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1.

Inleiding

1.1

Project KIJK aanleiding en doel

De dijk voldoet niet aan de norm
Het hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard (HHSK) beheert de
primaire waterkering langs de Hollandsche IJssel tussen Gouderak en Krimpen aan den
IJssel (dijkring 15). Primaire waterkeringen moeten, gedurende langere tijd, hoge
waterstanden kunnen keren om overstromingen te voorkomen. De dijken worden daarom
periodiek getoetst om te beoordelen of ze stevig genoeg zijn. De Hollandsche IJsseldijken
aan de zijde van de Krimpenerwaard voldoen niet aan de huidige en de nieuwe eisen
voor waterveiligheid. Naast een stabiliteitsprobleem is er ook sprake van een
hoogteprobleem. Ook als de Stormvloedkering Hollandsche IJssel gesloten is, moeten de
achterliggende dijken water kunnen keren. Bij hevige regenval worden de diepe polders
uitgemalen op de Hollandsche IJssel. Het probleem van binnenwaartse macrostabiliteit
gaat in de toekomst verergeren. Enerzijds door extreme weersomstandigheden door de
mondiale klimaatverandering, anderzijds door de autonome bodemdaling in de
Krimpenerwaard.
HHSK moet daarom ongeveer tien kilometer dijk tussen Gouderak, Ouderkerk aan den
IJssel en Krimpen aan den IJssel verbeteren om de kans op wateroverlast zo klein
mogelijk te maken, en zodat de ruim 200.000 mensen in het achterliggende gebied hier
ook in de toekomst veilig kunnen wonen, werken en recreëren. De versterking is
gecombineerd in het project Krachtige IJsseldijken Krimpenerwaard (KIJK). De
hoofddoelstelling van het project is de bewoners en waarden die aanwezig zijn achter
deze dijken te beschermen tegen hoogwater en overstroming van de Hollandsche IJssel.
De dijkverbetering Krachtige IJsseldijken Krimpenerwaard is een onderdeel van het
landelijke Hoogwaterbeschermingsprogramma (HWBP).
Het project KIJK is gefaseerd in een verkenning, planuitwerking en realisatiefase. Het
hoogheemraadschap is in 2015 gestart met de verkenningsfase voor het project. In de
verkenningsfase zullen we de IJsseldijken nader onderzoeken om een gedetailleerd beeld
van de situatie te krijgen en van de mogelijke oplossingsrichtingen. Eerst worden alle
mogelijke alternatieven bekeken en daaruit de kansrijke oplossingsrichtingen bepaald.
Het hoogheemraadschap werkt deze kansrijke oplossingsrichtingen uit en bepaalt een
voorkeursalternatief, de best passende oplossing voor verbetering van de dijk om de
waterveiligheid het beste te kunnen borgen. Dit doen we in overleg met
belanghebbenden zoals provincie Zuid-Holland, de gemeente Krimpen aan den IJssel en
de gemeente Krimpenerwaard, bewoners en bedrijven en andere belanghebbende
partijen.
Dit voorkeursalternatief wordt in de planuitwerkingsfase verder uitgewerkt in een
projectplan Waterwet of in een projectbesluit op basis van de nieuwe Omgevingswet. De
planuitwerkingsfase resulteert in een besluit voor de uitgewerkte voorkeursvariant. Na de
planuitwerking volgt de realisatiefase waarin de daadwerkelijke maatwerkoplossingen
verder worden geoptimaliseerd en uitgevoerd worden.
Een zorgvuldig besluit; doorlopen m.e.r.-procedure
Voordat de realisatie kan beginnen, wordt door het hoogheemraadschap een projectplan
of projectbesluit (in de nieuwe omgevingswet) vastgesteld en aan de provincie
voorgelegd ter goedkeuring. Bij de besluitvorming over de dijkversterking moeten ook de
mogelijke effecten op het milieu en de omgeving worden beschouwd.
Dijkversterkingsprojecten zijn m.e.r. 1-beoordeling plichtig. Gezien de omvang van het
1

M.e.r. staat voor milieueffectrapportage (de procedure). MER staat voor Milieueffectrapport (het document).

project en de te verwachten milieueffecten is gekozen om een vrijwillige m.e.r. uit te
voeren. De kern van de m.e.r.-procedure is het in beeld brengen van milieueffecten,
waarbij het verschil tussen de huidige en toekomstige milieusituatie inzichtelijk wordt
gemaakt. Voor wat betreft de toekomstige situatie moeten verschillende kansrijke
alternatieven worden beschouwd.
Het MER-rapport wordt, formeel gezien, opgesteld ter onderbouwing bij het - aan het
eind van de planuitwerkingsfase - te nemen besluit over het projectplan Waterwet.
Omdat het in de verkenningsfase te nemen besluit over het voorkeursalternatief ook een
zorgvuldige afweging vereist, wordt het MER voor het project KIJK echter in twee delen
samengesteld. Het eerste deel van het MER, dat wordt opgesteld in de verkenningsfase,
vormt de ondersteuning van de medio 2018 te nemen beslissing voor het uitwerken van
het voorkeursalternatief. Het tweede deel van het MER, op te stellen in de
planuitwerkingsfase, vormt de ondersteuning van de uitwerking van het voorkeursalternatief en het te nemen besluit over de dijkversterking. De bureaustudies vormen een
bouwsteen voor het eerste deel van het MER.
In het kader van de m.e.r.-procedure is in een eerder stadium de Notitie Reikwijdte en
Detailniveau Krachtige IJsseldijk Krimpenerwaard (NRD KIJK) opgesteld en in procedure
gebracht. De Commissie m.e.r. heeft in dit kader een advies uitgebracht over de
essentiële informatie die benodigd is voor het op te stellen MER. Bijlage C geeft inzicht in
de wijze waarop invulling is gegeven aan de NRD en adviezen van de Commissie m.e.r.

