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1. Inleiding

1.1. Aanleiding

In een rivierdelta is het werken aan waterveiligheid nooit af. Op basis van de Waterwet is het
verplicht om de dijken in zogenoemde ’toetsrondes’ periodiek te keuren om te beoordelen of ze aan
de veiligheidsnormen voldoen. De waterkering tussen Tiel en Waardenburg is in de derde toetsronde
van het HWBP grotendeels afgekeurd. Op basis van het totaal aan primaire waterkeringen die in de
derde toetsronde zijn afgekeurd, is het derde Hoogwaterbeschermingsprogramma (HWBP) tot stand
gekomen. Waterschap Rivierenland heeft in 2016 een (nadere) veiligheidsanalyse uitgevoerd. Hieruit
blijkt dat de volledige dijk tussen Tiel en Waardenburg (19,5 km) op basis van één of meerdere faal-
mechanismen afgekeurd wordt. Vervolgens is in 2017 op basis van het meest recente beoordelings-
instrumentarium (Wettelijk Beoordelingsinstrumentarium 2017, WBI 2017) aangetoond dat de gehele
dijk van 19,5 kilometer inderdaad niet voldoet aan meerdere faalmechanismen en dus versterkt moet
worden.

1.2. Beschrijving trechteringsproces
In oktober 2018 heeft het bestuur van Waterschap Rivierenland het Voorkeursalternatief voor de
dijkversterking Tiel-Waardenburg vastgesteld als resultaat van de verkenningsfase. Tussen oktober
2018 en oktober 2019 is als onderdeel van de planuitwerkingsfase het concept vergunningenontwerp
uitgewerkt. In het concept vergunningenontwerp wordt vastgelegd:

a) Het ontwerpprincipe dat voor een gedeelte van de dijk wordt toegepast. Er wordt dus de
keuze gemaakt tussen een binnenwaartse asverschuiving, buitenwaartse asverschuiving of
ruimtebesparende oplossing;

b) Het maximale ruimtebeslag van het “veiligheidsprofiel”. Hierin is nog geen rekening
gehouden met aanvullend ruimtebeslag door het toepassen van medegebruik;

c) De inpassing van de dijk , als basis voor een honoreringsadvies voor de eisen uit de omgeving
Het concept vergunningenontwerp is tijdens 5 dijkendagen (op organisatieniveau) en 28
dijkgesprekken (kleine groepen bewoners) besproken met de belanghebbenden.

1.3. Doelstelling
Deze rapportage beschrijft het concept vergunningenontwerp voor de dijkversterking Tiel
Waardenburg. Daarnaast beschrijft de rapportage de belangrijkste wijzigingen van het VKA naar het
Concept Vergunningenontwerp (CvO), inclusief de effecten daarvan.  Tevens is het een belangrijke
ontwerploop in de planuitwerking om tot een sober en doelmatig ontwerp te komen.
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2. Ontwerp

2.1. Voorkeursalternatief
In de verkenningsfase zijn in het voorkeursalternatief (VKA) 1 de hoofdkeuzes voor de dijkversterking
vastgelegd. Per dijkvak is gekozen voor één van de ontwerpprincipes voor de dijkversterking.
Mogelijke ontwerpprincipes zijn een binnenwaartse asverschuiving (vanaf de teen of kruin), een
buitenwaartse asverschuiving of een (sterk) ruimtebesparende oplossing (met constructies). In de
afweging is de bestuurlijk vastgestelde beleidsvolgorde van Waterschap Rivierenland aangehouden,
die gericht is op een sobere en doelmatige dijkversterking, een goed onderhoudbare dijk en een dijk
die goed is ingepast en waar mogelijk kwaliteit toevoegt aan zijn omgeving. Het voorkeursalternatief
is weergegeven in figuur 2-2.

