen nog overwegen om bij de Rozewerf de oude basaltblokken te herplaatsen. Ed: dit is heel
kostbaar (omdat de basaltblokken handmatig moeten worden gezet en vanuit arbo-regelgeving eigenlijk niet meer
kunnen). Dit is daarom wel een punt dat nog besproken moet worden met de subsidieverstrekker. Maar we gaan
proberen om argumenten aan te dragen om dit voor elkaar te krijgen. Jaap Boes geeft aan dat hij het jammer vindt
dat geld doorslaggevend is in de keuze voor de steenbekleding. Het gaat immers om een cultuurhistorisch
waardevolle plek dus het lijkt vanzelfsprekend dat er hier basalt terug komt. Aanvullend wordt aangegeven dat
overal terugbrengen sowieso niet haalbaar is in verband met arbo problematiek van handmatig zetten, of het lokaal
bij de Rozewerf wel mogelijk is zal in een volgende fase nader uitgezocht moeten worden in overleg met
aannemers.
Emilie Borgonjer: hoe breed wordt de kruin? Jan: maximaal drie meter. De huidige situatie wordt terug gebracht
(dus ook de klinkerbestrating en de huidige breedte van het pad). Ed: de subsidieverstrekker wil ook wat betreft dit
punt niet meer dan in de huidige situatie.
4. Hoe verder?
Ed presenteert vanaf de sheet hoe verder/vervolgproces. Het is niet meer realistisch om te denken dat de uitvoering
in 2013 zal gaan plaatsvinden.
Jacob Zeeman: wat zeg je gevoelsmatig over de start van de uitvoering? Ed geeft aan dat hij denkt aan een start
van de werkzaamheden medio 2014. Dit is een schatting op basis van de nu voorliggende informatie.
Ed sluit af met te zeggen dat er geprobeerd is om met het ontwerp zoveel mogelijk te blijven bij de huidige dijk en
om de huidige ruimtelijke kwaliteit zoveel mogelijk te benaderen.
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5. Rondvraag en sluiting
Emilie Borgonjer: in vorige overleggen is een versterking van het buitentalud bij de Rozewerf nooit aan de orde
geweest. Waar komt dat nu vandaan?
Jan geeft aan dat dit veroorzaakt is door de gewijzigde uitgangspunten en met name doordat er geen kleilaag in het
voorland aanwezig blijkt te zijn (waar voorheen in de toetsing wel vanuit is gegaan). Door deze gewijzigde
uitgangspunten voldoet de Rozewerf niet meer op stabiliteit, wel nog steeds op hoogte (geen verhoging nodig).
Jaap Boes: Ik heb begrepen dat de peilbuizen bij de Noordkade te maken hebben met veenproeven en dat het niet
gaat om een dijkversterking in de toekomst. Niek: De proeven worden uitgevoerd om de toets te verifiëren. Uit de
toets zou naar voren komen dat die dijk niet meer voldoet. Wij hebben hier echter vraagtekens bij. Het lijkt er op het
oog namelijk op dat deze dijk nog voldoet. Nu willen we vragen beantwoorden over de juistheid van de toets. De
dijk is dus nog niet officieel afgekeurd. Ed: wij gaan duidelijkheid hierover vragen aan de projectleider van RWS.
Naschrift::
de Noordkade (dp 46-69) en Havendijk (dp 84-1) zijn in de 3e Toetsronde (2006-2011) afgekeurd op stabiliteit
binnenwaarts (STBI). Nader onderzoek en een in mei 2011 gehouden expertmeeting heeft opgeleverd dat is
besloten de stijghoogten en grondwaterstanden te gaan meten ten behoeve van het bepalen/afleiden van de
optredende waterspanningen. Daartoe heeft Rijkswaterstaat in dit voorjaar peilbuizen laten plaatsen op een aantal
raaien op de Noordkade en Havendijk in overleg met de bewoners. Ook zijn de huizen op de Havendijk nader
onderzocht in verband met mogelijke invloed van de bebouwing op de stabiliteit. De peilbuizen blijven tot en met de
zomer van 2013 staan. Alle meetgegevens zijn dan bekend. Daarna kan worden bepaald welke maatregelen nodig
zijn om de waterkering weer te laten voldoen aan de veiligheidsnorm.
Emilie Borgonjer: er is nog geen antwoord gegeven op de vraag of er een damwand door mijn schuur komt.
Odelinde geeft aan dat DHV de schuren nader gaat onderzoeken (locatie wordt weergegeven op de kaarten).
Emilie stelt voor dat de projectgroep langs komt bij de Rozewerf om ter plaatse te kijken naar de situatie bij de
tuinen.
Naschrift:
leden van de projectgroep (DHV en RWS) zijn na het overleg bij de Rozewerf wezen kijken. Er werd duidelijk dat
grote delen van de tuinen en twee schuren in het gedrang komen bij een versterking waarbij het binnentalud wordt
verflauwd en een constructie wordt toegepast. In overleg met bewoners is besloten om nog meer varianten voor de
Rozewerf te onderzoeken. De bewoners gaven aan dat zij de voorkeur zouden geven aan een versterking waarbij
de damwand boven de grond uitkomt (in de binnenteen van de dijk ontstaat een opstaande rand) boven de
voorgestelde variant waarbij delen van de tuinen verdwijnen en de damwand onder de grond blijft. DHV gaat meer
varianten voor de tuinen bij de Rozewerf in beeld brengen.
Jacob: hoe zit het met de aansluiting bij de vuurtoren? Jan: daar moet in een latere fase nader naar worden
gekeken, in principe wordt het dijklichaam gewoon aangesloten op de huidige situatie.
Bijlage
•
Presentatie