1.2

Bureaustudies

Bureaustudies, veldonderzoeken en effectbeschrijvingen
Om inzicht te krijgen in de huidige milieusituatie en vervolgens alternatieven te kunnen
beoordelen op effecten wordt onderzoek verricht naar de voor dit project relevante
milieuaspecten. Het onderzoek bestaat uit een reeks bureaustudies (onderzoek fase 1)
en veldonderzoeken (onderzoek fase 2). In de bureaustudies wordt de reeds beschikbare
relevante kennis en informatie binnen het studiegebied van KIJK verzameld, beschreven
en in kaart gebracht. In de veldonderzoeken worden vervolgens de ontbrekende
inzichten verzameld, onder andere door het verrichten van waarnemingen in het veld
(bijv. grondboringen, natuurinventarisatie of verkeerstellingen). Ook kan veldonderzoek
worden ingezet om de informatie uit de bureaustudie te verifiëren of nader te detailleren.
De informatie uit de bureaustudies en veldonderzoeken wordt – op het moment dat er
kansrijke alternatieven zijn vastgelegd (verwachting juni 2017) – gebruikt om de
milieueffecten van deze alternatieven te bepalen en om tot een onderbouwd
voorkeursalternatief te komen.
Voor elk van onderstaande 10 milieuaspecten is een bureaustudie opgesteld en wordt
indien relevant een veldonderzoek uitgevoerd.
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De bureaustudies zijn opgesteld in de periode november 2016 tot maart 2017 (onderzoek
fase 1). Veldonderzoeken worden uitgevoerd in de periode maart – november 2017. De
effectbeschrijving van de kansrijke alternatieven wordt uitgevoerd in de periode juni –
november 2017 en de effectbeschrijving van het voorkeursalternatief vóór april 2018.
De rapportage van de bureaustudie bevat tevens het Plan van Aanpak voor het
veldonderzoek (zie 4.2).

Totstandkoming bureaustudies
De uitgangspunten voor de wijze van uitvoering van de bureaustudies zijn bij aanvang
vastgelegd in een Activiteitenplan per studie. De uitgangspunten voor bureaustudie
woon- en leefomgeving zijn opgenomen in hoofdstuk 2 van dit rapport.
Vervolgens zijn relevante bestaande stukken (onderzoeksrapporten, wettelijke- en
beleidskaders, informatieve kaarten, GIS-data, gebiedsbeschrijving e.d.) verzameld en
geanalyseerd. Ook zijn relevante specialisten (binnen HHSK) en ‘dijkkenners’ (personen
en organisaties buiten HHSK) benaderd en is op die wijze informatie en kennis over het
gebied en/of het specifieke milieuaspect opgehaald. De verzamelde informatie is in de
rapportages bureaustudie opgenomen. In een aantal gevallen is de informatie in
(GIS)kaarten weergegeven.
De concept rapportages zijn beoordeeld door het projectteam KIJK van HHSK en in een
aantal gevallen door specialisten en ‘dijkkenners’. Opgehaalde wensen, eisen, reacties,
verslagen en adviezen zijn aantoonbaar verwerkt en teruggekoppeld (zie ook bijlage A).
De definitieve rapportages zijn vastgesteld door HHSK.

1.3

Scope, plan- en studiegebied

Scope KIJK
De hoofddoelstelling van het project KIJK is ervoor te zorgen dat de bewoners en
(economische) waarden achter de waterkering in normtraject 15-3 van dijkring 15
worden beschermd tegen hoogwater en overstroming van de Hollandsche IJssel. Het
betrekken van de omgeving en het benutten van meekoppelkansen behoort tot de
nevendoelen van het hoogheemraadschap.
De scope is de ruimtelijke afbakening van het project en bestaat uit drie onderdelen:
1. Veiligheidsopgave: het technisch veiligheidsprobleem met dijkvakken of
kunstwerken die niet voldoen aan de norm, met beschrijving van bijbehorend
faalmechanisme;
2. Inpassingsopgave: de in te passen functies en waarden in het projectgebied;
3. Omgevingsopgave: de eventuele mee te nemen gebiedsontwikkelingen en/of
verbetering van ruimtelijke kwaliteit (meekoppelkansen).
Plangebied en onderzoeksgebied
Het plangebied is het gebied zoals dit wordt afgebakend in het projectplan Waterwet en
waar binnen de dijkversterking plaatsvindt. Zo nodig dienen ter realisatie in het
plangebied ook de bestemmingsplannen te worden gewijzigd en vergunningen en
ontheffingen tezamen met het projectplan te worden gecoördineerd. Het plangebied voor
KIJK omvat in ieder geval de dijktrajecten in de scope. In de fase van de bureaustudies is
het plangebied als volgt gedefinieerd:



De dijk met kruin, talud en teen;
Een strook van 50m. vanaf de kruin van de dijk aan de rivierzijde, en 100m. aan
de zijde van de Krimpenerwaard. De oplossingsrichtingen voor de dijk en ook een
eventuele verlegging van kabels en leidingen vallen binnen deze zone.

Daarnaast is er sprake van een groter plangebied voor mogelijke tijdelijke vervanging
van de verkeersfunctie: het onderzoeksgebied. Dit gebied is als volgt gedefinieerd:
•
•
•

Het gebied achter de dijk en de bewoning tot en met de tiendwegen;
De Hollandsche IJssel;
De dijk aan de overzijde van de Hollandsche IJssel, inclusief een strook van 50m.
binnendijks.

Met satellietbeelden wordt de mate van verzakking van grond en gebouwen in kaart
gebracht; de blauwe stippellijn op de kaart geeft de contour van het onderzoeksgebied
weer voor dit aspect.
Hieronder is het plangebied en het onderzoeksgebied op kaart weergegeven.

Studiegebied
De effecten van de voorgenomen activiteit kunnen verder reiken dan de grenzen van het
plangebied. In het MER dient daarmee rekening te worden gehouden. De omvang van
het studiegebied, waarvoor de effecten worden beschreven, moet zodanig groot zijn dat
alle relevante effecten binnen het onderzoekgebied vallen. Het studiegebied kan per
onderwerp en effect dus verschillen, afhankelijk van het bereik van de effecten. In de
bureaustudies is per betreffend milieuaspect het aangehouden studiegebied
weergegeven.

Historische beschrijving van de KIJK-dijk
Invloed van rivieren en de zee
De dijk die centraal staat in project KIJK beschermt de Krimpenerwaard tegen hoogwater. De
Krimpenerwaard is een veenweidegebied, dat vanaf de 11e eeuw wordt ontgonnen vanaf de
rivieren de Lek, de Vlist en de Hollandsche IJssel. De Hollandsche IJssel is in die tijd nog een
zijarm van de Lek, die aftakt nabij Vreeswijk (vlak boven Vianen). Sinds de eerste ontginningen
worden ook de eerste kaden aangelegd langs de rivier, om het slechts iets hoger gelegen land
tegen hoogwater te beschermen. In 1285 is de Hollandsche IJssel bij de splitsing met de Lek
afgedamd, waardoor de gemiddelde waterstand op de Hollandsche IJssel een stuk lager wordt
dan van de Lek en zo de afwatering verbeterd. De rivier wordt nu alleen nog gevoed door
gegraven wateren, zoals het Merwedekanaal. Er is wel een open verbinding met zee en er is dus
sprake van getijde-invloed. In 1854 wordt ook bij Gouda een dam gelegd, met hierin een sluis,
waardoor de zee-invloed vanaf dan tot aan Gouda loopt. Stroomopwaarts van Gouda naar
Nieuwegein is de Hollandsche IJssel gekanaliseerd.
Diverse dijkdoorbraken en overstromingen: 1400 - 1700
Het hoogheemraadschap van de Krimpenerwaard is in 1430 opgericht als reactie op de St.
Elisabethsvloed van 1421. Er zijn in de loop ter tijd verscheidene dijkdoorbraken en
overstromingen geweest. Zo is in 1672 de oude Hollandse Waterlinie opzettelijk geïnundeerd.
Vervolgens hebben in 1677, 1726, 1751 en 1760 grote dijkdoorbraken en daaruit resulterende
overstromingen plaatsgevonden. In deze periode was de IJsseldijk over het algemeen niet heel
sterk, door de venige ondergrond en gebrek aan financiële middelen om deze te verzwaren.
Overstromingen versterkten de armoede in de regio nog meer, maar maakte ook duidelijk dat
dijkverzwaring en - verhoging van levensbelang was. De dijken werden dan ook na elke
overstroming of risicovolle situatie weer wat verder opgehoogd en versterkt.
Omvangrijke dijkverhogingen: 1916 en 1952
In 1916 vond een grote dijkverhoging plaats, naar aanleiding van de stormvloed in januari van
dat jaar, waar het water vervaarlijk hoog aan de dijken stond. In de bebouwde kom van
Ouderkerk en Gouderak werd de dijk met ongeveer 80 cm verhoogd op andere plekken tot wel
1.5 meter. De bebouwing kon veelal worden ontzien, door grondkerende muren toe te passen op
enige afstand van de voorgevels. In 1952 werd de dijk opnieuw onderhanden genomen, na
nieuwe berekeningen aan de eisen waaraan de dijk diende te voldoen. Vóór de stormvloed is in
dat jaar totaal 2.4 km dijk verhoogd.
Stormvloedramp, dijkdoorbraak 1953
Op 1 februari 1953, de nacht van de stormvloedramp, wordt ook de Krimpenerwaard bedreigd
door hoge waterstanden. De stormpolder ten westen van Krimpen loopt na het breken van de
dijk volledig onder. Omstreeks half 6 in de ochtend bezwijkt ook de dijk bij Ouderkerk, vlak
naast de Gereformeerde kerk. Het gat van bijna 40 meter lang wordt gedicht met twee
sloopschepen die worden afgezonken in het gat. Een laadschip weet met een lading zand en
puin het gat uiteindelijk weer te dichten. Het stuk dijk dat doorbreekt stond op de planning om
binnen een paar maanden versterkt te gaan worden, maar dat kwam dus te laat. Er ontstaat een
metersdiep wiel en de polder Kromme, Geer en Zijde loopt vol. De Krimpenerwaard komt er
uiteindelijk relatief goed vanaf door het snelle dichten van het gat en de kaden die een verdere
inundatie van de Krimpenerwaard voorkomen. Na de stormvloedramp wordt de Deltacommissie
opgericht, waar het Deltaplan uit voortkomt. In 1958 is het eerste deltawerk gereed: de
stormvloedkering bij Krimpen aan den IJssel. Ook word circa 4 km dijk opgehoogd.
De dijk als plek voor industrie en transport
De Krimpenerwaard is nog steeds een landbouwgebied maar er is ook steeds meer ruimte voor
natuur en recreatie. De dijken van de Hollandsche IJssel hebben, naast de functie van
ontginning-as, van oudsher een belangrijk functie vanuit bedrijvigheid en transport. De dijk
heeft dan ook een rijke industriële geschiedenis. Door de open verbinding met zee is altijd veel
verse klei afgezet, waardoor vooral in de 17e en 18e eeuw een bloeiende baksteenindustrie
ontstaat langs de dijken van de rivier. Deze industrie gebruikt de rivier als belangrijkste
vervoers-as. Om de klei te verzamelen worden in de uiterwaarden ‘rikken’ gelegd waarachter de
klei neerslaat: de zellingen. Later worden deze zellingen verder opgehoogd en gebruikt als
locatie voor nieuwe industrieterreinen en woonwijken. De baksteenindustrie en later andere
industrieën en scheepsbouwactiviteiten maken gebruik van de rivier als transportas. De weg op
de dijk is een regionale ontsluitingsroute tussen Krimpen aan den IJssel en Gouda.

