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1. Inleiding  
 
1.1 Waarom dijkversterking langs de Hollandsche IJssel? 

De dijk langs de Hollandsche IJssel tussen Gouderak en Krimpen aan den 
IJssel voldoet niet aan de eisen voor waterveiligheid. Het 
hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard (HHSK) 
versterkt daarom deze dijk om de kans op overstroming terug te brengen 
tot normniveau. Dit gebeurt in het project Krachtige IJsseldijken 
Krimpenerwaard (KIJK). Zo kunnen ruim 200.000 mensen in het 
achterliggende gebied hier in de toekomst veilig blijven wonen, werken 
en recreëren.  

1.2 Milieueffectrapportage voor een zorgvuldig besluit 

Voor de dijkversterking KIJK wordt een milieueffectrapportage-proces 
doorlopen (afgekort met: m.e.r.). Hiervoor wordt het milieueffectrapport 
opgesteld (afgekort met hoofdletters: MER, dit betreft het uiteindelijke 
rapport). Dit wordt gedaan om de effecten van de werkzaamheden op 
het milieu goed en op tijd in de besluitvorming te betrekken. Ook kan er 
onderzoek worden gedaan naar de maatregelen om negatieve effecten 
te verminderen of te compenseren.  

Dijkversterking KIJK doorloopt drie fasen: de verkenningsfase, de 
planuitwerkingsfase en de realisatiefase, zie Figuur 1-1.  
Formeel is het milieueffectrapport onderdeel van de documenten op 
basis waarvan belangrijke besluiten over de dijkversterking worden 
genomen (projectbesluit en hoofdvergunningen). 

 

 
 

Figuur 1-1 - Stappen project KIJK 
 
• In de verkenningsfase (2016 - 2018) is onderzocht welke alternatieven 

er zijn voor het versterken van de dijk.  
Het MER fase 1 bracht de milieugevolgen per alternatief in beeld en 
ondersteunde het besluit over het voorkeursalternatief (VKA). 

• In de huidige fase, de planuitwerkingsfase (2020 - 2023), worden 
globaal twee dingen gedaan: het voorkeursalternatief wordt 
uitgewerkt en de documenten die nodig zijn voor de besluitvorming 
over de dijkversterking worden opgesteld (projectbesluit en 
hoofdvergunningen).  
Het MER fase 2 wordt gebruikt in die verdere detaillering én is 
onderdeel van de documenten voor de besluitvorming.   

• In de realisatiefase (2023 - 2026) wordt de dijk daadwerkelijk versterkt. 
  

1.3 Doel van Notitie Reikwijdte en Detailniveau  

Deze Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD) informeert betrokkenen 
over de inhoud en diepgang van het MER. Met betrokkenen wordt 
bedoeld bewoners, bedrijven, bestuurders en andere 
belanghebbenden.  
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De ‘reikwijdte’ geeft aan wat het voornemen is, welke alternatieven 
en varianten in het MER worden onderzocht en welke (milieu- en 
omgevings-) thema’s in beeld worden gebracht.  
Het ‘detailniveau’ betreft de diepgang en methode van het 
effectenonderzoek. In de verkenningsfase is er ook een NRD 
gepubliceerd, ter voorbereiding van het MER fase 1. In de huidige 
planuitwerkingsfase ondersteunt de NRD het m.e.r.-proces fase 2, 
zoals hierboven beschreven. 

Uitleg over uw inbreng in het nog resterende participatieproces wordt 
gegeven in paragraaf 6.3. 

1.4 Leeswijzer 

Het volgende wordt in de hoofdstukken beschreven: 
Hoofdstuk 2: waarom de dijkversterking nodig is (nut en noodzaak) en 
welke uitgangspunten bij de versterking gebruikt worden 
Hoofdstuk 3: de huidige situatie en toekomstige ontwikkelingen. 
Hoofdstuk 4: de reikwijdte en de te onderzoeken varianten.  
Hoofdstuk 5: de in het MER te onderzoeken effecten: het detailniveau. 
Hoofdstuk 6: de wettelijke procedures rond de milieueffectrapportage 
en het participatieproces.  
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2.  Achtergrond dijkversterking KIJK 
2.1 Doel en afbakening van KIJK 

Doel van dijkversterking KIJK is de bescherming van de bewoners en 
(economische) waarden achter de waterkering in normtraject 15-3 
(Figuur 2-1) tegen hoog water en overstroming van de Hollandsche 
IJssel. Daarbij wordt de omgeving betrokken en worden waar mogelijk 
meekoppelkansen van derden benut. 

Het project wordt afgebakend door drie opgaven: 
• Veiligheidsopgave: het verhelpen van technische veiligheidsproblemen 

van dijkvakken of kunstwerken die niet voldoen aan de norm, met 
beschrijving van bijbehorend faalmechanisme. 

• Inpassingsopgave: het inpassen van bestaande functies en waarden in 
het projectgebied, rekening houdend met de belangen van bewoners 
en bedrijven. 

• Omgevingsopgave: het verbeteren van ruimtelijke kwaliteit, en het zo 
mogelijk meenemen van meekoppelkansen van derden. 

Deze opgaven worden toegelicht in paragrafen 2.2-2.4. 

Figuur 2-1: Ligging van normtraject 15-3.  



 

7 

2.2 Veiligheidsopgave 

2.2.1. Systeembeschrijving 

De Hollandsche IJssel is een getijderivier voor wateraanvoer en -afvoer 
naar de achterliggende polders. Ook wordt de rivier intensief gebruikt 
voor scheepvaart. De rivier ligt hoger dan de laag liggende polders. De 
Hollandsche IJssel is in termen van waterveiligheid een complex systeem 
(Figuur 2-2). 

 
  

 
 
 
 

Het systeem bestaat uit 3 belangrijke onderdelen: de Hollandsche 
IJsselkering, de dijk en de afvoer van polderwater. 
 De opgave voor de dijkversterking hangt af van de hoeveelheid water die 
tegengehouden moet worden en de toestand van het systeem dat het 
water tegenhoudt.  De druk van het water tegen de dijk wordt beïnvloed 
door het waterpeil, het grondwatersysteem en het ontstaan van golven 
op de rivier.  

Het systeem dat het water opvangt en tegenhoudt bestaat bijvoorbeeld, 
naast de dijk zelf, ook uit het voor- en het achterland.  
 