Actielijst
Overleg
Nr
7-03-2011
1
7-03-2011

2

7-03-2011

3

Omschrijving
Provincie NH doet een voorstel voor een overleg met
RWS en DHV over de vergunningen
Provincie levert aanvullende commentaar op de
concept Nota Variantenafweging
Ed de Heij maakt nadere afspraken met de provincie,

Door
PNHRWS: Marijke
Visser
PNH, Christine
Kolster
RWS: Ed de Heij

Status
Gereed
(e-mail
van 8 maart)
Gereed
(e-mail
van 8 maart )
Gereed
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7-03-2011

4

19-05 2010

4

19-05 2010

5

07-02 2012

6

07-02 2012

7

07-02 2012

8

19-06 2012

9

19-06 2012

10

19-06 2012

11

HHNK en gemeente over agenda en timing van het
bestuurlijk overleg
Ed de Heij neemt nader contact op met Dick
Kraaijenbrink over de informatie, die HWBP nodig
heeft voor het C2 toetsmoment (VKA) en de
verwachte doorlooptijd van de verschillende
toetsprocedures die nog resten
Dick Kraaijenbrink levert zsm commentaar vanuit
HWBP op de concept Nota Variantenafweging
DHV stelt na ontvangst van het aanvullende
commentaar van de projectgroepleden vanaf 15
maart de definitieve versie van de Nota VA op.
Effecten op techniek en uitvoering een plek geven in
de MER (beoordelingscriteria)
Beoordeling van het aspect beheer en onderhoud
aanpassen in de beoordelingstabel van het extra
traject
Plaatje maken met vergelijking dijkversterking en
Noordkade
Varianten zonder ruimtebeslag in de tuinen bij de
Rozewerf in beeld brengen
Keuzes met betrekking tot klimaatverandering
duidelijker verwoorden in het DO
Bespreken optie basalt bekleding ter plaatse van
Rozewerf

RWS: Ed de Heij

Gereed

HWBP; DICk
Kraaijenbrink
DHV, Reinout
Koning

Gereed

DHV, Hanneke

Gereed

DHV, Eltjo

Gereed

DHV, Hanneke

Gereed

DHV

Open

DHV

Open

RWS/DHV

Open

Gereed
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Welkom!

