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Dijkversterking KIJK

Het dijkversterkingsproject KIJK is weer volop in beweging. Ondanks de lock-

Voor dat laatste gaan we ook graag weer met u in

down tijdens de eerste coronagolf heeft HHSK in juli de aannemerscombinatie

gesprek, dat zal gebeuren vanaf januari en afgestemd

Van Hattum en Blankevoort en Boskalis gekozen waarmee de komende jaren de

op de dan geldende corona-maatregelen. Ik hoop u

dijkversterking langs de Hollandsche IJssel tussen Gouderak en Krimpen aan den

daarbij ook weer te ontmoeten.

IJssel wordt gerealiseerd.

Natuurlijk blijven we voor uw vragen en opmerkingen

jnden

Krachtige IJsseldijken Krimpenerwaard

Vanaf september werken we samen met de combinatie nu eerst de plannen uit. Over

Paul van den Ei

steeds bereikbaar via ons Omgevingsteam KIJK. De
contactgegevens vindt u achterop deze krant.

wat daar bij komt kijken, praten we u graag bij in deze projectkrant: de planning van het
project, voorbereidende werkzaamheden rond kabels en leidingen en grondverwerving,

Ik wens u allen goede gezondheid,

de aanvulling van het team met collega’s van de aannemerscombinatie, informatie over
Paul van den Eijnden

het Q-team en over het opstellen van de NRD (Notitie Reikwijdte en Detail).

Portefeuillehouder Waterkeringen

Dijkversterking KIJK weer volop in beweging
We zijn gestart met het uitwerken van het aan

gezien. Ook kunt u formeel uw zienswijzen kenbaar maken

Afkortingen:

het eind van de Verkenningsfase vastgestelde

tijdens de ter inzage legging. De zienswijzen worden

DO: Definitief ontwerp

UO: Uitvoeringsontwerp

Voorkeursalternatief (VKA) tot een Voorkeursvariant

afgewogen en eventueel verwerkt waarna het definitieve

KenL: Kabels en leidingen

VKV: Voorkeursvariant

(VKV). Over deze VKV willen we te zijner tijd graag met de

Projectbesluit wordt vastgesteld.

NvA: Nota van Antwoord

MER: Milieu Effect Rapportage

omgeving in gesprek.

Na goedkeuring van het Projectbesluit door de Provincie

Zro: Zakelijk recht overeenkomst

Zuid-Holland, bestaat de mogelijkheid om op dat besluit

NRD: Notitie reikwijdte en detaillering voor MER fase 2

Op basis van die voorkeursvariant wordt het Definitief

beroep in te stellen bij de Raad van State.

Ontwerp (DO) uitgewerkt. Het DO wordt opgenomen in het
uiteindelijke ontwerp Projectbesluit Omgevingswet en de

Omgeving betrokken

bijbehorende MER (Milieu Effect Rapportage).

In de onderstaande tijdlijn staan belangrijke momenten in

Vanaf nu kunt u op en rond de dijk regelmatig

het proces aangegeven zoals die nu zijn voorzien. We blijven

medewerkers van de aannemerscombinatie aantreffen,

Zienswijzen

u als omgeving steeds tijdig bij de ontwikkelingen betrekken,

bijvoorbeeld met het vleermuizenonderzoek dit najaar,

Tijdens bewonersavonden wordt het DO aan u voorgelegd

waarbij we rekening houden met de dan geldende corona-

voordat de vleermuizen in winterslaap gaan.

om te vernemen of we nog zaken over het hoofd hebben

maatregelen.
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Voorbereidende werkzaamheden KIJK: verlegging kabels en leidingen
Voordat de werkzaamheden aan de dijk beginnen (planning eerste helft 2023), worden de nodige voorbereidende
werkzaamheden uitgevoerd. Bijvoorbeeld in verband met de kabels en leidingen die in of klem langs de huidige dijk

Er moet een zakelijk recht worden gevestigd

liggen. Daarbij worden verschillende werkzaamheden gecombineerd, om zo de overlast te beperken.