Oppervlaktewater 
De Hollandsche IJssel is in feite een afsluitbare ‘bak’ met water. De 
waterstand op de rivier wordt beïnvloed door onder meer: 
• De waterstand op de Nieuwe Maas 
• Een open of gesloten Hollandsche IJsselkering 
• De gemalen die regenwater uit de polders afvoeren naar de rivier  
•  Het opstuwen van het water door de wind  

 

 

Figuur 2-2: Weergave systeemwerking Hollandsche IJssel. 

Figuur 2-3: schematisering Hollandsche IJssel als systeem 
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2.2.2 Veiligheidsnormering 

Een waterkering zoals de KIJK-dijk moet  het water tegen kunnen houden 
om het achterland te beschermen tegen overstroming. Het waterkerende 
vermogen van de dijk wordt onder meer bepaald door de hoogte en de 
stabiliteit van de dijk.  

De bescherming van ons land tegen overstroming is in de wet vastgelegd, 
namelijk in de Waterwet. De Hollandsche IJsseldijk is onderdeel van 
dijktraject 15. Voor de waterkeringen in dijktraject 15 geldt een 
veiligheidsnorm die bepaalt dat de dijk gemiddeld niet meer dan één keer 
per 3000 jaar mag falen zodanig dat er sprake is van een overstroming. 

Faalmechanismen  
 De twee belangrijkste manieren waarop overstromingen kunnen ontstaan 
bij de Hollandsche IJsseldijk (ook wel faalmechanismen genoemd) zijn 
(Figuur 2-6):  
• Hoogte (overloop en golfoverslag): als de dijk niet hoog genoeg is, loopt 

water over de dijk of slaan golven over de kruin, waardoor de dijk ook 
aan de binnenkant schade op kan lopen, met overstroming tot gevolg. 

• Macrostabiliteit binnen- en buitenwaarts: als de dijk niet sterk genoeg is 
schuift grond van de dijk weg waardoor een overstroming kan ontstaan  

 

Figuur 2-6: de twee belangrijkste faalmechanismen van de Hollandsche IJsseldijk  

Veiligheidsanalyse 
Het KIJK-traject is opgedeeld in 30 dijkvakken van totaal bijna 8 km en in 9 
stukken voorland van ruim 2,5 km (zie figuur 2-7). De aanwezige 
voorlanden zijn sterk genoeg maar vaak te laag om het water te keren bij 
extreem hoge waterstanden in combinatie met harde wind. Het 
hoogtetekort voor de verschillende dijkvakken ligt tussen 0,1 en maximaal 
1,1 m.  
 
 



 

9 

2.2.3 Systeemanalyse 

2.3 Inpassingsopgave 
Project KIJK kent een bijzonder complexe omgeving met veel 
verschillende woon- en werksituaties op en aan de dijk. De dijk is smal 
met lintbebouwing, drie historische dorpskernen, transportbedrijven op 
de voorlanden, oude monumentale panden aan de binnenzijde, 
sportverenigingen en een schaatsbaan. Ook staan er vele bomen op en 
in de dijk. Het projectgebied kent ongeveer 740 adressen (bedrijven en 
bewoners) binnen 50 m vanaf de kruin van de dijk. Daarnaast is in de 
Krimpenerwaard een groot natuurgebied in ontwikkeling en zijn de 
Hollandsche IJssel en enkele voorlanden onderdeel van het Natuur 
Netwerk Nederland.  
Het inpassen van de dijkversterking, rekening houdend met deze 
bestaande functies, is naast het maken van een veilige dijk de grootste 
opgave voor KIJK. De dijkversterking zal hoe dan ook impact hebben op 
de omgeving. 

2.3.1 Ruimtebeslag  

De versterkte dijk zal in veel gevallen meer ruimte (hoger en breder) in 
beslag nemen dan de huidige dijk. De ruimte naast de dijk is nu al 
schaars. Daarom moet gezocht worden naar die 
dijkversterkingsmaatregel, waarbij de huidige functies en panden 
gevestigd aan de dijk zo goed mogelijk ingepast worden. 

Figuur 2-7: Projectscope KIJK (30 dijkvakken aangeduid met letters A t/m W en 9 stukken voorlanden 
aangeduid met cijfers 1 t/m 9) 
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2.3.2 Kans op schade  

In en rondom het projectgebied staan veel (historische) panden. Het 
aanbrengen van grond of constructies leidt tot grondvervorming en/of 
trillingen. De opgave is om tot oplossingen te komen waarbij de kans op 
schade zoveel mogelijk wordt beperkt. Verschillende aanvullende 
maatregelen kunnen hierbij helpen.  

2.3.3 Bereikbaarheid, toegankelijkheid  

De weg op de dijk is belangrijk voor bewoners, bedrijven en functies langs 
de dijk. Dit geldt ook voor doorgaand verkeer. Een belangrijke opgave 
voor project KIJK is om de bereikbaarheid in stand te houden. Onderdeel 
daarvan is de toegankelijkheid via op- en afritten én de toegankelijkheid 
van voordeuren van panden direct aan de kruin van de dijk. Het 
verbeteren van de algemene bereikbaarheid van het gebied, ook voor 
doorgaand verkeer is geen primaire opgave voor project KIJK. Er is 
aandacht voor eventuele kansen om na de 
dijkversterkingswerkzaamheden de veiligheid van de weg op de dijk te 
verbeteren. 

2.3.4 Zicht- en woongenot  

De dijk versterken zodat er waardevolle uitzichten ontstaan vanaf de dijk  
én voor dijkbewoners is ook een inpassingsopgave.  

2.3.5 Natuur  

De dijk ligt in een leef- en voortplantingsgebied van verschillende 
beschermde soorten planten en dieren. Bij de dijk liggen meerdere 
gebieden die deel uitmaken van het Natuurnetwerk Nederland (NNN) en 
die zijn aangewezen als belangrijk weidevogelgebied. Het is belangrijk om 
bij de dijkversterking rekening te houden met die aanwezige natuur. 

2.3.6 Landschappelijke en ruimtelijke kwaliteit  

De dijk kent karakteristieken en kwaliteiten zoals de typische compacte 
schaardijk met steile taluds, het bebouwde dorpsdijklint en de bochten 
met panorama’s over de Hollandsche IJssel. Rijksmonumenten (zoals 
gemaal Verdoold), gemeentelijke monumenten en Beeld Bepalende 
Objecten. Er is een Ruimtelijke Visie en een Ruimtelijk Inpassingsplan voor 
KIJK opgesteld. Die beschrijven de karakteristieken en kwaliteiten en ook 
kansen voor kwaliteitsversterking bij de dijkversterking. 