2.2. Optimalisaties
In de verkenningsfase voor de projecten dijkversterking Tiel-Waardenburg en Gorinchem-
Waardenburg is geconstateerd dat er een groot verschil was tussen de kostenraming aan het eind van
de verkenningsfase en de initiële raming die het uitgangspunt vormden bij de start van de verkenning
(2015). In het najaar van 2018 en in het voorjaar van 2019 heeft Waterschap Rivierenland onderzoek
gedaan naar mogelijke optimalisaties binnen de projecten. Hierbij lag de focus op het aanscherpen
van zowel de uitgangspunten als de ontwerpkeuzes. De aangescherpte generieke uitgangspunten ten
aanzien van primaire dijkversterkingen zijn door Waterschap Rivierenland vastgelegd in de
Ontwerpuitgangspunten Primaire Waterkeringen 2019 (OPW2019). Deze uitgangspunten zijn
vervolgens voor Tiel-Waardenburg overgenomen in de Systeemeisenspecificatie 2.0 (SES2.0) en het
Ontwerpkader. Hierbij is de kennis die binnen de POV’s is opgedaan toegepast binnen het
dijkversterkingsproject.

Tabel 2-1: Optimalisaties benoemd in de planuitwerkingsfase

Optimalisatie Beschrijving
Overloop en overslag Probabilistische berekeningen hoogte-opgave. Toepassen

kansverdeling van de sterkte van de grasbekleding in plaats van
standaard overslagdebiet 5 l/s/m2

Macrostabiliteit binnenwaarts Optimalisatie schematisatie/ probabilistisch rekenen.
Macrostabiliteit buitenwaarts Optimalisatie schematisatie / beschouwen piping als indirect

faalmechanisme.
Piping Toepassing van beslisboom piping
Bekleding Optimalisatie rekenmethode / golfreductie door stroming
Beheer en onderhoud Beheerstroken op de binnenbermen
Grondverwerving Business cases met afweging inpassing versus sloop

opstallen

2.3. Concept Vergunningenontwerp

Waterkering
Voor de uitwerking van het concept vergunningenontwerp zijn de uitgangspunten voor het
berekenen van de versterkingsopgave nader beschouwd. Over het algemeen is het ruimtebeslag en

1 In de Verkenningsfase zomer / najaar 2018 werd deze aangeduid als Voorkeursvariant (VKV) in de nota Voorkeursvariant die
bestuurlijk is vastgesteld.
2 Alleen toepassen bij beoordelen niet bij ontwerpen.
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dimensionering van de dijkversterking hierdoor kleiner geworden. De effecten van optimalisatie van
de uitgangspunten op het ontwerp is weergegeven in tabel 2-2.

Tabel 2-2: vergelijking tussen dimensionering VKA en CVO

Onderdeel Omvang maatregelen VKA Omvang maatregelen CvO
Overloop en
overslag (hoogte)

Gemiddelde kruinverhoging = 0,5
m (ontwerphoogte)

Gemiddelde kruinverhoging = 0,4 m
(ontwerphoogte)3

Ter plaatse van TenneT leiding is geen
ophoging nodig zodat profiel van vrije
ruimte van de leiding gehandhaafd kan
worden.

Macrostabiliteit
binnenwaarts

Gemiddelde bermbreedte
binnenberm is 25 meter

Gemiddelde bermbreedte is 15 meter

Macrostabiliteit
buitenwaarts

Gemiddelde bermbreedte van de
buitenberm is 15 meter

Geen toepassing van buitenbermen, wel
buitentalud van 1:3.

Piping Lengte verticale
pipingmaatregelen 13,5 km

Lengte verticale pipingmaatregelen 8,3
km4

Bekleding Op 6 dijkvakken is steenbekleding
noodzakelijk. Op overige
dijkvakken wordt grasbekleding
toegepast

Op 2 dijkvakken is steenbekleding
noodzakelijk op het buitentalud,
Hiervoor volstaat de huidige
steenbekleding. Op overige dijkvakken
wordt grasbekleding toegepast

Op basis van de versterkingsopgave is het benodigde veiligheidsprofiel voor de dijkversterking
ingepast in de omgeving. Voor de uitwerking van het vergunningenontwerp is de dijk tussen Tiel en
Waardenburg opgedeeld in negen deelgebieden, als weergegeven in figuur 2-1.

3 Ontwerphoogte is inclusief bodemdaling, exclusief restzetting
4 Lokaal zijn er horizontale alternatieven mogelijk, als voorlandverbetering.
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Figuur 2-1: indeling van de dijk in deelgebieden

In figuur 2-2 is het concept vergunningenontwerp weergegeven. Per dijkdeel is weergegeven welk
ontwerpprincipe wordt toegepast. Een overzichtskaart op A0-formaat is opgenomen in bijlage 1.
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Figuur 2-2a: vergelijking voorkeursalternatief en concept vergunningenontwerp (oostelijk gedeelte TiWa)
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Figuur 2-3b: vergelijking voorkeursalternatief en concept vergunningenontwerp (westelijk gedeelte TiWa)

In de figuur 2-2 is te zien dat de ontwerpprincipes uit het VKA grotendeels gehandhaafd blijven. De
wijzigingen van het VKA naar het CVO  zijn weergegeven in tabel 2-3.