De nutspartijen hebben een wettelijke taak en
zorgplicht voor een zorgvuldig beheer van hun

Het gaat dan om vervanging van kabels en leidingen (gas,

kabels en leidingen. Als de kabels en leidingen in

water en elektra) en om het eventueel leggen van nieuwe

en door het perceel van een grondeigenaar worden

kabels (denk aan glasvezel). Voor de waterveiligheid is het

gelegd, dan wordt er een zakelijk recht gevestigd

belangrijk dat kabels en leidingen vanuit de dijk naar een

op de beoogde locatie van de kabel of de leiding,

tracé buiten de dijk worden verlegd. Een lekkende leiding

en met de grondeigenaar wordt een zakelijk recht

kan er namelijk voor zorgen dat de dijk minder stevig wordt.

overeenkomst gesloten. Er moet alleen zakelijk

Met de nutspartijen Stedin, Oasen en Rekam en de gemeente

recht worden gevestigd voor de hoofdkabels en

Krimpenerwaard is nu een voorlopig ontwerp ten behoeve

hoofdleidingen. Voor de huisaansluiting hoeft

van het nieuwe tracé voor de kabels en leidingen gemaakt

dat niet. De huisaansluiting is het stuk van de

voor het traject tussen Ouderkerk en Lageweg (dijkvakken F

hoofdkabels en -leidingen tot aan de aansluiting op

t/m O), achter de bebouwing langs.

uw woning.
In gesprek met grondeigenaren
Een zakelijk recht is het recht dat rust op een

De volgende werkzaamheden maken deel uit van
dit voorbereidende kabels- en leidingen-project:

• De riolering wordt vervangen door de gemeente
Krimpenerwaard

• De drinkwaterleiding wordt vervangen door
drinkwaterbedrijf Oasen

zaak
half augustus een brief ontvangen en met hen is of wordt

Bij het vestigen van een zakelijk recht maken

een afspraak voor een gesprek over de zro gemaakt.

de grondeigenaar en de partijen afspraken en

In voorkomende gevallen zal een afgevaardigde van het

leggen die vast. De afspraken bepalen dat de

Omgevingsteam KIJK vanuit het hoogheemraadschap ook

netbeheerders het recht krijgen om in het perceel

aanschuiven bij deze gesprekken, om eventuele vragen over

de kabels en leidingen in stand te houden en

de dijkversterking zelf te kunnen beantwoorden.

te onderhouden, ook als u in de toekomst geen

• De gasleiding en de elektriciteitskabels worden
vervangen door Stedin

eigenaar meer bent. Het recht ‘rust’ dan niet op de
De feitelijke werkzaamheden waar het hier om gaat,

persoon maar op de onroerende zaak: de woning

beginnen volgens de huidige planning in het najaar van 2021.

en het perceel. Voor het verlenen van het recht
ontvangt de eigenaar een vergoeding.

Vanwege de nieuwe plek en het toekomstig beheer en

ZRO en grondverwerving bij dijkwerkzaamheden

onderhoud van de kabels en leidingen wordt er met de

De gesprekken over de werkzaamheden die te maken

betrokken grondeigenaren een zogenaamde zro (zakelijk

hebben met de kabels en leidingen staan los van de

VKA*: type 1; meestal een damwand). Of het kan gaan over

recht overeenkomst) afgesloten (zie kader). Namens

werkzaamheden die nodig zijn om de dijk te versterken. Ook

grondverwerving door het hoogheemraadschap op locaties

de genoemde nutspartijen en de gemeente verzorgt

die werkzaamheden zullen grondeigenaren raken. Op dat

waar in het VKA in een grondoplossing is voorzien ten

adviesbureau Arcadis Nederland de uitvoering voor het

moment neemt het hoogheemraadschap een adviesbureau

behoeve van de versterking van de dijk.

