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Waar staan we in het proces?

• Veiligheidsopgave 2015; dijk afgekeurd op 4 belangrijke 
faalmechanismen

• Tijdens de verkenningsfase van 10 juli 2017 tot 16 oktober 2018 in 4 
stappen naar het Voorkeursalternatief (VKA)

• Doel van VKA is bestuurlijke besluitvorming op basis waarvan 
budgetten voor Planuitwerkingsfase kunnen worden aangevraagd
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4. Uitwerking details: Planuitwerkingsfase
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2. Samenwerking met de omgeving

• Bij aanvang verkenningsfase in 2015: Spoorboekje Participatie

• Uitgangspunten: 
• Ensembles uitgenodigd om mee te denken en doen met dijkverbetering

• Kans om ontwikkelingen op gang te brengen

• Mede-overheden worden betrokken

• Product uit dit proces is uitgangsproduct voor ontwerpproces



2. Samenwerking met de omgeving

Tijdens ontwerpproces is ingezet spoor vervolgd door:

• Ensemblewerkgroepen te betrekken bij voortgang uitgangsprodukt

• Direct betrokkenen vòòr besluitvorming om reactie te vragen
• 5 en 7 april voor NRD
• 6 en 8 september voor VKA

• Inzet van begeleidingsgroepen KBG, ABG en BBG
• Februari voor concept NRD
• April voor uitwerking alternatieven
• Juni voor concept VKA 

Hierdoor is richting gegeven aan redeneerlijnen voor bouw VKA
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3. Van bouw Voorkeursalternatief…..

• Koers van de dijkversterking • De dijk is van ons allemaal



Het voorkeursalternatief
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Verdeling oplossingen in km.

Grond binnenwaarts Grond buitenwaarts Langsconstructie

14 vakken binnen, 14 vakken buiten, 15 vakken constructie
4 overgangsvakken

5 vakken blanco (Heuff, Kerkewaard)
2 (Dalem) tot 10 (blanco vakken) woningen die niet kunnen woren gehandhaafd

Ca. 95 woningen handhaven met maatwerk
Ca. 2,5 cm. Opstuwing en 20-30 ha. natuurcompensatie



Uiterwaarden

• Riviercompensatie voor 2,5 cm. opstuwing

• Natuurcompensatie (NNN/GNN) voor 30 ha.



Uiterwaarden

• Crobsche Waard (riviercompensatie, natuurcompensatie, 
gebiedseigen grond, recreatie)

• Uiterwaard bij Tuil (natuurcompensatie, recreatie).

• De Woelse Waard (KRW-doelen, riviercompensatie, recreatie, 
gebiedseigen grond)

• De Hondswaard / Heuffterrein (natuurcompensatie, recreatie,  
combinatie met herontwikkeling BUKO-terrein)

• Herwijnense Bovenwaard (riviercompensatie, natuurcompensatie, 
KRW-doelen, recreatie, gebiedseigen grond)



concept MER, iReport:
effecten alternatieven
factsheets per dijkvak
Toelichting VKA, compensatie



Effecten op hoofdlijnen

• Dijklandschap en cultuurhistorie: 
• Typerend dijktracé blijft behouden  
• Dijkprofiel voldoende continu door 2/3 in grond; voorwaarde is grondgebruik tot aan 

dijk
• Dijklandschap en cultuurhistorie: bepalende elementen gehandhaafd

• De dijk is van ons allemaal 
• Wonen aan de dijk: dijklinten ingepast en voorsorteren op woonkansen en relatie dorp-rivier
• Verkeersluwe karakter en gemengd verkeer blijft; basisprofiel van 4,20 meter met een 

tweetal fietssuggestiestroken aan de buitenzijde. 
• Uiterwaard als park: synergie tussen KRW doelstelling, benutten gebiedseigen grond, 

ensemble wensen en de Lange termijn rivierkundige ambities (LTAR)



…tot besluitvorming

De behandeling van het VKA ziet er als volgt uit:

• 11 september: Ambtelijke begeleidingsgroep

• 12 september: Klankbordgroep

• 27 september: Bestuurlijke Begeleidingsgroep

• 16 oktober: College van Dijkgraaf & Heemraden
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4. Uitwerking details: Planuitwerkingsfase
Verkenningsfase 2018 Afgerond met nota voorkeursalternatief

Planuitwerkingsfase 2018 - Voorbereiding ontwerpproces

- Voorbereiding grondverwerving en start minnelijke 

verwerving

- Voorbereiding vinden van de juiste aannemer(s)

- Start KES gesprekken en keukentafelgesprekken !!

- Start Werkgroep Bevoegde Gezagen !!

2019 - Afronding KES gesprekken !!

- Overleg met de omgeving

- Start Vervolg proces grondverwerving

- Mogelijk voorontwerp bestemmingsplan ter inzage

- Concept dijkontwerp

- Mogelijk start uitvoering maatregelen in uiterwaarden

- Aannemer aan boord

- Definitief dijkontwerp

- Procedure projectplan Waterwet

- Procedure bestemmingsplannen

- Procedure hoofdvergunningen

2020 - Definitief dijkontwerp

- Procedure projectplan Waterwet

- Procedure bestemmingsplannen

- Procedure hoofdvergunningen

- Besluit Gedeputeerde Staten projectplan Waterwet

Uitvoeringsfase 2020 -

2023

- Start uitvoering

- Dijk hoogwaterveilig



Vragen?


