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Verslag Webinar over de Notitie Reikwijdte en Detailniveau 

Van dijkversterkingsproject SAFE 
 
Datum: 9 maart 2021 

 

Omdat de Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD) ter inzage ligt, heeft het waterschap op 9 maart 

een Webinar organiseert om een toelichting te kunnen geven over de NRD. Zie hiervoor de 

presentatie van Stefan Daleman (link op de website wsrl.nl/safe). Stefan licht het volgende toe: 

Binnen dit dijkversterkingsproject onderscheiden we drie projectfases: 

 Verkenningsfase (onderzoeksfase, start verplichte procedures) 

 Planuitwerkingsfase (voorkeursvariant verder op detail uitwerken en ruimtelijk inpassen) 

 Realisatiefase (uitvoering, vanaf 2024). 
 

De NRD is de start van de milieueffectrapportage-procedure (Mer). Het is bedoeld om alle 

betrokkenen te informeren over hoe het project wordt opgepakt; wat is het voornemen, welke 

alternatieven worden onderzocht en welke (milieu- en omgevings) effecten worden in beeld 

gebracht. Hieraan vooraf is in september 2020 de Kennisgeving voornemen & kennisgeving 

Participatie gepubliceerd in de lokale kranten. Hierop zijn overigens geen zienswijzen binnen 

gekomen die we mee konden nemen in de NRD.  

In de NRD worden de drie faalmechanismen (waarop een dijk is afgekeurd) beschreven: 

 Hoogte 

 Stabiliteit 

 Piping. 
 
Per faalmechanismen zijn er bouwstenen (mogelijkheden om het faalmechanisme op te lossen) in 
beeld gebracht. In hoofdstuk 3 worden 24 bouwstenen toegelicht. Enkele bouwstenen zijn: 

 Asverschuiving buiten- en/of binnenwaarts  

 Grondoplossingen 

 Klei-ingraving buitendijks 

 Constructies binnendijks 
 

We werken van grof naar fijn in een soort trechter; we inventariseren eerst welke mogelijke 

oplossingen er zijn om het faalmechanisme op te lossen. Iedere keer als we door een zeef gaan, 

werken we toe naar een oplossing die vanuit verschillende aspecten het beste in te passen is. Pas 

vanaf de kansrijke alternatieven gaan we per deelgebied bekijken welke bouwsteen het beste 

toegepast kan worden. Hier vallen bouwstenen af die niet van toepassing zijn. In hoofdstuk 5 wordt 

dit proces nader toegelicht. 

Als we de bouwstenen en mogelijke alternatieven teruggebracht hebben naar drie oplossingen die 

haalbaar en technisch uitvoerbaar zijn, dan gaan we de (milieu)effecten bepalen per deelgebied. 

Hierin kijken we naar het deelgebied in grote lijnen. Daar waar huizen staan, worden 

maatwerkoplossingen bedacht. De drie varianten gaan we beoordelen op mogelijke effecten. Welke 

effecten dat zijn kunt u teruglezen in hoofdstuk 6 van de NRD. 
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Enkele zaken waarop we beoordelen zijn:  

 Archeologie,  

 Uitbreidbaarheid (i.r.t. duurzaamheid) en opvolgende dijkversterkingen 

 Rivierkunde 

 Recreatie en medegebruik 

 Ruimtelijke kwaliteit  

 Woon, werk en leefmilieu.  
 
Wanneer alle effecten zijn beoordeeld bij de kansrijke alternatieven, dan komt er een 
voorkeuralternatief (VKA) uit. Dit VKA gaan we vervolgens verder uitwerken in de Nota 
Voorkeursalternatief die we samen met het MER-deel 1 aan de omgeving presenteren en informeel 
ter inzage gaan leggen. Dit is tevens de afsluiting van de verkenningsfase, hierna volgt de 
planuitwerkingsfase. Om tot een gedragen voorkeursalternatief te komen is het van belang dat we 
alle effecten goed in beeld hebben. Daarom is het belangrijk dat bewoners aangeven als er effecten 
ontbreken in hoofdstuk 6 van de NRD. Het kan ook zijn dat we mogelijke oplossingsrichtingen 
vergeten zijn of er fouten staan in de gebiedsomschrijving. Mocht u daar opmerkingen over hebben 
dan horen we dat graag van u. 
In hoofdstuk 7 wordt aangegeven waarop en hoe u kunt reageren en tot wanneer dit mogelijk is. Dit 
staat overigens ook op onze website.  
 