vestigen van het zakelijk recht. Er is nauw overleg tussen

in de arm om de gesprekken met de grondeigenaren te

het Omgevingsteam KIJK, de nutspartijen en Arcadis om

voeren. Dat kan dan gaan over het afsluiten van een zro voor

de raakvlakken en de impact voor grondeigenaren goed in

het aanbrengen en het toekomstige beheer en onderhoud

beeld te brengen. De grondeigenaren die het betreft hebben

van een zelfstandig waterkerende constructie (in het

*VKA: het eerder vastgestelde voorkeursalternatief.

Grondverwerving bij het dijkversterkingsproject KIJK
Voor het versterken van de dijk tussen Gouderak en Krimpen

voor een gesprek te maken, om te komen tot aankoop of een

het hoogheemraadschap als laatste redmiddel onteigening

aan den IJssel wil het hoogheemraadschap op bepaalde

zakelijk recht overeenkomst.

(bij verwerving) respectievelijk de oplegging van een

trajecten de dijk van teen tot teen in eigendom hebben en

Voor het hoogheemraadschap is het uitgangspunt dat de

gedoogplicht (bij een zro) inzetten omdat anders niet tot

aankopen als dat nog niet het geval is, of bij andere trajecten

aan te kopen grond in der minne wordt verworven of dat

uitvoering kan worden overgegaan, terwijl het belang van

een zakelijk recht van opstal vestigen op een deel van de dijk.

het zakelijk recht in der minne wordt gevestigd. In der

waterveiligheid voorop staat.

Als bovenstaande voor uw grond gaat gelden, dan wordt

minne schikken, betekent dat beide partijen er samen

u vanaf het voorjaar van 2021 benaderd om een afspraak

uitkomen. Lukt dat ondanks alle inspanningen niet, dan zal

Gunning dijkversterking langs Hollandsche IJssel
Het hoogheemraadschap van Schieland en de

De gezamenlijke uitwerking van de plannen is inmiddels

de waterkering dan aan de nieuwe veiligheidsnormen en

Krimpenerwaard (HHSK) heeft een aannemers-

begonnen. Waterschap en aannemer gaan daarbij

is daarmee klaar om ook de komende decennia het water

combinatie gekozen waarmee de komende jaren de

gezamenlijk de uitdaging aan om bewezen innovaties toe

uit de Hollandsche IJssel goed tegen te houden. Daarna

dijkversterking langs de Hollandsche IJssel tussen

te passen, zodat een betere dan wel snellere of goedkopere

volgen nog afrondende werkzaamheden tot 2028 en een

Gouderak en Krimpen aan den IJssel wordt gerealiseerd.

dijkversterking mogelijk wordt. Alles is erop gericht om in

nazorgfase.

Na een aanbesteding is op 22 juli het project definitief

2023 te beginnen met de werkzaamheden. Eind 2026 voldoet

gegund aan Van Hattum en Blankevoort BV en Boskalis
Nederland BV, bijgestaan door de ingenieursbureaus
Witteveen+Bos en Royal Haskoning-DHV.
Het waterschap en de aannemer gaan nu de plannen
uitwerken, waarbij ook de omgeving weer wordt betrokken.
Als de planuitwerking goed verloopt, kan dezelfde
aannemerscombinatie ook een aanbieding uitbrengen voor
de uitvoeringswerkzaamheden aan de dijk.
Bijzonder aan deze aanbesteding is dat al in een vroeg
stadium een aannemer wordt betrokken, zodat die zijn
specifieke uitvoeringskennis al in de planvorming kan
inbrengen. Een ander voordeel is dat het waterschap, de
aannemer én de omgeving (bewoners en bedrijven) al in
een vroeg stadium met elkaar kennismaken en met elkaar
kunnen werken aan de plannen en de daarop volgende
uitvoering.
Dagelijks bestuurder Paul van den Eijnden van het
hoogheemraadschap: “We zijn blij met deze combinatie
van bedrijven die hun sporen in dijkversterkingen en
watermanagement hebben verdiend. We hebben het
volste vertrouwen in een goede samenwerking met deze
combinatie de komende 8 tot 10 jaar. We zijn er van overtuigd
dat we een robuuste, duurzame dijkversterking gaan
realiseren waar ook de omgeving tevreden over zal zijn.”