Tabel 2-3: verschil tussen het VKA en CVO

Aanleiding
wijziging
VKA > CvO

Gevolg wijziging
VKA > CvO

Aanpassing in VKA naar
CvO in dijkdeel

Afname van het
ruimtebeslag door
aanscherping van
van de
uitgangspunten
op
macrostabiliteit

· Totaal is de omvang van de
dijkversterking kleiner, geen
buitenbermen, gemiddeld kortere
binnenbermen (gem. = 15 m) en minder
grondverzet

· Bebouwing kan worden ingepast met een
kleinere lengte aan ruimtebesparende
oplossingen (stabiliteitsschermen)

· Minder aantasting natuurwaarden omdat
de dijk beter wordt ingepast in de
uiterwaarden. Hierdoor kunnen alle
killen aan de buitenzijde van de dijk
worden gespaard. Dit leidt tot minder
grondverzet, omdat er minder aangevuld
wordt

· Gehele dijk
Specifiek voor raken van
killen

· Heesseltsche
uiterwaarden
(dijkvak 29)

· Rijswaard
(dijkvak 34, 35
36)

Inpassing van de
dijk bij woningen
(handhaven vs.
sloop en evt
herbouw)

Er zijn business cases uitgevoerd waarin behoud
van woningen is afgewogen tegen aankoop en
sloop/herbouw. Op basis hiervan zijn 9 woningen
ingepast, waarvan 6 met een ruimtebesparende
oplossing. In het VKA werden 16 woningen
geraakt, in het CvO zijn dit er nog 7.

· Passewaaij
· Zennewijnen
· Varik
· Heesseltsche

uiterwaarden

Groter berekend
ruimtebeslag in
CVO dan in VKA

In twee dijvakken (28b en 31a) is vanwege een
omgunstige bodemopbouw een binnenberm
berekend met een bermbreedte groter dan 25
meter, hetgeen gehanteerd is als maximale

· Heesseltsche
uiterwaarden

· Opijnen
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bermbreedte in het VKA. Daarom is op dijkvak
28b gekozen voor een buitenwaartse
asverschuiving en 31a voor een
ruimtebesparende oplossing.

Wijziging
waardering natuur
uiterwaarden

In juli 2019 is er een nieuwe habiltattypenkaart
vastgesteld door de Provincie Gelderland en LNV.
Ten opzichte van  de vorige versie is op grond van
betere onderbouwing op enkele locaties de
begrenzing van kwalificerende habitattypen
veranderd. Hierdoor is het op één locatie (dijkvak
28) mogelijk te kiezen voor een buitenwaartse
oplossing i.p.v. een ruimtebesparende oplossing.

· Heesseltsche
uiterwaarden

In het concept vergunningenontwerp zijn daarnaast de volgende uitgangspunten
gehanteerd/bijgesteld:

· Het uitgangspunt is dat de beheerstrook aan de binnenzijde van de waterkering 5 meter
isbreed en gesitueerd is op de berm. De beheerstrook aan de buitenzijde is 4 meter breed en
is gesitueerd aan de buitenteen van de dijk. Het binnen- en buitentalud hebben in principe
een helling van 1:3

· Er is nog geen medegebruik van de binnenbermen toegepast in het ontwerp. Hiervoor zijn
wel verkennende gesprekken gevoerd. Verwachting is dat medegebruik qua
investeringskosten kostenneutraal zal uitwerken t.o.v. een traditionele berm. Op een redelijk
aantal locaties is er draagvlak voor medegebruik.

In tabel 2-4 is een overzicht gegeven van de hoeveelheden benodigde grond binnen het VKA en CVO.
Hieruit blijkt dat deze hoeveelheden ongeveer gehalveerd zjin.