Doel van deze bijeenkomst:
• Toelichting geven op ontwerp dijkversterking
• Gedachten wisselen over dilemma’s in ontwerp
• Informeren vervolgproces

De presentatie

1. Stand van zaken proces
2. Toelichting ontwerp voorkeursalternatief
3. MER, DO en Projectplan
4. Hoe verder?
5. Rondvraag en sluiting

1. Stand van zaken proces

Stand van zaken proces
Even herhalen:


2005 - 2006 getoetst op veiligheid -> dijkvakken afgekeurd



2007 Project opgenomen in HWBP



2008 Startnotitie bekendgemaakt



2009 Richtlijnen MER vastgesteld



2010 Planstudie van start

 2011 Nota Varianten Afweging -> tussenvakken
toegevoegd -> gehele zuid- en westkade zonder havenkade



HWBP akkoord met vierkant versterken.

Stand van zaken proces
Afgelopen maanden:


Uitwerking voorkeursalternatief tot definitief ontwerp



Maatwerkoplossingen uitwerken



Effecten bepalen voor MER



Besluitteksten maken voor Ontwerp-Projectplan



Vergunningaanvragen voorbereiden

2. Stand van zaken ontwerp

Algemene uitgangspunten ontwerp


Sober en doelmatige dijkversterking, robuust ontwerp



Waterstanden conform huidige peilen Markermeer, geen
wijzigingen in beleid peilbeheer Markermeer voorzien
aankomende 50 jaar.



Integraal ontwerp voor planperiode 50 jaar, overslagdebiet 1 l/s/m
(conform Nota Variantenafweging).



Technische uitgangspunten (waterspanningen, sterkte veen,
bodemopbouw) conform laatste vaststelling met HHNK en HWBP.



Beeldkwaliteitsplan 2011: zo steil mogelijke taluds voor behoud
aanzicht van de dijk, kruinbreedte zo smal mogelijk.



Huidig recreatief gebruik op dijk behouden, fietspad.



Uitvoering buiten broedseizoen EHS (maart-juni)

Vierkant versterken
Startpunt conclusie uit fase variantenafweging:
1. Vierkant versterken over gehele zuidkade en westkade,
2. Maatwerk bij locaties met bebouwing/ specifieke waarden

Proces uitwerking varianten
Via varianten (vormgeving) naar basisprofiel
Basisprofiel koppelen aan de alternatieven
Voorkeursalternatief

Varianten buitenzijde
Realistische varianten buitenzijde

a. 1:6 talud, geen berm

b. 1:3 talud + berm (VKA)

Varianten binnenzijde
Realistische varianten binnenzijde

a. 1:3 talud + lange berm,
sloot aan teen (VKA)

b. 1:3 talud + kortere berm,
sloot verder verplaatst

Let op: bij toepassen van nog flauwer binnentalud is altijd alsnog een berm nodig
ivm ondiepe glijvlakken, enkel verflauwen binnentalud daarom niet haalbaar.

Het basisprofiel
Het basisprofiel =
Ontwerp voor het landelijk gebied
Buitenberm onder water, niet zichtbaar, lichte begroeiing verwacht
maar geen brede rietkragen (ivm golfaanval)

Basisprofiel is uitgewerkt over hele traject landelijk gebied op basis van lokale
condities/ berekeningen voor meerdere profielen:
- Binnenberm lengte in orde grootte 11- 14 m (= slootverplaatsing binnenwaarts).
- Buitenberm lengte in orde grootte 8- 10 m.
- Kruinverhoging 0.5- 1.0 m (hogere kruin aan zuidkade ivm grotere golfaanval)

Bekleding voor basisprofiel



Gras aan binnenzijde



Fietspad op de kruin



Basalton zetstenen aan

buitenzijde in zone golfaanval

Afweging buitenzijde:
-

asfalt, gepenetreerd breuksteen niet wenselijk in verband met
onacceptabel negatieve effect op aanzicht van de dijk

-

realistische varianten: basalton zetsteen of breuksteen (zie figuren)

-

ontwerpkeuze voor basalton zetstenen, conform huidige situatie=
minimale effect op aanzicht van de dijk

Maatwerk binnenzijde bij huizen
Maatwerk op plekken met huizen/ tuinen direct binnendijks:
- Sectie 8b ten noorden van de haven, ca. 150 m
- Sectie 1a ten zuiden van de haven, ca. 100 m
- Rozewerf, tuinen binnenzijde, ca. 70 m
Let op: bij Rozewerf huizen op terp zijn binnendijks geen maatregelen nodig in
verband met aanwezigheid terp