Nieuwe teamleden KIJK
De aanbestedingsperiode is afgerond, het werk is gegund

te maken voor de bij KIJK passende uitvoeringsmethodes.

aan de combinatie van Van Hattum en Blankevoort BV

Via de website stellen we de komende periode enkele

met Boskalis BV, bijgestaan door ingenieursbureaus

sleutelfiguren aan u voor, in deze krant presenteren we

Witteveen+Bos en Royal Haskoning-DHV. Het

alvast Hester Faber, zij komt het Omgevingsteam KIJK

hoogheemraadschap heeft hiermee een professionele

versterken.

partner waarmee de plannen verder uitgewerkt worden.
Hester zal samen met Peter van der Veeken, Guido
Ook wordt voorbereid op de te doorlopen procedures en op

Verweij en Manon Otterloo richting geven aan het

de uiteindelijke realisatie van de dijkversterking. U wordt

participatieproces. Hester: “Ik vind het belangrijk dat

daar zeker weer bij betrokken, maar we hebben nog wel

de juiste vertaling wordt gemaakt van (individuele)

even tijd nodig om dat voor te bereiden. Op en rond de

belangen naar keuzes voor het ontwerp en de uitvoering,

dijk kunt u al wel medewerkers van de combinatie aan-

en omgekeerd. Ik wil invulling geven aan uw behoefte

treffen, bijvoorbeeld voor het onderzoek naar mogelijke

aan helderheid door een betrouwbaar en voorspelbaar

overwinteringsplekken voor vleermuizen, of om de dijk

participatieproces te bieden, inclusief duidelijke en open

nog beter te leren kennen natuurlijk.

communicatie met de omgeving. De pracht van Nederland

De combinatie bestaat uit een mix van experts. Een

komt juist langs de dijken het best tot z’n recht. Dat levert

belangrijke rol is weggelegd voor de aannemers. Hun

een mooie uitdaging om een passende uitwerking te

uitvoeringsexpertise wordt gebruikt om de juiste keuzes

vinden, die ook veilig kan worden gerealiseerd.”

Hester: “betrouwbaar
participatieproces
en open communicatie”

Enkele leden van het team van de combinatie VHBB

Q-team staat voor de ruimtelijke kwaliteit
Onlangs bracht het Q-team een gezamenlijk bezoek aan

provincie en beide gemeenten. Het Q-team geeft gevraagd

Eind september heeft het Q-team het projectgebied bekeken

de dijk. Wat doet het Q-team?

en ongevraagd advies over de ruimtelijke effecten van te

om gezamenlijk een indruk te krijgen van de ruimtelijke

nemen maatregelen. Ook denkt het team mee bij kwesties

omgeving. De komende tijd worden afspraken gemaakt om

Om te zorgen voor een goede ruimtelijke kwaliteit van de

waarbij ruimtelijke kwaliteit speelt en het fungeert op het

de werkwijze van het Q-team en de samenwerking met het

dijk na de dijkversterking zijn in de Verkenningsfase twee

gebied van ruimtelijke kwaliteit als klankbord voor het

projectteam verder vorm te geven.

stukken opgesteld: een Ruimtelijke Visie en een Esthetisch

projectteam.

