
Geacht college, 

 

Wellicht ten overvloede, maar voor alle duidelijkheid  volgen hieronder nog een aantal vragen die bij 
ons (wellicht ook bij anderen) leven. 
 

1. Er wordt gesproken over 3 voorkeursalternatieven. Het lijkt nog maar te gaan over 2 
voorkeursalternatieven (dijkverzwaring + nevengeul en  dijkverzwaring + buitendijkse 
maatregelen). De zgn. traditionele dijk zou daarmee vervallen zijn. 
Kunt u duidelijk aangeven waarop de conclusie voor 2 voorkeursalternatieven is gebaseerd? 
Is dat nu ook een vaststaand gegeven? 

2. Kunt u zo concreet mogelijk aangeven wat de effecten zijn van de diverse 
voorkeursalternatieven. 
a. M.b.t. de veiligheidsaspecten daarvan. Daarbij gaat het om de risico’s van dijkdoorbraak, 

maar ook om de risico’s die zich kunnen voordoen voor de veiligheid van bewoners bij 
een eventuele dijkdoorbraak in relatie tot de problemen die zich bij de 
rampenbestrijding kunnen voordoen (evacuatie, communicatie, paniek, bereikbaarheid 
etc.) 

b. De effecten van de diverse voorkeursalternatieven voor bewoners van huizen, bedrijven 
die meer direct  zijn gelegen aan de dijk,  zowel binnen als buitendijks. 
Wat gaat concreet de dijkverhoging/dijkverzwaring voor hen betekenen? 
Is er sprake van een open participatieproces bij de uitwerking van de komende 
dijkversterking? Daarbij gaat het om participatie op het individuele niveau, als ook om 
participatie waarbij meer mensen of zelfs de  gemeente als geheel bij betrokken is (bijv. 
bij een eventuele dijkverlegging) 
Welke(mogelijke) beperkingen zijn daarbij aanwezig? (Natura 2000 bijvoorbeeld) 

c. Bestaat er een directe relatie tussen de voorkeursalternatieven en een concretisering 
van de gebiedsvisie? 
Zo ja, en daar lijkt het op, is het dan zinvol om verder over deze gebiedsvisie te praten 
voordat er duidelijkheid is over het door de minister gekozen alternatief? 

3. Hebben we nu alle info gekregen die er beschikbaar is? De indruk bestaat dat dit nu nog niet 
het geval is. 
Kunnen we ook de beschikking krijgen over het verslag van de stuurgroep bijeenkomst van 
vrijdag jl. (10/11)? 

4. In de raad van donderdag  16/11 werd gesproken over een standpunt van de dijkgraaf. 
Het lijkt me van belang dit standpunt te kennen, gezien de belangrijke positie van het 
waterschap in het Hoogwatervraagstuk. 
Wat is nu precies het standpunt van de dijkgraaf? En wat betekent dat? 
 

Met vriendelijke groet, 
Ed van tellingen 