Tabel 2-4: hoeveelheden grond in VKA en CvO

VKA Mln (m3) CVO Mln (m3)
Grond benodigd 0,8 0,4

Zand benodigd 0,3 0,1

Klei benodigd 0,9 0,4

Teelaarde benodigd 0,6 0,2
2,6 1,1

In de benodigde hoeveelheden is medegebruik van de bermen niet meegenomen. Bij medegebruik
zullen de benodigde hoeveelheden grond toenemen.

Constructies
In tabel 2-5 is een overzicht opgenomen van de lengte waarover constructies gerealiseerd worden. De
lengte aan stabiliteitsconstructies neemt licht toe. In enkele gevallen bleek een constructieve
oplossing namelijk goedkoper dan en oplossing in grond. De lengte aan zelfstandig waterkerende
constructies neemt sterk af, omdat er minder constructieve maatregelen nodig zijn om de
buitenwaartse stabiliteit te waarborgen. De lengte aan pipingmaatregelen neemt fors af, met name
door het toepasen van de urgentiebepaling voor piping.
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Tabel 2-5: hoeveelheden constructies in VKA en CVO

Onderdeel VKA CvO
Lengte stabiliteitsschermen (m) 2000 5200
Lengte zelfstandig waterkerende constructies (m) 3500 1050
Subtotaal stabiliteitconstructies 5500 6250
Waarvan lengte gecombineerd stabiliteit en pipingmaatregel (m) 3000 3000
Lengte overige pipingmaatregelen (m) 10500 5300
Subtotaal pipingmaatregelen 13500 8300

Hoofdwatersysteem
Uit de berekeningen van de benodigde compensatie voor de rivierkundige effecten (opstuwing) blijkt
dat de effecten zodanig gering zijn dat er voor de dijkversterking geen compenserende maatregelen
nodig zijn. Voor de aanplant van zachthoutooibos in de Rijswaard dient 3 mm compensatie te worden
gerealiseerd. Met project GoWa is een afspraak gemaakt om deze compensatie uit te voeren in de
Crobsche Waard.

Regionaal watersysteem
Voor het regionaal watersysteem is een separate ontwerpnota opgesteld. Als basis hiervoor is een
brede knelpuntenanalyse binnen- en buitendijks uitgevoerd. Op basis hiervan zijn als onderdeel van
het concept vergunningenontwerp de compenserende maatregelen gedefineerd die nodig zijn als
onderdeel van de dijkversterking. Die bestaan in hoofdlijnen uit:

· Het compenseren van gedempte A- B en C watergangen, in totaal ca. 30.000 m3 ontgraving
· Het herstellen van een tweetal duikers, waarvan één binnendijks en één buitendijks.

Er zijn ook maatregelen in het regionaal watersysteem die geen onderdeel uitmaken van het concept
vergunningenontwerp. Deze maatregelen zijn gedefineerd als meekoppelkans:

· Het realiseren of uitbreiden van A- en B watergangen, in totaal ca. 5.000 m3 ontgraving
· Het aanleggen van 30 duikers
· Het realiseren van twee stuwen

Deze maatregelen worden gezien als meekoppelkans en komen daarmee niet in aanmerking voor de
subsidieregeling van het HWBP doch dienen door het waterschap zelf gefinancierd te worden.

Waterontspanners Opijnen
Het ontwerp voor de waterontspanners Opijnen is beschreven in de ontwerpnota voor het deelgebied
Opijnen. Uit onderzoek naar de waterveiligheid en de waterhuishouding is het volgende
geconcludeerd:

1. Alleen de waterontspanners zijn niet voldoende om de veiligheid van de schaardijk in
Opijnen te waarborgen. Voor de binnenwaartse (macro)stabiliteit dient een constructie
(stabiliteitscherm) gerealiseerd te worden (piping wordt wel volledig opgelost, in combinatie
met bestaande bentonietscherm in het buitentalud;

2. Ter plaatse van het gedeelte van de dijk dat dwars op de rivier gelegen is (TG170+50 en
TG171+80) leveren de waterontspanners een belangrijke significante bijdrage aan de
waterveiligheid. Hier kan door het optimaliseren van de werking van de waterontspanners
het toepassen van een constructie worden vermeden. In plaats hiervan is een buitenwaartse
asverschuiving mogelijk, zonder pipingvoorzieningen. De waterontspanners lossen het
pipingprobleem namelijk op;

3. Randvoorwaarde voor het oplossen van het pipingprobleem is het optimaliseren van het
achterliggende watersysteem om te zorgen dat het ontlaststelsel in hoogwatersituaties niet
overbelast raakt, omdat het water na de ontlastput onvoldoende afgevoerd kan worden.

