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I. Goedkeuring te verlenen aan het vastgesteld~ dijkversterkingplan met

tekeningen en toelichting van de Lekdijk. gedeelte Zederik en gedeelte
Hagestein-Everclingen µiet inbegrip van de inrichting van de zuidelijke
Lekuiterwaarden in de gemeenten Zederik en Vianen..
II. De daadwerkelijk optredende effecten van de dijkversterking te onderzoeken op
basis van een MER-evaluatie.
Veiligheid
Uit onderzoek is gebleken dat het betreffende dijkvak onvoldoende veiligheid biedt
tegen overstromingen. De primaire waterkering dient verhoogd te worden en de
stabiliteit c.a. client verbeterd te warden. Het dijkversterkingplan is opgesteld
conform de uitgangspunten van artikel 7 van de Wet op de waterkeriilg~ Tijdens de
bestekfase en de uitvoering lean nog een verdere optim.alisatie plaatsvinden. Na
uitvoering van het plan voldoet dit dijkvak aan het wettelijk vereiste veiligheids·
niveau.

Tran11 en 9 en
bus 65 en 88 stoppen
bij het provinciehuis.
Vanaf station Den Haag CS

is het ticn roinuten lopen.
De parkeerrubnte voor
auto's is beperkt.

Procedure
De Coorclinatiecomm.issie Dijkverzwaring heeft bij brieven van 30 januari 1998 en
van 24 maart 2000 adviezen uitgebracht met betrekking tot verschillende ondel'delen van het dijkversterkingsplan. Het ontwerp-plan bestaande uit twee deelontwerp-plannen is overeenkomstig artikel 19 van de Wet op de waterkering, met
toepassing van Afdeling 34 van de Algemene wet bestuursrecht. voor een ieder ter
inzage gelegd van 11september2000 tot en met 9 oktober 2000. Binnen deze
termijn konden belanghebbenden zienswijzen indienen bij Gedeputeerde Staten
over dit ontwerp-plan met de bijbehorende stukken en over de aanvragen voor de
overige besluiten. Bovendien is er op 27 september 2000 een open.bare zitting
gehouden in het gemeentehuis van Vi.an.en.
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Zienswijzen
.-; ·
Naar aanleiding van de tervisielegging zijn 24 sc:hriftelijke zienswijzen ingediend·;'-""'.'
Tijdens de hoorzitting zijn nog vier mondclinge zienswijzen ingediend.
Blijkens het bes!uit van het hoogheemraadschap van de Alblasserwaard en de
Vtjfheerenlanden van 15 november 2000 en de daarbijbehorende Nota van
beantwoording is aan vier van de ingediende zienswijzen tegemoetgekomen en is
het plan ter plaatse van Lekdijk 7 te Everdingen enigszins aangepast.
Wij lcunnen instemm.en met de vorengenoemde Nota van beantwoording.
Bovendien vinden wij dat in de koepelnotitie in voldoende mate de meerwaarde is
aangetoond van het combineren van de dijkversterkingsprojecten Zederik en
Hagestein-Everdingen met de uiterwaardimichtin.gsprojecten conform de
beleidslijn 'Ruimte voor de Rivier'.
Toetsingsadvies van de commissie voor de milieueffectrapportage
28 november 2000 over de milieueffectrapporten van
de dijkversterkingen Hagestein~Everdingen en Zederik en de ontwikkeling van de
zuidelijke Lekuiterwaarden doet de commissie voor de milieueffectrapportage een
aantal aanbeveiingen voor de besluitvorming:
a. bij waardevolle 'natuur direct grenzend aan de nieuwe dijk voor het bepal~ van
de teenlijnen uit te gaan van de wettelijk voorgeschreven dijktafelhoogtes:
b. bij de besluitvorming meer informatie te geven over de wijze van aanleg en de
uitvoering van de compensatie met de suggestie om hergebruik van te
verwijderen vegetaties toe te passen;
c. de commissie adviseert om tijdig, voorde start van de uitvoering aan te geven
op welke wijze met de 'restspecie' wordt omgegaan;
d. de commissie adviseert om bij de besluitvorming vast te leggen op welke wijze
het (agrari.sch) natuurbeheer van de uiterwaarden moet plaatsvinden.

In haar toetsingsadvies van

Ad.a
Het hoogheemraadschap vindt het geen goede zaak om deze aanbeveling over te
nemen. Allereerst betekent het voorstel van de commissie dat het buitentalud
steiler wordt opgezet hetgeen meer golfoploop betekent en vervolgens dat de dijk
hoger aangelegd moet worden. Dit geeft extra ruimtebeslag. Daarnaast is te
verwachten dat op termijn de taludhelling door zettingen nooit op de vereiste
helling van 1 :2,5 komt omdat. naast de zetting van de kruin, ,ook de teenlijn za1
zetten. Dit betekentwaarschijnlijk dat herpro:fileringswerkzaamheden nodig zijn,
hetgeen voor de natuurontwikkeling van de dijktaluds een slechte zaak is.
Bovendien is landschappelijk gezien een plaatselijke verstoring van het dwarsprofiel van de waterkering niet gewenst. Overigens is het extra ruimtebeslag wat
gemoeid gaat met de overhoogte minimaal. Wij kunnen ons vinden in deze
overweging van het hoogheemraadschap.