2.

Uitgangspunten bureaustudie

Bureaustudie Woon- en leefomgeving
23 nov. 2016
Algemeen
Met de resultaten uit de uitgangspuntensessie en het definitieve advies
van de Commissie voor de m.e.r. is de scope als volgt bijgewerkt:
•

Wettelijk is het onderzoeksgebied van de milieueffecten 50m vanuit
de dijk voldoende. In de lengte van de dijk, wordt dezelfde afstand
van 50m gehanteerd. De NRD geeft tevens aan dat het studiegebied
zodanig groot moet zijn dat alle relevante effecten binnen het
onderzoeksgebied vallen.

•

In relatie tot het verkeer op de dijk: Het verbeteren van de huidige
weg is geen onderdeel van de scope van het project. Betekent dus
ook geen onderzoek naar indirect effecten door trillingen, geluid en
luchtkwaliteit, ook niet buiten projectgebied zoals Ouderkerk a/d

•

•
•

IJssel of effecten veroorzaakt door meekoppelkansen buiten de dijk.
Voor omgevingsmanagement is het invloedsgebied van de effecten
op de woon- en leefomgeving veel groter: bijvoorbeeld de
dorpskernen Lageweg, Gouderak, Ouderkerk a/d IJssel en Krimpen
a/d IJssel. Dit valt vooralsnog buiten de scope, tenzij hieronder
nader is gespecificeerd.
Commissie: inzicht in gevolgen individuele woningen, agrarische
percelen en bedrijven. Dus niet alleen woonfuncties.
Detailniveau conform Commissie en Uitgangspuntensessie:
beschrijven van de effecten van de alternatieven op het
detailniveau dat nodig is voor de onderbouwing van de keuze:
o