2.4 Omgevingsopgave: meekoppelkansen en inpassing 

De werkzaamheden voor KIJK bieden aan andere partijen (bijvoorbeeld 
gemeenten) de kans om mee te liften: ‘werk met werk’, ook wel 
‘meekoppelkansen’ genoemd. Deze kansen zijn inmiddels verzameld. De 
ruimtelijke inpassing van de dijkversterking wordt in de huidige 
planuitwerkingsfase verder uitgewerkt. 
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3. De uitgangssituatie  
 

3.1 Het project-, en studiegebied 

3.1.1 Projectgebied 

Het projectgebied is het gebied waarbinnen (tijdelijke) maatregelen voor 
de dijkversterking plaatsvinden. Dit is het gebied zoals uiteindelijk wordt 
vastgelegd in het projectbesluit (voorheen: projectplan Waterwet), 
bestemmingsplan en vergunningen. Het projectgebied wordt als volgt 
omschreven: 
• de dijk, met kruin, talud en teen; 
• een strook van 50 meter (vanaf de kruin van de dijk) aan de buitenkant 

van de dijk (de kant van de Hollandsche IJssel); 
• een strook van 100 meter vanaf de kruin aan de binnendijkse kant (de 

kant van de Krimpenerwaard). 

3.1.2 Onderzoeksgebied 

Om goed te kunnen onderzoeken welke effecten de 
bereikbaarheidsmaatregelen op de omgeving hebben, is het 

onderzoeksgebied groter dan het projectgebied. Het onderzoeksgebied, is 
ruimer en bestaat uit: 
• Het gebied achter de dijk en de bebouwing tot en met de tiendwegen; 
• De Hollandsche IJssel; 
• De dijk aan de overzijde van de Hollandsche IJssel, met daarbij een 

strook van 50 meter binnendijks (landwaarts). 

De effecten van tijdelijke omleidingsroutes worden in het MER 
beoordeeld en afgewogen. Noodzakelijke omleidingsroutes worden 
onderdeel van het projectgebied. 

Met een belendingenonderzoek (onderzoek naar de aan de dijk grenzende 
panden en percelen) wordt onderzocht of er sprake is van verzakking en 
zo ja in welke mate. Het onderzoeksgebied hiervoor wordt in figuur 3-1 
weergegeven als een stippellijn.  

3.1.3 Studiegebied 

De effecten van de dijkversterking kunnen ook buiten het projectgebied 
en het onderzoeksgebied optreden, daarom is er ook sprake van een 
‘studiegebied’. Het studiegebied verschilt per te onderzoeken thema. 
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3.2 Beleidsmatige en wettelijke randvoorwaarden 

Het MER gaat in op de relevante beleidskaders en wet- en regelgeving waaraan de 
dijkversterking KIJK moet voldoen, zoals:  
Nationale Omgevingsvisie (NOVI), Waterwet, Wet Milieubeheer (Wm), Wet 
Natuurbescherming (Wnb), Deltaprogramma, Deltabeslissing Waterveiligheid, 
Bestuursakkoord water 2011, Hoogwaterbeschermingsprogramma (HWBP), 
Omgevingswet, Waterbeheerplan HHSK, Plan Schoner en Mooier Hollandsche 
IJssel, Keur, Wettelijk beoordelingsinstrumentarium (WBI), Provinciale 
verordeningen, Bestemmingsplannen gemeente Krimpenerwaard en gemeente 
Krimpen aan den IJssel. 
 

Bij het ter inzage gaan van het MER zal een deel van de wetgeving naar 
verwachting overgenomen zijn in de Omgevingswet.  

 
3.3 Toekomstige en autonome ontwikkelingen  
3.3.1 Vergelijking referentiesituatie 

In een MER worden de effecten van de alternatieven altijd vergeleken met de 
referentiesituatie. Dat is de situatie die in de toekomst naar verwachting zal 
ontstaan als het project niet wordt gerealiseerd. Als referentiejaar voor het project 
wordt 2035 aangehouden. De referentiesituatie bestaat uit de huidige situatie én 
de autonome ontwikkeling (ontwikkelingen die plaatsvinden buiten project KIJK 
om). 
 

Onder autonome ontwikkelingen valt bijvoorbeeld het Veenweideprogramma, 
waarin natuur wordt gerealiseerd en de waterhuishouding wordt aangepast. 
Ook beleidsontwikkelingen in de omgeving zoals woningbouwplannen of (op lange 
termijn) vervanging van de Hollandsche IJsselkering zijn hierbij van toepassing. 

Figuur 3-1 Project- en onderzoeksgebied KIJK 
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4. Reikwijdte: het ontwerp van  
 de dijkversterking  
 

4.1 Werkwijze 

Zoals bepaald in de m.e.r.-regelgeving wordt in een MER (het rapport) 
beschreven welke varianten er zijn voor de dijkversterking. Het gaat dan 
om varianten die onderscheidend zijn in milieueffecten, kosten en/of 
draagvlak. De varianten worden op deze onderdelen beoordeeld ten 
opzichte van de referentiesituatie (de situatie die zou ontstaan als de dijk 
niet versterkt zou worden).  

Het ontwerpproces voor de versterkingsmaatregelen verloopt in twee 
fasen: In de verkenningsfase zijn de kansrijke alternatieven in beeld 
gebracht, uitgewerkt en beoordeeld op hun effecten. Dat is 
beschreven in MER fase 1. Vervolgens is een voorkeursalternatief 
(VKA) bepaald. In de planuitwerkingsfase wordt dat 
voorkeursalternatief verder uitgewerkt en beoordeeld op zijn effecten: 
dat wordt beschreven in MER fase 2.  

 

4.2  Het proces zoals dat doorlopen is 
In de verkenningsfase is vanuit een groot aantal mogelijke oplossingen in 
stappen gewerkt naar de best passende oplossing, het 
Voorkeursalternatief (VKA). De verkenningsfase is bij de start  
opgedeeld in vier stappen met elk hun eigen doel, hoofdproducten en 
mijlpalen. Een en ander is uitgebreid beschreven in het Eindrapport 
Verkenning, te vinden op www.hhsk.nl/kijk. De stappen kunnen worden 
samengevat als volgt: 
 
Stap 1: Startfase: probleemanalyse (nov. 2015 – okt. 2016) 
Hierin is de probleemanalyse uitgevoerd. Het project is verder afgebakend 
en de Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD) voor de verkenning is 
opgesteld. Die NRD beschreef de onderzoeksmethode voor het bepalen 
van de relevante milieueffecten. Vanwege de verstreken tijd tussen de 
verkenningsfase en de planuitwerkingsfase is gekozen om voor de start 
van de milieueffectrapportage opnieuw een NRD te publiceren, die 
voortbouwt op de NRD uit MER fase 1. 
 
