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Voor u ligt de vierde nieuwsbrief over de
dijkversterking in de Dorpsstraat in Capelle aan
den IJssel. Hierin staat informatie over de laatste
stand van zaken rond de voorbereidingen voor de
dijkversterking.

INHOUD
 Ingediende zienswijzen
 Projectplan dijkversterking vastgesteld
 Raakvlakken met gemeentelijke projecten
 Bouwkundige vooropname

INGEDIENDE ZIENSWIJZEN
Tussen 28 augustus en 8 oktober 2014 hebben het
ontwerp-projectplan voor de dijkversterking in de
Dorpsstraat van Capelle en de bijbehorende
ontwerpbesluiten voor de uitvoering ter inzage gelegen.
Het ontwerp-projectplan is toegelicht tijdens een drietal
“rond-de-tafel-gesprekken” met kleine groepjes directaanwonenden en belanghebbenden. Daarnaast is er nog
een aparte inloopavond georganiseerd voor alle andere
belangstellenden. Over het ontwerp-projectplan zijn acht
zienswijzen ingediend. Er is duidelijk goed naar de
plannen gekeken. Onze waardering gaat uit naar de
constructieve manier waarop degenen die een zienswijze
hebben ingediend, deze hebben verwoord.
Men begrijpt dat het hoogheemraadschap de dijk moet
versterken. Uit de zienswijzen blijkt dat zij zich zorgen
maken over overlast en mogelijke schade tijdens de
uitvoering. Wij hebben hier begrip voor en proberen
deze te voorkomen of te beperken. Een aantal
zienswijzen gaat over de aanleg van zeven
parkeerplaatsen bij het Doorenbosplantsoen. Degenen
die zienswijzen hebben ingediend, wijzen erop dat de
ruimtelijke ontwikkeling die de gemeente wenst voor het
parkeren langs de dijk niet los kan worden gezien van de
concrete invulling van het Doorenbosplantsoen. Op basis
van de zienswijzen tegen het verbreden van de dijk
zodat de gemeente er zeven parkeerplaatsen kan
aanleggen, is het projectplan aangepast. Dit onderdeel is
eruit gehaald. De gemeente dient dit daarom mee te
nemen in haar plannen voor de herinrichting van het
Doorenbosplantsoen.

PROJECTPLAN DIJKVERSTERKING VASTGESTELD
Het algemeen bestuur van het hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard
heeft het projectplan voor de dijkversterking in Capelle en de nota van beantwoording op de
ingediende zienswijzen unaniem vastgesteld. Nu dit is gebeurd, worden de stukken
doorgestuurd naar de provincie Zuid-Holland. Als Gedeputeerde Staten de plannen
goedkeuren, worden ze (opnieuw) ter inzage gelegd. De verwachting is dat dat in februari
2015 plaatsvindt.
Tegen het goedkeuringsbesluit van de provincie en de besluiten voor de uitvoering van het
projectplan kunnen degenen die eerder een zienswijze hebben ingediend, beroep indienen bij
de Raad van State. Zodra de provincie het goedkeuringsbesluit heeft genomen wordt u
daarover geïnformeerd.

RAAKVLAKKEN MET
GEMEENTELIJKE PROJECTEN
Parallel aan het dijkversterkingsplan
van het hoogheemraadschap maakt de
gemeente Capelle aan den IJssel
plannen om het Doorenbosplantsoen,
het Slotpark en het Raadhuisplein/
Visplaats opnieuw in te richten. De
gemeente wil hierover in het begin van
het nieuwe jaar informatiebijeenkomsten houden.
BOUWKUNDIGE VOOROPNAMES
Het hoogheemraadschap probeert in
zijn werken altijd schade te
voorkomen. Dit neemt niet weg dat
tijdens de uitvoering van een
dijkversterking een risico op schade
aanwezig is. Daarom wordt
voorafgaand aan de uitvoering een
bouwkundige opname uitgevoerd.
Hierbij nemen we de bouwkundige
staat van gebouwen op, die tot een
afstand van 40 meter van de
werkzaamheden liggen.
Omdat bestaande schade, zoals een
scheur in een gebouw, zich onder
dagelijkse omstandigheden verder kan
ontwikkelen, wordt ook deze
ontwikkeling in beeld gebracht.

Begin 2015 vindt de eerste bouwkundige
opname plaats. Een tweede opname volgt
voorafgaand aan de werkzaamheden.
Hiermee is de situatie voorafgaand aan de
werkzaamheden in beeld gebracht voor het
geval er onverhoopt schade ontstaat tijdens
of na de uitvoering. Er is dan altijd een
referentie voor beide partijen om vast te
kunnen stellen of een schade is ontstaan als
gevolg van de werkzaamheden, of dat deze
al aanwezig was. Indien de schade van een
gebouw als gevolg van de werkzaamheden
is ontstaan, wordt deze volledig vergoed
door het hoogheemraadschap. We stellen
alle bouwkundige opnamen aan de
eigenaren beschikbaar en deponeren deze
ook bij de notaris.
Alle betrokkenen informeren we binnenkort
verder over het vervolg.
FIJNE FEESTDAGEN
Het projectteam van de dijkversterking in de
Dorpsstraat van Capelle aan den IJssel
wenst u gezellige feestdagen en een
goed 2015.

MEER INFORMATIE
Voor meer informatie over de
dijkversterking in de Dorpsstraat in
Capelle aan den IJssel kunt u contact
opnemen met omgevingsmanager Peter
van der Veeken, tel. 010 45 37 341 of
kijken op
www.hhsk.nl/dijkversterkingcapelle.

FIJNE FEESTDAGEN
Gedurende de dijkversterking brengt het hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard regelmatig een
nieuwsbrief uit. Deze wordt huis-aan-huis verspreid aan de dijkbewoners van de Dorpsstraat in Capelle aan den IJssel.