Programma van Eisen (EPvE) waarin ook kaders zijn
opgenomen die voor ruimtelijke kwaliteit in het ontwerp
voor de dijkversterking moeten zorgen.
Ook tijdens de planvorming en de uitvoering van de
dijkversterking is er aandacht voor de ruimtelijke
kwaliteit en in de besluitvorming wordt dit aspect steeds
meegenomen.
Advies van experts
Om de aandacht voor de ruimtelijke kwaliteit te bevorderen
en om te bewaken dat steeds voldaan wordt aan de gestelde
kaders, is een ruimtelijk kwaliteitsteam opgericht, ook wel
Q-team genoemd (van het Engelse quality = kwaliteit).
Het Q-team bestaat uit experts op het gebied van ruimtelijke
kwaliteit, met afgevaardigden van ingenieursbureaus, de

Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD) voor de MER: formele start van de
Planuitwerkingsfase
De komende maanden wordt de Notitie Reikwijdte en

In de NRD wordt afgebakend welke vervolgonderzoeken

NRD ook in op participatie en hoe u als belanghebbende bij

Detailniveau (NRD) voor de MER opgesteld. Wat is de

daarvoor nodig zijn en welk detailniveau daarvoor benodigd

de dijkversterking KIJK wordt betrokken.

NRD, en wanneer kunt u daarover meepraten?

is. De ‘reikwijdte’ betreft het ‘wat’: op welke manier
wordt de dijk versterkt en welke varianten worden in de

Eind 2018 is het VKA (voorkeursalternatief) vastgesteld

Milieueffectrapportage (MER) onderzocht en welke (milieu-

Inloopbijeenkomsten

dat voor elk dijkvak aangeeft op welke manier de dijk

en omgevings-)thema’s worden in beeld gebracht. Het

De NRD wordt in het vroege voorjaar van 2020 ter visie

versterkt kan worden. Op basis van dat VKA worden in de

‘detailniveau’ betreft het ‘hoe’: de diepgang en methode van

gelegd voor een periode van 6 weken. Belanghebbenden

Planuitwerkingsfase nog weer verschillende varianten op

het onderzoek.

kunnen dan hun zienswijze indienen. In die periode

het voorkeursalternatief onderzocht.

Vooruitlopend op de nieuwe Omgevingswet gaan we in de

worden er ook bewonersavonden georganiseerd
waarbij het waterschap toelichting geeft op het
verdere proces van trechtering van VKA naar een
voorkeursvariant. We informeren u tijdig over de data
en de manier waarop die inloopbijeenkomsten worden
gehouden, rekening houdend met de dan geldende
corona-maatregelen.

Aan de hand van de NRD, de daarop ontvangen zienswijzen,
en een nota van beantwoording m.b.t. de zienswijzen en
een advies van de Commissie m.e.r. stelt de provincie een
advies op over de Reikwijdte en het Detailniveau. Met de
aandachtspunten die uit dit advies naar voren komen, wordt
rekening gehouden in de verdere m.e.r.-procedure.

Contact

Hoogwaterbeschermingsprogramma
Dijkversterkingsproject KIJK maakt deel uit van het Hoogwaterbeschermings-

Aanspreekpunt van het

programma. Hier werken de waterschappen en Rijkswaterstaat samen aan de

dijkverbeteringsproject KIJK is het

grootste dijkversterkingsoperatie sinds de Deltawerken. Meer dan 1300 kilometer

Omgevingsteam, bereikbaar via:

dijken en 500 sluizen en gemalen worden de komende dertig jaar versterkt. Zo

Guido Verweij (bereikbaar op

wordt gewerkt aan een land waar je veilig kan wonen, werken en recreëren.

06 317 765 66) of Manon Otterloo
(06 500 34 964). U kunt ons mailen
via: omgevingsteamkijk@hhsk.nl.

DEZE KIJK-KRANT IS EEN UITGAVE VAN

WEBSITE www.hhsk.nl/kijk

Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard, Postbus 4059, 3006 AB Rotterdam, 010 4537200, www.hhsk.nl

TWITTER: @hhsenk