Stap 2: Analyse-fase: van mogelijke oplossingen naar kansrijke 
alternatieven (nov. 2016 – jul. 2017) 
Alle mogelijke oplossingen (inclusief oplossingen die in het watersysteem 
buiten het projectgebied zouden kunnen worden gebruikt) zijn op basis 
van technische criteria beoordeeld. De overgebleven, positief 
beoordeelde, oplossingen zijn benut voor het samenstellen van kansrijke 
alternatieven.  
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Stap 3: Beoordelingsfase: komen tot concept VKA  (aug. 2017 – 
mei 2018) 
De kansrijke alternatieven zijn verder uitgewerkt, en per dijkvak is bepaald 
welke van die alternatieven daar mogelijk zijn. De beoordeling van de 
alternatieven werd gedaan aan de hand van criteria zoals bijvoorbeeld de 
gevolgen voor de omgeving, draagvlak en ruimtelijke kwaliteit. Hiervoor is 
meerdere keren met bewoners en bedrijven aan de dijk en andere 
betrokkenen gesproken. Ook is de waterveiligheidsopgave aan de hand 
van nieuwe inzichten (na aanvullend onderzoek) opnieuw vastgesteld.    

 
Stap 4: Besluitvorming: komen tot een gedragen  
voorkeursbeslissing (mei 2018 – nov. 2018) (VKA) 
Op 24 april 2018 heeft het dagelijks bestuur van het waterschap het 
concept voorkeursalternatief vastgesteld. Hierna volgde een periode 
waarin o.a. betrokken overheden, bewoners en bedrijven aan de dijk, de 
commissie m.e.r. konden reageren op dit concept. Na het beantwoorden  
en verwerken van deze reacties heeft het dagelijks bestuur in het najaar 
van 2018 de voorkeursbeslissing genomen. 

 
 
 
 
 
4.3 Voorkeursalternatief en varianten planuitwerking 

4.3.1 Beschrijving voorkeursalternatief 

Het voorkeursalternatief (VKA) bestaat uit 2,82 km voorlandoplossing, 
0,60 km grondoplossing, 0,20 km grondoplossing met een hulpconstructie 
(Type II) en 6,89 km zelfstandig kerende constructie (Type I). Via de 
website 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Figuur 4-1 Voorkeursalternatief KIJK 

4.3 Voorkeursalternatief en varianten planuitwerking 

4.3.1 Beschrijving voorkeursalternatief 

Het voorkeursalternatief (VKA) bestaat uit 2,82 km voorlandoplossing, 
0,60 km grondoplossing, 0,20 km grondoplossing met een 
hulpconstructie (Type II) en 6,89 km zelfstandig kerende constructie 
(Type I). Een overzicht van het VKA per dijkvak is weergegeven in 
figuur 4-1. Via de website  zijn factsheets per dijkvak beschikbaar.  
 

https://www.schielandendekrimpenerwaard.nl/actueel/sterke-dijken-in-de-krimpenerwaard/voorkeursalternatief
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Benutten voorlanden  
De dijk langs de Hollandsche IJssel kent een aantal zogenaamde voorlanden: 
hoger gelegen buitendijks gebied. Deze kunnen worden benut voor de 
waterveiligheid. Dit vermindert maatschappelijke kosten en 
omgevingshinder. Daarom is op een aantal plekken gekozen voor deze 
oplossing als VKA.  
Bij een deel van deze locaties moet het voorland met maximaal 0,35m 
opgehoogd worden om de waterveiligheid te borgen. Die locaties hebben 
het VKA ‘benutten voorland korte termijn’ meegekregen. Voorlanden met 
het VKA ‘benutten voorland lange termijn’ zijn hoog en sterk genoeg; hier 
hoeft tot 2050 geen maatregel getroffen te worden voor de waterveiligheid. 
De dijkvakken I2, P, S en T worden verhoogd, bij de overige voorlanden 
(aangegeven met een cijfer in Figuur 4-1) is geen ophoging of verlenging 
nodig. 

Versterken huidige dijk  
Over 7,69 km wordt dijk zelf versterkt. Hier is geen of onvoldoende sterk 
voorland aanwezig. Door de vele bebouwing is het aanbrengen van 
meer grond op de dijk vaak niet mogelijk. Het is bovendien duur. Om die 
redenen wordt in dit project een groot deel van de dijk versterkt door 
het aanbrengen van een zelfstandig kerende constructie. In figuur 4-2 
staan de drie dijkoplossingen weergegeven die gekozen zijn als VKA voor 
de 30 dijkvakken. 

 

 

 

 

Grondoplossing, soms met een hulpconstructie (Type II) 
Een relatief klein deel van de dijk wordt wel met grond versterkt, in 
totaal 0,80 km. Dit geldt voor de dijkvakken A, B, G, I1, M3 en N. Bij 
dijkvakken G en I1 wordt ook een hulpconstructie (Type II) geplaatst om 
ruimtebeslag op woningen te voorkomen. 
 
Zelfstandig kerende constructie (Type I) 
Voor 6,89 km bestaat het VKA uit een zelfstandig kerende constructie 
(Type I): bijna overal zal deze worden geplaatst in de buitenkruinlijn 
van de huidige dijk. Bij dijkvak D is een constructie in de binnenkruinlijn 
ook een optie: hier wordt in de planuitwerkingsfase een keuze in 
gemaakt.  

De voorgestelde Type I constructie betreft een damwand die zowel 
voor hoogte als voor stabiliteit zorgt. Een deel van de damwand komt 
boven de kruin uit en is dus zichtbaar, per dijkvak verschillen deze 
‘zichtbare hoogten’. Uit oogpunt van landschappelijke inpassing én 
behoud van zicht op de Hollandsche IJssel is een hoog boven de huidige 
dijk uitstekende constructie niet gewenst. In de planuitwerking wordt 
verder gekeken naar mogelijkheden waarmee de Type I constructie 
beter is in te passen. 

Maatwerklocatie 
In dijkvak I1 is een deel aangewezen als maatwerklocatie. Binnen deze 
maatwerklocatie valt één pand. In de planuitwerking zal worden 
onderzocht of, en zo ja hoe, dit pand kan blijven staan. In dijkvak R moet 
het transformatorhuisje mogelijk worden opgevijzeld of verplaatst. In 

Figuur 4-2: Dijkoplossingen binnen het VKA 
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dijkvak G is de begraafplaats inclusief het monumentale hekwerk 
aangewezen als maatwerklocatie. Voor elk van deze locaties is in de 
planuitwerking een specifieke uitwerking nodig. 
 