Voorstel: per dijkdeel (bv 5 vakken) verschillende
methodes/detailniveau. Hierdoor wordt de energie gestopt

waar het het meest relevant is.
Het onderzoeksgebied in Gouderak en Krimpen a/d IJssel op
100m wordt gelegd (hierdoor is Moordrecht ook deels
betrokken).
o De effecten in hoger detailniveau (bij geluid met
berekeningen) worden bepaald in Gouderak en Krimpen a/d
IJssel.
Effecten door tijdelijke gevolgen (aanlegfase):
o NRD: Trillingen, geluid, luchtkwaliteit, woonfunctie (amoveren
en gebruik i.r.t. Keur) en zichthinder;
o Commissie: Trillingen, geluid, luchtkwaliteit, verkeersoverlast
o NIET te onderzoeken, volgt ook uit uitgangspuntensessie:
stof- en lichthinder.
Effecten door permanente gevolgen (gebruiksfase):
o NRD: woonfunctie (amoveren en gebruik i.r.t. Keur) en
zichthinder;
o Commissie: verkeersstromen en afwikkeling (effect volgt uit
Verkeer), verandering voor bewoners bij overstroming en
ontsluiting van gebied (effect volgt uit Verkeer).
Inhoudelijk input:
o Verkeersgegeven door trekker Verkeer, is samenspraak
HHSK;
o Verkeerseffecten (verkeersoverlast, verkeersstromen en
afwikkeling volgt ook uit deelstudie Verkeer;
o Gevolgen voor trillingen volgt uit onderzoek Crux (OM
5.1/5.2);
o Gevolgen voor amoveren en Keur volgt uit ontwerp;
o Gevolgen voor zichthinder volgen uit ontwerp en studie
o

•

•

•

Karres & Brands;
GIS data uit Cloud-omgeving voor uitwisseling uniforme data
(ook output);
o Geluid en luchtkwaliteit wordt door dit AP zelf gegenereerd.
Output:
o Binnen het onderzoeksgebied voor de milieueffecten, worden
per dijkdeel het aantal adressen (woningen, agrarisch,
bedrijven) de effecten inzichtelijk gemaakt. Des te meer
adressen met (nader te bepalen omvang) negatief effect, des
te negatiever de beoordeling.
o GIS met richtafstanden van invloedsgebied (negatieve)
effecten en daarin zichtbaar de betreffende adressen.
o Output is dus enerzijds GIS-figuren aangevuld met
kwalitatieve onderbouwing
o

•

Informatie
verzamelen

Rapportage

Deskstudie
GIS-kaarten dienen als onderlegger bij de uit te voeren hinderanalyses.
We verzamelen en integreren in deze stap alle relevante GIS-data. Dit
betreft zowel bestaande data (BAG, Hoogtebestand Nederland, e.d.) als
ook nieuwe data uit ontwerpen/alternatieven (kaarten, locaties
werkzaamheden).
Kennis ophalen bij gebiedskenners
We spreken hier met stakeholders o.m. over hinderbeleving en
hinderafstanden; een standaard richtlijn voor bouwlawaai tijdens
fundatiewerkzaamheden is ca. 50 m., echter kan dit worden
bijgesteld/verruimd als dat nodig/wenselijk is. Dit resulteert in een
verdere concretisering van de hinderbeleving en prioriteiten van een
aantal stakeholders die bij de uitwerking van de hinderanalyse van
geluid- en luchtkwaliteit een nadere onderbouwing geeft van de
hinderafstanden waarmee gewerkt gaat worden.
Zie hierboven met aanvullingen en aanscherping bij
scope/uitgangspunten.
De conceptrapportage woon- en leefomgeving bevat:
Een inventarisatie van woningen en andere gevoelige functies (o.a.
bedrijven, scholen, zorginstellingen, agrarische percelen) die binnen de
richtafstanden voor bouwlawaai, trillingen en luchtkwaliteit vanaf
projectgebied/ beoogde bouwlocaties vallen. De inventarisatie wordt
uitgevoerd vanuit GIS. De richtafstanden worden door onze experts
ingesteld op basis van richtwaarden/ervaringscijfers van de
uitvoeringswerkzaamheden in de aanlegfase. Hierbij sluiten wij in ieder
geval aan op de geluidniveaus en bloostellingsduur conform het
Bouwbesluit, bij werk in de dagperiode. Voor eventuele avond- en
nachtwerkzaamheden is een voorstel gedaan in de scope-afstemming
(uitgangspunten).

3.

Resultaten bureaustudie Woon- en leefomgeving

3.1

Samenvatting bureaustudie

Met de huidige informatie is al globaal te concluderen dat vanuit de woon- en
leefomgeving alle parameters van de gebouwen en gebieden/gronden beschikbaar is, of
spoedig komt.
Van alle panden in het plangebied komt bijzonder veel data in GIS te staan, zodat op
gebouwniveau op iedere locatie het effect van ontwerpkeuzes te analyseren is.
Voor de omgeving (zichthinder) heeft Karres & Brands een ruimtelijk inpassingsplan in
ontwikkeling waar informatie uit volgt voor zichthinder. Een hoger detailniveau is
waarschijnlijk nog wel nodig, waarbij de gedachte is dat het AHN3 en nadere technische
ontwerptekeningen daar vanzelf invulling aan gaan geven.
De Keur is beschikbaar. Er volgen vooralsnog geen voorwaarden uit.
De huidige luchtkwaliteit is onderzocht en er volgen vooralsnog geen voorwaarden uit.
De huidige en autonome geluidbelasting door wegverkeerslawaai dient nog in detail
bepaald te worden. De eerste indicatieve berekeningen zijn uitgevoerd. Het is wenselijk
deze berekeningen in een hoger detailniveau uit te voeren. Bestaande geluidscontouren
en –kaarten, analyse van het aantal saneringswoningen en de eerste indicatieve
berekeningen in het akoestisch rekenmodel maken wel al inzichtelijk dat er
randvoorwaarden (of kansen) kunnen ontstaan om de relatief hoge geluidbelasting op
een aantal woningen op te lossen. Ter verduidelijking: door de autonome situatie wordt
geen grote verandering verwacht, echter is er een reeds bestaand geluidprobleem dat
ook opgelost moet/kan worden.
Showstoppers
Onder showstopper wordt verstaan de kans dat een ontwerpkeuze niet mogelijk is.
Bijvoorbeeld door een kans op een normoverschrijdend (milieu)effect:





Hier speelt met name de impact door het effect van trillingen in de aanlegfase op
gebouwen. Zowel woningen als bedrijven. Dit onderdeel heeft een aparte plek onder
OM 5.1/5.2 en wordt uitgevoerd door Crux. Het hindereffect is geen showstopper,
echter het schade-effect dat door Crux inzichtelijk wordt gemaakt kan de
ontwerpkeuze beperken of amoveren tot gevolg hebben. Bij amoveren wordt dit als
negatief effect beoordeeld voor de Woon- en leefomgeving.
Eventuele specifieke situaties kunnen ook (extra) optreden, bijvoorbeeld de
aanwezigheid van een monument dat in de weg staat en in principe gesloopt moet
worden. Amoveren van een monument is echter nagenoeg uitgesloten.

Randvoorwaarden
Onder randvoorwaarden wordt verstaan de kans dat een ontwerpkeuze/-inrichting alleen
mogelijk is onder een bepaalde voorwaarde. Bijvoorbeeld een randvoorwaarde gericht op
de wijze van uitvoering:



Hier speelt met name het effect van bouwlawaai en trillingen in de aanlegfase op
zowel woningen, onderwijsfuncties als bedrijven. Bij eventuele fundatie- en/of
grondwerkzaamheden dient bij korte afstanden mogelijk een stille en/of trillingsarme
uitvoeringsmethode toegepast te worden. Naast de technische kant, dient ook de
communicatie/omgevingsmanagement daar op ingericht te zijn.

Risico’s
De identificatie van een risico bij een ontwerpkeuze, in termen van tijd/geld;





Bij een fysieke wijziging aan een weg, is er mogelijk sprake van reconstructie in de
zin van de Wet geluidhinder. Als er door een ontwerpkeuzes een fysieke wijziging
aan de weg ontstaat en daardoor (2 dB) toename van wegverkeerslawaai ontstaat, is
extra akoestisch onderzoek (geld en tijd) nodig. Als daaruit blijkt dat
geluidsreducerende maatregelen noodzakelijk zijn dienen die betaald te worden
vanuit het project (KIJK). Deze maatregelen kunnen aan de weg, in de overdracht
(schermen) of in de gevels van de woningen getroffen worden;
De inventarisatie van de zogenaamde saneringswoningen loopt nog. Deze woningen
hebben conform wet- en regelgeving een te hoge geluidbelasting op de gevel door
wegverkeerslawaai. Bij een wijziging aan de weg dient deze geluidsanering altijd
meegenomen te worden (eventueel in samenhang met het voorgenoemde punt) en
resulteren in extra kosten en/of tijd. De lijst van saneringswoningen wordt door het
bevoegd gezag (gemeente, Omgevingsdienst Midden-Holland) circa 4 keer per jaar
geactualiseerd.

Ontwerpkansen
Gaat om ideeën/voorstellen die de maakbaarheid/haalbaarheid van het ontwerp kunnen
vergroten of die gericht zijn om ‘werk-met-werk-maken’.





3.2

Er zijn vooralsnog geen significante positieve effecten op de woon- en leefomgeving
als kans te benoemen, die ontstaan ten gevolge van ontwerpparameters;
Door het gebied te voorzien van een gewijzigde/nieuwe infrastructuur ontstaan
kansen voor het beperken van geluid- en trillingshinder door afname van verkeer op
de dijk. Dit verbetert de woon- en leefomgeving langs de dijk enorm;
Los van ontwerpkansen aan de dijk, kan de woon- en leefomgeving worden
verbeterd door de geluidisolatie van woningen te analyseren en mogelijk zelfs te
verbeteren waardoor men minder hinder ondervindt van wegverkeerlawaai in de
autonome situatie. In het geval van de genoemde saneringswoningen, dient dit
waarschijnlijk sowieso plaats te vinden.

Rapportage bureaustudie

De bureaustudie woon- en leefomgeving is bijgevoegd in bijlage B.

4.