Werksessies met de omgeving 

In hoofdstuk 4 omschrijven we de communicatie en participatie met de omgeving. In eerdere 

informatiebijeenkomsten is aangegeven dat er behoefte is aan werksessies per deelgebied. Dit 

hebben we opgepakt. In mei/juni 2021 gaan we werksessies organiseren. Hiervoor worden 

directbetrokkenen nog per brief uitgenodigd.  

Omgevingsmanager Pieter Bode stelt zich na de presentatie voor. Hij gaat het stokje overnemen van 

Stefan Daleman. Pieter informeert de deelnemers over deze informele werksessies. Die organiseren 

we omdat we willen weten wat u van onze plannen vindt en of er nog zaken zijn waar we rekening 

mee moeten houden. In het najaar zullen we weer informatiebijeenkomsten houden. Die gaan dan 

over het vaststellen van het VKA per deelgebied. De uiteindelijke keuze van het VKA ligt bij het 

bestuur bij het waterschap.  

 

Vragen vanuit de deelnemers 

Vandaag is er op internet berichtgeving geweest over de opwarming van de zeespiegel en dat het 
ophogen van dijken niet voldoende zou zijn. Wat is jullie reactie hierop?  
Antwoord: op basis van de klimaatscenario’s heeft inderdaad een hoogleraar een reactie gegeven dat 

het ophogen van de dijken niet voldoende zou zijn ten opzichte van de zeespiegelstijging. Het 

waterschap zet op dit moment de ingeslagen weg voort. Dat doen we niet alleen vanuit het 

waterschap maar ook vanuit het HWBP (het Hoogwaterbeschermingsprogramma van het rijk waar 

dit project onder valt). Als daar wijzigingen in zouden komen op landelijk niveau, dan zou het nog erg 

lang duren voordat er nieuwe uitgangspunten zijn geformuleerd en dat zou dan zijn voor nieuwe 

projecten of voor net opgestarte projecten. Tegen die tijd zijn we namelijk al met dit project in de 

uitvoeringsfase.  

Tijdens de presentatie wordt gevraagd of we ook voorbeelden geven.  
Antwoord: we maken gebruik van geleende voorbeelden uit andere projecten omdat we het VKA nog 
moeten maken. Het zijn ook voorbeeld varianten.   
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Wie bepaalt die effecten voor het milieu en is daar nog inspraak over? 
Antwoord: de milieueffecten bepalen doen we niet zelf maar samen met de provincie. We 

onderzoeken dan of het een effect is die we mee moeten nemen. We kunnen het ook nog 

voorleggen aan de commissie Mer. Of een effect groot of klein is, gaan we pas doorlopen in de Mer-

fase. En mocht u een goed punt inbrengen, dan reageren we daarop.  

Moet de reactie/zienswijze voldoen aan een bepaald format?  
Antwoord: het is format vrij te bepalen maar probeer wel duidelijk te maken waar het precies over 
gaat. Ook moeten uw contactgegevens worden bijgevoegd. Alle zienswijzen worden na de ter inzage 
periode gebundeld in een notitie. De contactgegevens hierin worden niet verwerkt.  
 
Welke deeltrajecten zijn er? 
Antwoord: in de NRD staan deze onder paragraaf 2.2 gemeld. U kunt ze ook bekijken op de 

overzichtskaarten op de website (wsrl.nl/safe).   

 
Rond 20.30 uur zijn alle vragen beantwoord en bedankt Stefan Daleman de deelnemers voor het 

bijwonen van deze onlinebijeenkomst.   

 