Dit geldt ook voor de kern Gouderak (dijkvakken W1 en W2, totaal 150m); 
een technisch uitdagend traject. De huidige dijk is lokaal zeer smal met 
woningen pal aan beide zijden van de dijk. Een oplossing met versterken en 
ophogen van de huidige dijk wordt uit het oogpunt van maakbaarheid en 
verkeersveiligheid ongewenst geacht. Als alternatief wordt, mede 
aanbevolen door bewoners, verder onderzocht of een Type I constructie 
achter de huidige bebouwing aan de rivierzijde langs geplaatst zou kunnen 
worden. Dit  lijkt een hoge damwand te vragen om de waterveiligheid te 
kunnen borgen. In de planuitwerkingsfase wordt dijkvak W beschouwd als 
maatwerklocatie. Er wordt, met inbreng van direct betrokkenen, toegewerkt 
naar een maatwerkoplossing voor dit dijkvak. 

4.3.2 Varianten van het voorkeursalternatief 

In de planuitwerkingsfase wordt verder onderzoek gedaan naar varianten 
van het voorkeursalternatief (VKA). De variant die het beste lijkt te passen, 
wordt de voorkeursvariant (VKV). Die VKV beschrijft hoe de dijk er na 
realisatie uit ziet.  

Om van VKA naar VKV te komen, wordt voor de dijkoplossingen gekeken 
naar (wanneer van toepassing): variaties in de soort/locatie van de 
constructie, de breedte/diepte/inrichting van de vooroever, de 
helling/bekleding/ breedte van het talud, de breedte/indeling van de weg 
en de breedte van de berm. Deze opties zijn weergegeven in figuur 4-3.  

Bij de afweging om te komen tot de voorkeursvariant wegen ook de 
mogelijkheden voor inpassing en uitvoering mee. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figuur 4-3: Variantenafweging in de planuitwerkingsfase 
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4.3.3  Inpassing: hoogte en ruimtelijke kwaliteit 

Bij dijkvakken met het VKA ‘zelfstandig kerende constructie (Type I)’ 
steekt de bovenkant van de constructie uit boven de dijk. Uit oogpunt 
van landschappelijke inpassing én behoud van zicht op de Hollandsche 
IJssel vanaf de dijk is het niet gewenst dat de constructie hoog boven 
de dijk uitsteekt.  

Een optimale constructie heeft een minimaal effect op het zicht op de 
Hollandsche IJssel en op de verkeersveiligheid. In het VKA is daarom bepaald 
dat de constructie niet hoger wordt dan de huidige vangrail (ca. 75 cm). Er 
wordt naar gestreefd om de zichtbare wandhoogte van Type I in de 
planuitwerkingsfase verder te verlagen naar een maximale hoogte van 40 
cm: dit geldt voor de stukken waar een vangrail vanuit verkeersveiligheid 
niet noodzakelijk is.  

Denkbare maatregelen om de Type I-constructie verder te verlagen zijn:  
het toepassen van een flauwer talud, aanbrengen van een golfbreker aan de 
buitenzijde van de constructie (een zogenaamde neusconstructie), 
plaatselijk meer golfoverslag toestaan of het verhogen van de kruin. 
 
Naast hoogte van de dijk is ook de ruimtelijke inpassing van de 
dijkversterkingsoplossing een belangrijk aandachtspunt in de 
planuitwerkingsfase. Het gaat dan om zichtlijnen en om inpassing van 
de dijk bij panden, opritten, monumenten en NNN-gebieden. Daarbij is 
het streven een zo veilig mogelijk wegprofiel.  

 

4.3.4 Tijdelijke maatregelen bij de uitvoering  

Om de dijkversterking uit te voeren zijn tijdelijke maatregelen nodig. Die 
tijdelijke maatregelen worden beoordeeld in het MER, indien deze 
onderdeel uit maken van de hoofdvergunningen van het project (in de 
gecoördineerde procedure) in het kader van het projectbesluit.  

Het gaat om maatregelen als tijdelijke wegen en omleidingen en los- en 
opslaglocaties voor materieel en materialen. De manier waarop het 
verkeer dat nu over de dijk gaat zal worden omgeleid is onderdeel van 
het ontwerpproces en de afwegingen in de planuitwerking.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

planuitwerkingsfase. Het gaat dan om zichtlijnen en om inpassing van de 
dijk bij panden, opritten, monumenten en NNN-gebieden. Ook wordt 
gestreefd een zo veilig mogelijk wegprofiel te maken.  
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5. Detailniveau: beoordeling   
5.1 Overzicht van beoordelingscriteria 

In de planuitwerkingsfase wordt het ontwerp van het voorkeursalternatief 
verder uitgewerkt. Ook worden de effecten van het voorkeursalternatief op 
de leefomgeving beschreven, net als maatregelen die die effecten kunnen 
verzachten. Verder wordt vooruit gekeken naar de effecten tijdens de 
uitvoering van de werkzaamheden. Al deze informatie komt in het definitieve 
MER. 

De effecten worden kwantitatief of kwalitatief bepaald, afhankelijk van het 
thema. Effecten krijgen aan de hand daarvan scores variërend van ++ (zeer 
positief effect), + (positief effect), 0 (geen/neutraal effect), - (negatief effect) 
tot -- (zeer negatief effect). Tabel 5-1 geeft een overzicht van de 
beoordelingscriteria die gebruikt worden. 
 
5.2 Bodem 

In de planuitwerkingsfase wordt het vooronderzoek gericht op de 
verwachte werkzaamheden geactualiseerd. Ook wordt er een 
grondstromenplan opgesteld. Verder is aanvullend bodemonderzoek 
mogelijk nodig als er in mogelijk verontreinigde locaties of 
slootdempingen grondwerkzaamheden verricht gaan worden.  

De vooronderzoeken, het grondstromenplan en de vervolgonderzoeken 
worden afgestemd met het bevoegd gezag (Provincie). Op advies van de Tabel 5-1: Overzicht van de beoordelingscriteria MER project KIJK 

https://www.schielandendekrimpenerwaard.nl/actueel/sterke-dijken-in-de-krimpenerwaard/kijk_om_bijlageb_bureauonderzoek_bodem.pdf
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commissie m.e.r. worden aanvullende ambities op het vlak van 
saneringsopgaven ook meegenomen bij het MER proces.   