Het optimaliseren van het regionale watersysteem is een kosteneffectieve maatregel, die wordt
meegenomen in de dijkversterkingsopgave. Ter plaatse van de waterontspanners worden derhalve de
volgende maatregelen getroffen:
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a) Realiseren van een ruimtebesparende oplossing in de waterkering tussen TG167 en
TG170+50 en het realiseren van een buitenwaartse asverschuiving van 3 meter tussen
TG170+50 en TG171+80;

b) In stand houden van het bestaande stelsel van wateronspanners;
c) Uitbreiden van het achterliggende regionaal watersysteem, door het graven van een extra A-

watergang en het verbreden van een bestaande B-watergang achter de overstortput.
Daarnaast wordt in de stuw van de Linge een kantelstuw aangebracht.

2.4. Effecten
In deze paragraaf zijn de belangrijkste effecten van het concept vergunningenontwerp op haar
omgeving weergegeven.

Ruimtebeslag
Ten gevolge van optimalisatie van het concept vergunningenontwerp neemt het totale ruimtebeslag
van de dijkversteking sterk af. Dit is minder dan de helft van het totale ruimtebeslag van het VKA. In
tabel 2-6 is een overzicht gegeven van het ruimtebeslag per grondcultuur. Ten gevolge van het
kleinere ruimtbeslag is het aantal grondverwervingsdossiers met ongeveer 100 afgenomen ten
opzichte van het voorkeursalternatief. In het VKA was sprake van ca. 350 grondverwervingsdossiers.

Tabel 2-6: ruimtebeslag per grondcultuur in het Concept Vergunningenontwerp

Type Grondcultuur ha VKA ha CvO
1 Agrarisch 14,6 7,5
2 Boomkwekers-fruittelers 1,5 1,2
4 Bedrijf 0,8 0,1
5 Wonen 0,8 0,3
6 Natuur 18,3 5,1
7 Tuin 1,3 0,9
9 Infrastructuur 2,8 1,9
99 Overig 0,4 0,1

40,4 17,1

In het ruimtebeslag is het grotere ruimtebeslag van bermen met medegebruik niet meegenomen.

Opstallen
Ten gevolge van het kleinere ruimtebeslag van de dijkversterking kunnen de opstallen beter worden
ingepast in het ruimtebeslag. Hierdoor is in het CvO nog sprake van aankoop van 7 woningen. Voor
alle woningen loopt een minnelijk verwervingstraject, waarbij 4 woningen reeds aangekocht zijn.

Onderdeel VKA CvO
Aantal bedrijven die gesloopt/verplaatst moeten worden  (stuks) 2 0
Aantal woningen die gesloopt/verplaatst moeten worden (stuks) 16 7

Natuur
Ten gevolge van de vermindering van het ruimtebeslag nemen de effecten op natuurwaarden ook af,
ten opzichte van de effecten van het voorkeursalternatief.

Compensatie-opgave in hectare VKA CvO
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Aantasting Zachthoutooibos  (Ha), natura 2000 1,6 ha 0,3 ha5

Aantasting ruigten en zomen (Ha), natura 2000 0,6 06

Aantasting Geldersch Natuur Netwerk (GNN)  (Ha) 50 ha 23 ha
Benodigde compensatie Geldersch Natuur Netwerk
(GNN)  (Ha)

70 ha 15 ha in plangebied
8 ha buiten plangebied

Aantasting Ganzenfourageergebied 35 ha 24 ha
Benodigde compensatie Ganzenfourageergebied 40 ha 4 ha
KRW (Ha) 7 ha 3,5 ha7

Een surplus van zachthoutooibos wordt in het najaar van 2019 aangelegd in de Rijswaard, dit betreft
circa 3,5 hectare. Dit surplus wordt in 2019 aangelegd om tijdig ontwikkeld te zijn voor de start van de
dijkversterking.