Voorstel vervolgonderzoek

4.1

Leemten in kennis

Op dit moment is nog niet van alle saneringswoningen (geluid) bekend of deze wel of niet
aangepakt zijn door de betreffende gemeenten. Met de gemeente Krimpen aan den IJssel
is nog geen contact geweest. Aandachtspunt is de actualiteit van de saneringsvoorraad.
Door de Omgevingsdienst Midden-Holland is aangegeven dat de update van de status
van de saneringswoningen circa 4 keer per jaar plaatsvindt.
De eerste indicatieve berekeningen van de huidige en autonome geluidbelasting door
wegverkeerslawaai zijn uitgevoerd. Het is wenselijk deze berekeningen in een hoger
detailniveau uit te voeren. Het hogere detailniveau uit zich, bijvoorbeeld, in specificatie
van het type wegdekverharding in de berekeningen. Verwachting is dat dit in een verdere
versie van deze rapportage is bijgewerkt.
Afhankelijk van de geluidbelasting op saneringswoningen, de te behalen geluidwering van
de gevels en de grootte van de woning leidt de sanering tot kosten. Op dit moment zijn
deze gegevens nog niet met elkaar gecombineerd, globale kosten van het oppakken van
de saneringsgevallen zijn derhalve nog niet te bepalen.

4.2

Plan van Aanpak veldonderzoek

Het vervolgonderzoek (eerder veldonderzoek) bestaat uit een fase 1 en fase 2.



Fase 1 is vervolgonderzoek dat onafhankelijk van (meer zicht op) de kansrijke
alternatieven kan plaatsvinden;
Fase 2 is vervolgonderzoek dat alleen kan/zinvol is als er meer zicht is op de
kansrijke alternatieven (vanaf 11 mei 2017, als er een conceptnotitie Kansrijke
alternatieven ligt).

Er is vanuit het project KIJK een specifieke planning opgesteld waar deze deelstudie op
aansluit. Daaruit volgt, mede vanuit consolidatiesessie, voor deze bureaustudie het
volgende:
Cluster 2: VO landschap, verkeer, woon- en leefomgeving. Verwachting dat de periode
t/m de zomer 2017 nodig is voor uitvoering vervolg/veldonderzoek. Een deel van het
werk valt in fase 1 en deel in fase 2.
In (aanloop naar) fase 1 van het vervolgonderzoek wordt het onderzoek
wegverkeerslawaai nader uitgewerkt en verrijkt, in samenhang met de (mogelijke)
saneringswoningen. Zie ook leemten in kennis.
In fase 2 van het vervolgonderzoek is inzichtelijk waar wat ongeveer aan de dijk gaat
gebeuren. Ons voorstel is om dan op basis van een inschatting van het maatgevende
bouwlawaai op circa 5 locaties langs de dijk zogenaamde LA,95-metingen uit te voeren.
Hiermee meten we in de praktijk de heersende geluidbelasting die daar heerst en is bij
de latere effectbeoordeling een goede referentiesituatie voor gebruikt.
In fase 2 van het vervolgonderzoek is inzichtelijk (in samenspraak met OM 5.1 en 5.2)
waar een visuele inspectie van de panden nodig is om op maatgevende locatie (in relatie
tot de ontwerpkeuzes) de werkelijke status van de woningen te analyseren en aan te
vullen op het belendingenonderzoek.
In fase 2 van het vervolgonderzoek is inzichtelijk (ook in samenspraak met OM 5.1 en
5.2) waar een nulmeting van trillingen nodig is op maatgevende locaties om de
trillingsoverdracht van dijk naar panden te bepalen. Deze nulmetingen worden mogelijk

kort voor de uitvoering weer herhaald, maar dienen nu om de trillingsoverdracht
inzichtelijk te maken om het effect van trillingen in te kunnen inschatten.
Uit het veldonderzoek van Karres & Brands en mogelijk ook uit OM 3.4.8
Verkeer(studies) volgt verrijkte of nieuwe informatie die tijdens onze bureaustudie niet
beschikbaar was, maar wel van invloed kan zijn. Of dit het geval is, moet de komende
weken afgestemd worden met deze deelstudies om daar mogelijk een plek voor te
reserveren in de planning van onze vervolgstudie fase 1 of 2.

Van concept naar definitieve rapportage veldonderzoek
Concept rapport v1 en consolidatiesessie(s)
De resultaten van het veldonderzoek leggen we vast in een concept rapport v1. Dit concept
rapport v1 bespreken we in consolidatiesessies. Eén sessie met een afvaardiging uit het OMteam eventueel aangevuld met thema-deskundigen vanuit HHSK en indien relevant een sessie
met (externe) dijkkenners. Deze sessies benutten we om de (‘80%’) resultaten te delen en
gezamenlijk te bepalen of deze volledig, correct en herkenbaar zijn en of er elementen zijn die
nog nadere uitwerking vragen. De conceptrapportage wordt min. 3 werkdagen vóór de
consolidatiesessie toegestuurd. Van de sessie wordt een besprekingsverslag gemaakt.
Concept rapprtage_v2 en review
De resultaten uit de consolidatiesessie worden verwerkt in de conceptversie v2. Deze
conceptversie. Deze wordt voor een review aan het OM/IPM-team gestuurd. We verwachten dat
de review in 5 werkdagen is uitgevoerd.
Definitieve rapportage
Mede op basis van de reviewronde stellen wordt een definitieve rapportage veldonderzoek
opgesteld en aangeboden ter vaststelling door het IPM-team.