5.3 Natuur 

In de verkenningsfase is onderzoek gedaan naar de aanwezige 
natuurwaarden in het gebied. Dit onderzoek wordt in de 
planuitwerkingsfase aangevuld met geactualiseerde 
verspreidingsinformatie m.b.t. beschermde natuurwaarden.  
 
Verder vinden de volgende natuuronderzoeken plaats: 
- Onderzoek in het kader van stikstofdepositie om te bepalen welk 

effect de dijkversterking heeft op overbelaste gevoelige habitattypen 
(leefomgevingen) 

- Onderzoek voor vergunning/ontheffingsaanvragen in het kader van de 
wet natuurbescherming: dit is onder andere nodig voor het krijgen van 
goedkeuring voor aantasting van het Natuurnetwerk Nederland (NNN) 
en het waterlichaam van de Kaderrichtlijnwater (KRW) 

- Op plaatsen waar de dijkversterking buitendijks ruimte inneemt, wordt 
onderzocht welke invloed dat heeft. Dat wordt gedaan aan de hand 
van de parameters uit de KRW. 
 

5.4 Water (grondwater, oppervlaktewater, bodemdaling,     
waterkwantiteit en – kwaliteit) 

In de verkenningsfase is een bureauonderzoek uitgevoerd, waarvan de 
resultaten zijn verwerkt in het MER fase 1. Voor het MER fase 2 worden 

grondwatermetingen gedaan. Ook wordt het door de dijkversterking 
veroorzaakte verlies aan bergend vermogen in de Hollandsche IJssel en 
binnendijks oppervlaktewater onderzocht. Het verlies aan bergend 
vermogen moet gecompenseerd worden. De manier waarop dit gebeurt, 
wordt beschreven in een compensatieplan.  
 
In de verkenningsfase is een tijdelijke weg achterlangs als de minst slechte 
tijdelijke omleidingsroute geïdentificeerd. Hoewel de noodzaak hiervan 
voor de uitvoering nog verder wordt onderzocht, worden de hydrologische 
effecten van een dergelijke tijdelijke weg onderzocht als onderdeel van de 
effectstudie. Hierbij gaat het om de effecten op afwatering en 
waterkwaliteit, en de aansluiting op poldergemalen. Waar mogelijk 
worden voor eventuele effecten verzachtende maatregelen voorgesteld.  
 
5.5 Archeologie 

In de verkenningsfase is een vooronderzoek uitgevoerd naar de 
aanwezige archeologische waarden. Dit is bruikbaar als 
achtergrondinformatie voor het MER. Zodra bekend is op welke exacte 
locaties werkzaamheden zullen plaatsvinden, en met welke 
oppervlakte en diepte kan er verder archeologisch onderzoek gedaan 
worden. 

5.6 Cultuurhistorie 

In de verkenningsfase is een bureaustudie uitgevoerd naar de aanwezige 
cultuurhistorie. Er wordt in de planuitwerkingsfase een onderzoek gedaan 
naar raakvlakken tussen het VKA en de Cultuurhistorische inventarisatie . 
Als blijkt dat er verzachtende maatregelen moeten worden getroffen, 

https://www.schielandendekrimpenerwaard.nl/actueel/sterke-dijken-in-de-krimpenerwaard/KIJK_OM_bijlageB_onderzoek_natuurverkenning.pdf
https://www.schielandendekrimpenerwaard.nl/actueel/sterke-dijken-in-de-krimpenerwaard/kijk_om_bijlageb_bureauonderzoek_water.pdf
https://www.schielandendekrimpenerwaard.nl/actueel/sterke-dijken-in-de-krimpenerwaard/KIJK_OM_bijlageB_bureaustudie_Archeologie.pdf
https://www.schielandendekrimpenerwaard.nl/actueel/sterke-dijken-in-de-krimpenerwaard/kijk_om_bijlageb_bureauonderzoek_cultuurhistorie.pdf
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wordt in het ‘Plan van Aanpak Cultuurhistorie’ omschreven welke stappen 
er per object/raakvlak moeten worden genomen om een vergunning aan 
te kunnen vragen of verleend te krijgen. 

5.7  Woon- en leefomgeving (geluid, trillingen, fijnstof) 

In de verkenningsfase is een bureauonderzoek en een veldonderzoek 
uitgevoerd. De dijkversterking veroorzaakt tijdelijke effecten op het 
gebied van geluid en trillingen. Om de situatie van vóór de dijkversterking 
in kaart te brengen, worden vooraf geluids- en trillingsmetingen 
uitgevoerd. 

De permanente effecten op de woon- en leefomgeving worden ook 
beïnvloed door autonome ontwikkelingen in verkeersintensiteit en -
stromingen. De effectbeoordeling, en in hoeverre verzachtende of 
compenserende maatregelen getroffen moeten worden, wordt daarom 
afgeleid van de nog uit te voeren verkeerstudie (zie paragraaf 5.8). Hierbij 
wordt ook gekeken of er extra geluidsreducerende maatregelen moeten 
worden genomen, in het bijzonder voor locaties waar damwanden worden 
geplaatst. 
 
5.8 Verkeer 

Bij de dijkversterkingswerkzaamheden zal de weg op de dijk beschadigen. 
Dat betekent dat de weg op de dijk daarna weer moet worden opgeknapt. 
Het hoogheemraadschap heeft de ambitie om maximale maatschappelijke 
meerwaarde te creëren door het benutten van (inpassings)kansen die 
gekoppeld kunnen worden aan de dijkversterking, onder andere op het 

gebied van verkeer. Om dit goed te kunnen doen, moet een aanvullende 
verkeersstudie worden uitgevoerd. 

Er zijn al verschillende studies verkeer opgesteld: 
• Verkenning m.e.r. thema verkeer  
• Bureaustudie verkeer  
• Veldonderzoek verkeer met kentekenonderzoek  
● Omleidingsstrategie verkeer  
Deze studies worden in de planuitwerking geanalyseerd en geactualiseerd. 
In het MER worden de dijkversterkingsalternatieven ook tegen elkaar 
afgewogen worden op het thema Verkeer. 

Naast verkeerseffecten die zich voordoen na de dijkversterking) zullen er 
ook tijdelijke verkeerseffecten zijn tijdens de werkzaamheden. Hiervoor 
wordt een bereikbaarheids- en een omleidingsplan gemaakt. De 
beoordeling van de tijdelijke en permanente maatregelen wordt 
opgenomen in het MER. Dit geldt ook voor de invloed van de 
werkzaamheden op de scheepsvaart.  
 