Kabels en leidingen
In het VKA was er sprake van verlegging van 1 van de in totaal 2 kruisende gasleidingen. Bij uitwerking
van het CVO is het ontwerp zondanig geoptimaliseerd dat er geen gasleidingen meer verlegd hoeven
te worden. Net zoals in het VKA kan in het CVO de kruisende TenneT hoogspanningsleiding
gehandhaafd blijven. Voor kabels en leidingen zijn in het concept vergunningenontwerp wel
verleggingen nodig van lokale leidingen en huisaansluitingen.

Draagvlak
Waterschap Rivierenland heeft in augustus en september dijkendagen met de bestuurlijke partners
en dijkgesprekken met de direct belanghebbenden georganiseerd. Over het algemeen is het concept
vergunningenontwerp goed ontvangen en er is veel draagvlak in de omgeving. Er zijn voor het
concept vergunningenontwerp veel eisen uit de omgeving opgehaald. Vanwege het geringere
ruimtebeslag van de dijk kunnen veel wensen ten aanzien van inpassing worden gehonoreerd, onder
andere ten aanzien van behoud van woningen.

In het vergunningenontwerp wordt de inrichting van de dijk nader uitgewerkt. Onder andere het
ontwerp van de infrastructuur, dijk- en wegmeubilair wordt ontworpen. Hierbij worden de principes
uit de Gastvrije Waaldijk als leidend gehanteerd.

Duurzaamheid
Duurzaamheid is geconcenteerd rond drie thema’s: energie/klimaat; grondstoffen/circulariteit en
biodiversiteit.

· Voor Energie/klimaat is de ambitie geformuleerd om het project CO2-neutraal te realiseren,
inclusief de CO2-kosten van de aanlegfase. Deze zijn globaal berekend om te analyseren of
dit in potentie een haalbare ambitie zou kunnen zijn. De CO2-kosten van de aanlegfase
moeten dan gecompenseerd worden door de opwekking van duurzame energie met zon,
wind of stroming van water. Deze opties worden in de VO-fase nader onderzocht waarbij
tevens naar mogelijke locaties wordt gekeken.

· Voor Grondstoffen/circulariteit worden een aantal materialen voor constructies vergeleken.
Daarbij wordt ingegaan op onderwerpen als een materialenboekhouding en de toepassing
van biobased producten.

· Biodiversiteit uitgewerkt via de natuurpuntencalculator. In de VO-fase wordt dit in
samenhang met de landschappelijke inpassing en inrichting van de bermen nader
uitgewerkt.

5 Hiervoor wordt 3,5 hectare aan surplus aan zachthoutooibos aangepland. Er dient meer aan surplus
gecreeërd te worden dan er wordt aangetast, vanwege een omrekenfactor.
6 Exclusief aantasting door aanpassingen regionaal watersysteem
7 Waarvan 2,5 hectare middels land-waterovergangen gerealiseerd wordt.
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Ruimtelijke kwaliteit
Het ruimtelijk kwaliteitskader uit de verkenningsfase is in de planuitwerkingsfase nader uitgewerkt in
een handboek ruimtelijke kwaliteit. De leidende principes voor ruimtelijke kwaliteit zijn (1) de dijk als
herkenbaar element (2) het gevarieerde landschap in de dijkzone is behouden en versterkt (3) dijk als
as voor ontwikkeling. Deze ontwerpprincipes zijn als volgt verwerkt:

1. Dijk als herkenbaar element: het slanke profiel van de dijk wordt behouden door de
binnenberm gemiddeld op een derde van de kruinhoogte in te steken. Het karakter van de
dijk wordt behouden door de kronkels in de dijk te behouden.

2. Behoud en versterken gevarieerd landschap: In het concept vergunningenontwerp zijn de
mogelijkheden voor medegebruik op de berm verkend met de omgeving.

3. Dijk als as voor ontwikkeling: Bouwen op en aan de dijk wordt in het vergunningenontwerp
voor de woningbouwprojecten Slingerbos en Molenblok nader uitgewerkt.

3. Vervolgproces

3.1. Vervolg
Het CVO vormt de basis voor verdere detaillering in het vergunningenontwerp (VO). Deze detaillering
vindt plaats in het najaar van 2019 en het voorjaar van 2020. In het VO wordt het ruimtebeslag van de
dijkversterking vastgelegd. Dit ruimtebeslag dient als basis voor de planproducten en vergunningen.
De ontwikkeling van het VO zal net als het CVO plaatsvinden in samenspraak met de omgeving.
Hierbij wordt op basis van gesprekken in kleine groepen of op individueel niveau het CVO uitgewerkt.
Mede op basis van deze gesprekken worden in het VO ontwerpkeuzes gemaakt ten aanzien van de
inrichting van de dijk op ‘kavel’-niveau.