Bijlage A

Klanteisen bureaustudie

Onderstaande tabel geeft de klanteisen weer dit uit voorliggend document (bureaustudie
Woon- en leefomgeving) afkomstig zijn.

Plaats in
document

Klanteis-ID
in Relatics

Eistekst

Meldingen bewoners
In de afgelopen periode zijn diverse meldingen van bewoners opgehaald (o.a. in
gesprekstafels en tijdens inloopuren). Deze meldingen worden meegenomen richting de
keuze voor het VKA en richting de planuitwerking. In de bureaustudie (bijlage B) is een
overzicht opgenomen van de meldingen van het betreffende thema.

Bijlage B

Bureaustudie rapport

Separate bijlage.

Bijlage C

Bureaustudie en verificatie NRD en advies Commissie m.e.r.

In het kader van de m.e.r.-procedure is in een eerder stadium de Notitie Reikwijdte en
Detailniveau Krachtige IJsseldijk Krimpenerwaard (NRD KIJK) opgesteld en in procedure
gebracht. De Commissie m.e.r. heeft in dit kader een advies uitgebracht over de
essentiële informatie die benodigd is voor het op te stellen MER. Een aantal aspecten uit
de NRD en uit het advies van de Commissie m.e.r. heeft betrekking op woon- en
leefomgeving aspecten.
Onderstaande tabel geeft de aanwijzingen vanuit de NRD weer én in het kort de adviezen
van de Commissie m.e.r.. Daarnaast is aangegeven waar in welke bureaustudie invulling
is gegeven aan deze aanwijzingen en adviezen (bedoeld als verificatie).

Verificatietabel Woon- en leefomgeving
NRD
Beoordelingscriteria woon- en leefomgeving
Woonfunctie: amovatie

Waar komt dit aan bod
MER (pm)

Woonfunctie: gebruik (i.r.t. keur)

MER (pm)

Zichthinder

Vervolgonderzoek (pm)

Trillingshinder/ schade aan gebouwen (alleen aanleg)

Onderzoek
schadeverwachting
Bureaustudie
Woon- en leefomgeving
Bureaustudie
Woon- en leefomgeving

Geluidshinder (alleen aanleg)
Luchtkwaliteit (alleen aanleg)
Advies Commissie m.e.r.
Gevolgen voor woningen, agrarische percelen, bedrijven
Gevolgen voor verkeersoverlast (aanleg)

Hfdst.

Waar komt dit aan bod

Gevolgen voor verkeersafwikkeling (gebruik)

MER (pm)
Onderzoek verkeer
Bereikbaarheidsstrategie
Onderzoek verkeer

Ontsluiting gebied bij overstroming: verandering

Onderzoek verkeer

H2
H2
Hfdst.

Bijlage D

Relevante wet- en regelgeving en beleidsdocumenten

Onderstaande tabel geeft een (niet limitatief) overzicht van een aantal relevante wet- en
regelgeving en beleidsdocumenten.
Wet- en regelgeving, beleidsdocument

Relevante voor thema

Nationaal Waterplan

Water

Deltaprogramma 2015

Water

Waterwet

Water

KRW en KRW-plan 2016-2021 HHSK

Water

Veenweidepact en Veenweideprogramma

Water, landschap

Wet natuurbescherming

Natuur

Natuurnetwerk Nederland (NNN)

Natuur

Natura 2000

Natuur

Verdrag van Malta

Archeologie

Nota Belvedère > Besluit Ruimtelijke Ordening

Cultuurhistorie

Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte (SVIR) > Visie erfgoed en
ruimte ‘kiezen voor karakter’
Modernisering Monumentenzorg

Cultuurhistorie

Nationale landschappen

Cultuurhistorie

Fietsplan 2016-2025; provincie Zuid-Holland

Verkeer

Handboek Wegontwerp (CROW)

Verkeer

Wet bodembescherming

Bodem

Besluit Bodemkwaliteit en Circulaire bodemsanering

Bodem

Nota bodembeheer (Midden-Holland en Zoetermeer)

Bodem

Keur Hoogheemraadschap

Woon- en leefomgeving

Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (en toekomstige
Erfgoedwet)
Wet geluidshinder

Woon- en leefomgeving

SBR richtlijn deel A en B

Woon- en leefomgeving

Wet milieubeheer

Woon- en leefomgeving

Bouwbesluit

Woon- en leefomgeving

Gemeentelijk geluidbeleid

Woon- en leefomgeving

Algemene Plaatselijke Verordening (gemeenten)

Woon- en leefomgeving

Richtlijn laag frequent geluid in de NSG (Nederlandse Stichting
Geluidshinder)
Ruimtelijke agenda Midden Holland

Woon- en leefomgeving

Bestemmingsplannen

Woon- en leefomgeving

Cultuurhistorie

Woon- en leefomgeving

Woon- en leefomgeving
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