 
5.9 Landschap 

In de verkenningsfase is een bureau- en veldonderzoek uitgevoerd voor 
het thema Landschap. Daarnaast is er een Ruimtelijke Visie en een 
Esthetisch Programma van Eisen opgesteld. Hierin staan basisspelregels 
die van belang zijn voor de landschappelijke inpassing.  

In de planuitwerking wordt onderzoek gedaan dat leidt tot een 
landschapsplan, waarin in beeld en woord een vertaling van de ruimtelijke 

https://www.schielandendekrimpenerwaard.nl/actueel/sterke-dijken-in-de-krimpenerwaard/KIJK_OM_bijlageB_bureaustudie_Woonenleefomgeving.pdf
https://www.schielandendekrimpenerwaard.nl/actueel/sterke-dijken-in-de-krimpenerwaard/copy_of_KIJKOM_BijlageE_veldonderzoek_woon_leefomg.pdf
https://www.schielandendekrimpenerwaard.nl/media/documenten/2020/KIJK_OM_oplegger_verkeer_alleenbureaustudie.pdf
https://www.schielandendekrimpenerwaard.nl/media/documenten/2020/KIJK_OM_bijlageB_bureauonderzoek_Verkeer.pdf
https://www.schielandendekrimpenerwaard.nl/actueel/sterke-dijken-in-de-krimpenerwaard/KIJK_OM_bijlageE_veldonderzoek_verkeer.pdf
https://www.schielandendekrimpenerwaard.nl/actueel/sterke-dijken-in-de-krimpenerwaard/bereikbaarheid-tijdens-werkzaamheden
https://www.schielandendekrimpenerwaard.nl/actueel/sterke-dijken-in-de-krimpenerwaard/bereikbaarheid-tijdens-werkzaamheden
https://www.schielandendekrimpenerwaard.nl/actueel/sterke-dijken-in-de-krimpenerwaard/KIJK_OM_BijlageB_bureaustudie_landschap.pdf
https://www.schielandendekrimpenerwaard.nl/actueel/sterke-dijken-in-de-krimpenerwaard/KIJK_OM_BijlageE_veldonderzoek_landschap.pdf
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visie wordt gegeven. Dit landschapsplan is de basis voor de m.e.r.-
beoordeling van de voorkeursvariant en wordt als bijlage bij het MER (de 
rapportage) opgeleverd. 

5.10 Niet gesprongen explosieven 

In het Historisch Vooronderzoek is aangegeven dat alleen dijkvak F 
verdacht is als het gaat om aanwezigheid van conventionele explosieven. 

In de planuitwerkingsfase wordt in de definitieve ontwerpfase een 
risicoanalyse uitgevoerd. Als dan blijkt dat dat nodig is, wordt er 
aanvullend detectie-onderzoek uitgevoerd. Als dan explosieven worden 
gevonden, worden die verwijderd. 
 
 
 

6. Procedure en participatie 
 
6.1 Betrokken partijen 

Omgevingsdienst Midden Holland coördineert voor het Projectbesluit de 
m.e.r.-taken namens provincie Zuid-Holland. Het gekoppelde besluit is de 
goedkeuring van de provincie van het projectbesluit. Daarnaast maken de 
hoofdvergunningen (zoals de omgevingsvergunning) onderdeel uit van de 
gecoördineerde procedure.    
Gemeenten Krimpenerwaard en Krimpen aan den IJssel, de provincie Zuid-
Holland en de regionale directie van Rijkswaterstaat (RWS) zijn via een 

bestuurlijke begeleidingsgroep betrokken. In de ambtelijke 
begeleidingsgroep zijn ook de verschillende omgevingsdiensten 
betrokken: DCMR, Omgevingsdienst Haaglanden en Omgevingsdienst 
Midden Holland (ODMH).  

De gemeenten zijn verantwoordelijk voor de ruimtelijke ordening, het 
wegbeheer en de verkeersveiligheid binnen de bebouwde kom. HHSK is 
wegbeheerder buiten de bebouwde kom. RWS is beheerder van de 
Hollandsche IJssel, de Hollandsche IJsselkering en de vaarweg. 
 

6.2 Procedurestappen 

Er zijn in de m.e.r.-procedure meerdere formele participatiemomenten 
(zie Figuur 6-1 op de volgende pagina).  
 
De informele participatie wordt beschreven in paragraaf 6.3. De 
procedure voor de milieueffectrapportage is onderdeel van het te 
nemen projectbesluit (in figuur 6-1 ‘moederbesluit’ genoemd). 
Daarnaast maken de hoofdvergunningen voor de uitvoering onderdeel 
uit van de gecoördineerde procedure. Specifieke 
uitvoeringsvergunningen (bijv. een kapvergunning) worden voor de 
start van de realisatie aangevraagd.  

 

 

 

https://www.schielandendekrimpenerwaard.nl/actueel/sterke-dijken-in-de-krimpenerwaard/KIJK_OM_BijlageB_bureaustudie_NGCE.pdf
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Onder de huidige wetgeving is het te nemen besluit een Projectplan 
Waterwet. Maar als in 2022 de Omgevingswet in werking treedt, 
verandert het te nemen besluit in een projectbesluit. In de procedure is 

het uitgangspunt dat het besluit na 2022 genomen gaat worden en er dus 
een projectbesluit genomen wordt.  

Op het moment van schrijven van de NRD is de verwachting dat de 
Omgevingswet op 1 januari 2022 in werking treedt. Wordt de 
inwerkingtreding van de Omgevingswet uitgesteld, dan zal voor KIJK 
alsnog een projectplan Waterwet worden opgesteld. In de uitwerking 
wordt hiermee rekening gehouden, zodat het project voor beide opties 
gesteld staat.  
 

Stap 1: Mededeling aan bevoegd gezag 
De initiatiefnemer, het hoogheemraadschap van Schieland en de 
Krimpenerwaard, die de m.e.r.-plichtige activiteit wil ondernemen en 
daarvoor een aanvraag tot het nemen van een besluit wil gaan indienen, 
deelt dit voornemen schriftelijk mee aan het (coördinerend) bevoegd 
gezag, in dit geval de provincie Zuid-Holland.  

Stap 2: Openbare kennisgeving en zienswijzen 
Het bevoegd gezag (provincie Zuid-Holland) publiceert in een openbare 
kennisgeving het voornemen om een m.e.r.-procedure te doorlopen.  