VKA: Vierkant + damwand (sparen huizen/ tuinen)

Maatwerk buitenzijde Rozewerf
Maatwerk bij Rozewerf IJsbrekers buitenzijde

a. Berm buitenzijde,
IJsbrekers verplaatsen

b. Damwand buitenwaarts,
IJsbrekers behouden (VKA)

Overzicht ontwerp

Geel- landelijk gebied, binnen- en buitenberm
Paars- maatwerk, damwand binnenzijde
Groen- maatwerk, damwand buitenzijde

Maatwerk ten zuiden van haven
dijklichaam aansluiten op
bestaande havendam
overlagen dijk met zand tbv strandje

buitenberm
harde bekleding

kruin
Damwand binnenzijde
l= 105 m

aansluiten op verplaatste sloot
aangrenzende trajecten

Maatwerk ten noorden van haven
aansluiten op verplaatste sloot
aangrenzende trajecten
buitenberm
harde bekleding
kruin
Damwand binnenzijde
l= 210 m

dijklichaam aansluiten
op bestaande situatie

Maatwerk Rozewerf
Damwand binnenzijde, l= 95 m
(aansluitingen op terp en de heuvel)

diverse aansluitingen nieuwe
op bestaande sloten
geen aanpassingen
De Heuvel
onderwaterberm
buitenzijde

aansluitingen bermen
op bestaand gemaal

Damwand buitenzijde tpv
IJsbrekers, l= 70 m
(aansluitingen op onderwaterberm
buitenzijde aangrenzende trajecten)

Stand van zaken ontwerp

Uw eerste reactie
op het ontwerp?

3. DO, MER, Projectplan, vergunningen

MER, DO en Projectplan
MER: milieuafweging van varianten en alternatieven, beschrijving
VKA, beschrijving proces van totstandkoming
DO: uitwerking VKA: oa maatvoering, bekleding, uitvoering, technische
uitgangspunten en overwegingen
Projectplan: Samenvatting MER en DO
Vervolgproces producten:
-

Aankomende weken: verzamelen opmerkingen en aanvullingen op
ontwerp en ontwerpkeuzes

-

Juli: opstellen eindconcepten voor eindtoets RWS (HWBP)

Vergunningen en procedures


EHS, permanente effecten (ugp niet werken in broedseizoen):
Effecten beschouwd in natuurtoets/ MER. Compensatie nodig voor permanent verlies EHS/
weidevogelgebied aan binnenzijde en EHS open groot water aan de buitenzijde, afspraken
gemaakt met provincie. Verklaring van geen bezwaar wordt aangevraagd in Q3 2012.



Monumenten:
Nader overleg met gemeente op basis van DO tekeningen of monumentenvergunning nodig
is (in geval van significante aantasting dorpsaanzicht of IJsbrekers). Vervolgoverleg juni/ juli
2012, evt. indienen Q3 2012.



N2000, permanente en tijdelijke effecten:
Vergunbaarheid getoond via MER en uitgevoerde natuurtoets, indienen aanvraag in
realisatiefase wanneer uitvoeringsmethodiek in detail bekend.



Bestemmingsplan:
Bestemmingsplanontheffing nodig, nader te bespreken met gemeente op basis van DO
tekeningen. Vervolgoverleg juni/ juli 2012. Ontheffing naar verwachting onder WABO in
realisatiefase.



Aankoop land:
In projectplan fase noodzaak tot aankoop land binnenwaarts gesignaleerd. Procedure wordt
opgestart na vaststellen Projectplan, ter voorbereiding van de uitvoering.

4. Hoe verder?

Vervolgproces
2012:


Q3 - Goedkeuren Definitief Ontwerp, MER en Ontwerp-Projectplan



Q4 - Ter visie leggen MER en Ontwerp-Projectplan

2013:


Q1 - Opstellen Nota van Antwoord inspraakreacties en Projectplan
en indienen vergunningaanvragen indienen



Q2 - Goedkeuren Projectplan en beroepsprocedure
Subsidieaanvraag, voorbereiding realisatie en aanleg dijkversterking

5. Rondvraag

Dijkversterking Omringkade Marken
Het ontwerp
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