In het VO wordt het ruimtebeslag nauwkeurig bepaald, zodat het VO een goede basis legt voor het
doorlopen van de wettelijke procedures en vergunningaanvragen. Tegelijkertijd biedt het VO
maximale ruimte voor innovatie door de aannemer op het vlak van de constructies.

Het concept vergunningenontwerp tevens de basis voor het starten van de grondverwerving. Het
vergunningenontwerp biedt de basis voor het voorbereiden en starten van onteigeningsprocedures,
waar nodig.

Na de ontwerprondes wordt een integrale ontwerpnota opgesteld, een concept Ontwerp Projectplan
Waterwet (OPPW) en een concept Project-MER. Ook het ontwerp bestemmingsplan en ontwerp
hoofdvergunningen worden opgesteld. Het proces is opgenomen in figuur 3-1

 Opstellen
Concept

Vergunningen
Ontwerp (CVO)

Gecoördineerde
planprocedure

Opstellen
Vergunningen
Ontwerp (VO)

Opstellen (ontwerp)
Planproducten en

aanvraag
hoofdvergunningen

Opstellen
Uitvoeringsgereed

Ontwerp
Aanbesteding

Uitvoering

Voorbereiden aanbesteding

Figuur 3-1. Vervolgproces van ontwerp tot start uitvoering

3.2. Onzekerheden
Het concept vergunningenontwerp is betreffende dimensionering, inpassing en draagvlak voor de
oplossing stabiel. De gekozen ontwerpprincipes zullen alleen zeer lokaal wijzigen. In het concept
vergunningenontwerp zijn echter ook nog onzekerheden. Deze worden nader uitgewerkt in het
vergunningenontwerp. Belangrijke onzekerheden zijn benoemd in tabel 3-1.
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Tabel 3-1: onzekerheden in het concept vergunningenontwerp

Onderdeel Aaleiding Gevolg vergunningenontwerp
Stabiliteit
binnenwaarts
(oplossing in grond)

Voor het concept
vergunningenontwerp was het
nadere grondonderzoek en de
gewijzigde proevenverzameling
nog niet beschikbaar. Daarnaast
zijn in verband met de planning ca.
2/3 van de dijkvakken
doorgerekend voor
macrostabiliteit. De overige
vakken zijn (met een veilige
waarde) doorvertaald naar de
benodigde bermbreedte

Op basis van het nader
grondonderzoek en de meer
gedetailleerde berekeningen is de
verwachting dat in het
vergunningenontwerp de
bermbreedtes van de
binnenbermen lokaal nog
geoptimaliseerd kunnen worden.

Stabiliteit buitenwaarts Voor de buitenwaartse stabiliteit is
dit faalmechanisme als een
indirect faalmechanisme
beschouwd

Op basis van nadere beschouwing
in het vergunningenontwerp kan
het mogelijk zijn dat er lokaal
alsnog stabiliteitsmaatregelen aan
de buitenzijde van de dijk
noodzakelijk zijn.

Stabililiteit
binnenwaarts
(constructies)

De concept publicatie
stabiliteitsverhogende
langsconstructies voor primaire
waterkeringen (PPL) wordt voor de
eerste keer toegepast. Dit leidt tot
relatief zware constructies. De
richtlijn is nog in ontwikkeling.

De verwachting is dat de
dimensionering van de
constructies door toepassing van
nieuwe inzichten nog nader
geoptimaliseerd wordt. Hiervoor
wordt de aannemer uitgedaagd in
de aanbesteding.

Gastvrije Waaldijk,
woningbouwprojecten
Molenblok en
Slingerbos

In het concept
vergunningenontwerp is de
uitwerking van Gastvrije Waaldijk,
en het bouwen op/aan de dijk bij
Molenblok en Slingerbos

Het ruimtebeslag kan lokaal nog
wijzigen naar aanleiding van
uitwerking van de het ontwerp cq.
de inrichting van de dijk. Bij de
gastvrije Waaldijk speelt dit met
name bij de brandpunten.
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Bijlage 1: Overzichtskaart verschil VKA en CVO
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