 

 

 

 
 

Figuur 6-1 Formele procedure m.e.r. en projectbesluit 

In deze openbare kennisgeving geeft de provincie aan wie, waar en in 
welke termijn in de gelegenheid wordt gesteld advies uit te brengen 
over het voornemen. Provincie Zuid-Holland en HHSK hebben ervoor 
gekozen om hiervoor een aanvullende Notitie Reikwijdte en 
Detailniveau (NRD, waarvan dit de samenvatting is) op te stellen, en 
deze openbaar ter inzage te leggen - zie ook stap 3. Iedereen kan 
zienswijzen indienen op de inhoud van de NRD. 
 
 
Het MER fase 1 (verkenning) is opgesteld in de verkenningsfase ter 
onderbouwing van het advies over het voorkeursalternatief. Tijdens de 
verkenning heeft HHSK meerdere malen met bewoners en bedrijven aan 
de dijk en andere betrokkenen gesproken over de wenselijkheid en 
voorkeuren van alternatieven. De projectomgeving is met consultatie 
over het voorkeursalternatief betrokken bij de keuze  Daarna nam het 
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Stap 3: Raadplegen en inwinnen advies reikwijdte en detailniveau 
Op basis van de ingekomen zienswijzen en adviezen geeft de  
Omgevingsdienst namens Gedeputeerde staten van de provincie Zuid-
Holland formeel advies over de reikwijdte en het detailniveau van het op 
te stellen MER. De provincie vraagt de onafhankelijke Commissie voor de 
milieueffectrapportage (Commissie m.e.r.) om advies over de NRD.  
 
Stap 4: Opstellen MER (milieueffectrapport) in verkenning en 
planuitwerking 
Het MER is een centraal onderdeel van de procedure waarin het 
voornemen (in dit geval tot het versterken van de Hollandsche IJsseldijk) 
en mogelijke alternatieve invullingen worden beoordeeld op milieu- en 
omgevingseffecten. Het MER dient als milieu-informatiebron voor het op 
te stellen plan in de planuitwerking.  

 
Stap 5: Terinzagelegging en inspraak 
De provincie Zuid-Holland legt in de planuitwerking het gecombineerde 
MER en het ontwerp-projectbesluit tegelijkertijd ter inzage. Iedereen 
kan dan in een periode van zes weken formeel een zienswijze op beide 
documenten indienen.  
 
In dezelfde periode vindt de raadpleging van/toetsing door de 
Commissie m.e.r. plaats. De Commissie m.e.r. beoordeelt het MER op 
juistheid en volledigheid en toetst of het MER invulling geeft aan de 

reikwijdte en het detailniveau, zoals door de gedeputeerde staten 
geadviseerd. Ook liggen de ontwerp-vergunningen ter inzage.  

De Commissie m.e.r. kan gevraagd worden in haar toetsingsadvies de over 
het MER de ingebrachte zienswijzen te betrekken. Dit betekent dat de 
termijn van 6 weken wordt uitgebreid met 3 weken. Dit wordt mogelijk in 
dit project toegepast. 
 

Stap 6: Vaststellen definitieve plan 
Het hoogheemraadschap stelt het definitieve plan vast en motiveert hoe 
met de uitkomsten van het MER en de zienswijzen is omgegaan in een 
Nota van Antwoord. Daarna wordt het projectplan ter goedkeuring aan de 
provincie voorgelegd. 

Stap 7: Bekendmaking en mededeling van het plan 
Conform de procedure wordt het definitief door het hoogheemraadschap 
en provincie vastgestelde plan bekend gemaakt. Vanwege de 
gecoördineerde procedure legt de provincie het MER en goedgekeurde 
projectplan inclusief definitieve vergunningen vervolgens ter inzage voor 
beroep.  

De mogelijkheden om beroep in te stellen tegen het respectievelijk 
goedgekeurde of vastgestelde plan volgen uit de wettelijke bepalingen 
voor de Waterwet/Omgevingswet en de Algemene wet Bestuursrecht. 
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Stap 8. Evaluatie 
Na vaststelling van het plan vindt evaluatie van milieueffecten plaats. Het 
MER doet een aanzet tot een monitorings- en evaluatieprogramma.  

 

 
6.3 Participatieproces 

Voor het ontwikkelen van een plan voor de dijkversterking en het goed 
inpassen in de omgeving heeft het hoogheemraadschap de inbreng nodig 
van betrokkenen. Deze betrokkenen zijn onder andere omwonenden en 
bedrijven, professionele betrokkenen (zoals een recreatie- of 
natuurvereniging) en bestuurlijke partijen (gemeenten, de Provincie Zuid-
Holland en Rijkswaterstaat). 

In het project zijn verschillende momenten opgenomen om deze 
betrokkenen te informeren over, en mee te laten denken in, het 
project KIJK. Deze momenten zijn onderverdeeld in formele (wettelijk 
vastgelegde) en informele momenten.  

Formele momenten 
Er nog twee formele momenten om te reageren op de plannen voor 
dijkversterking KIJK. U kunt reageren op de Notitie Reikwijdte en 
Detailniveau fase 2 en op het ontwerp Projectbesluit met onderliggend 
milieueffectrapport.  

Op dit moment (februari-maart 2021) kunt u reageren op de Notitie 
Reikwijdte en Detailniveau, waarvan dit document een samenvatting is. 
Worden de juiste varianten onderzocht of heeft u nog opmerkingen op 

de aanpak? Daarnaast kunt u, binnen de kaders van het 
voorkeursalternatief, oplossingen aandragen voor de dijkversterking.  

Informele momenten  
Naast deze formele momenten worden betrokkenen (zoals omwonenden 
en bedrijven) meerdere malen in het ontwerpproces betrokken door 
middel van: 
• Informatiebijeenkomsten: Voorafgaand aan belangrijke (beslis) 

momenten in het project worden informatiebijeenkomsten 
georganiseerd voor alle geïnteresseerden en betrokkenen bij het project. 
Doel van deze bijeenkomsten is het informeren over de voortgang van 
het project en belanghebbenden te betrekken bij de eventuele keuze die 
gemaakt gaat worden. Hier wordt onder meer via de projectwebsite en 
projectkrant over gecommuniceerd. 

• Consultatie bewoners bij het concept voorkeursvariant. 
• Keukentafelgesprekken en groepsgesprekken. 
• Ontwerpsessies. 

Meer informatie 
Gedurende de looptijd van de dijkversterking KIJK wordt nieuws en actuele 
informatie gedeeld via de projectwebsite: www.hhsk.nl/kijk 

https://www.schielandendekrimpenerwaard.nl/actueel/sterke-dijken-in-de-krimpenerwaard/krachtige-ijsseldijken-krimpenerwaard
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