Mb
De suggestie om hergebruik van te verwij deren vegetaties toe te passen, wordt
overgenomen. Getracht wordt om athankelijk van de grondaankoop zoveel
mogelijk als eerste de compensatie te verwezenlijken (bijvoorbeeld graven van
poelen).

In het bestek zal warden aangegeven hoe met de 'restspecie' wordt omgegaan.
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Ii:J. sameD.werking inet de Stichting Beheer Uiterwaarden Vijfheerenlanden
i.o
.
- •..-'\·
'

'

'

'

'

wordt door het hoogheemraa~schap een beheersplan voor de uiterwaarden
opgesteld.

~

Grondaankoop
Blijkens een op 8februari 2001 ontvangen fax van he.t hoogheemraadschap, is
abusievelijk in de aankooplijst behorende bij. de onteigeningStekeningen van het
deeldijkVersterkingspian Zederik (zie tekeitjng no.00.58-076): het grondplan-nummer 529 niet vermeld. ~t dient alsnog te gesdtleden. Het onderhavige per-- ·
ceel, kadastraal bekeiid Lexmon~ sectie B, nummer 3805 ter grootte van 043.00.ha ·
in eigendolD:
L. Z~ndag, wonend~ Achthoven 41 te Lexm.ond client in zijn
geheel verworven te worden.
Overigeris wordt in de J?riefvan het hoogheemraadschap van de Alblasserwaard en
de Vijtheei:enlanderi.
19 feb~ 2001, no.0102058fFvdB/PVB, het verschil
uitgeleg4 tussen de 'lijst te VCIWeJ.'.Veil m:onden(onteigening)' en de 'Lijst te
verwer\ren grondm (gew~t)'. · ·
·
·

van

van

I'

BrtdStichting Debeer Uiterwaarden Vijfheerenlanden io. d.d. s. januarl 2ooi
r
.
•· •
De stichting brengt een tweetal zaken onder_de ~dacht.
Ten eerste verzoekt de stichting om alsnog een gedeelte van de locatie. 1exmon,dWest te sanereD., alhoeweldit voor de realisering van de plannen-niet noodz~k
is.
Ten twe'ede meldt de stichting dat het niet is gel1*t om voor het 'meidoornhagengebied' in de uit~ te Bverdingen een iiuichtingsplan te ontwikkeien_
dat meer techt doet aan de bestaande landschappelijke en cultuurhistorlsche
waarden..
Me_t betrekking tot het eerste punt lean vermeld warden dat in het onderhavige ·
gedeelte van de uiterwaard geen sanerii:t.g vereist is, omdat het inrichtingsplan niet
voorziet in een o'D.tgraving ter plaatse en bovendien is uit onderzoek niet gebleken
· dater een saneringsl?licht is. Uit nadere informatfo van het waterschap blijkt
\roorts, dat de extra sanering ongeveer f 500.000,00 kost. Gelet op hetvorenstaande·
zijn wij van mening'dat de kcisten. van een _eventueel vrljwillige·sanering niet ten
laSte tcllnnen komen van het project.
"
·
·
Met betrekking tot het·tweede punt lean vermeld worden, dat de stichting met het
hoogheemraadschap heeft afgesprciken dat bij de inrichting van het zogenaamde ·
'meidoornhagengebied'.bij Everdingen wordt bezi~, in welke mate het peil~e~
lokaal zodanig kan warden aangepast dat het beeld van het a~sch cultuurlandschap beter behoudeii. blijft. Hiermee kunnen wij instemmen.

MER-evaluatie
Ingevolge artikel 7 .39 van de Wet milieubeheer dient een MER-evaluatie te warden
uitgevoerd voor het onderhavige dijkversterld.ngsplan met inbegrip van de
inrichting van de zuidelijke Lekuiterwaarden. Omdat bij deze activiteit een MERevaluatie een duidelijke meerwaarde heeft met betrekking tot zowel het controlr
kennis- als communicatiedoel, za1 ze uitgevoerd warden.
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Daartoe zullen de te evalueren effecten op het gebied van natuur. landschap en. :-:~.
geomorfologie vastgelegd warden in een Evaluatieprogramma. Dit. programma-zai~~
in overleg met de initiatiefnemers door on.5 college warden opgesteld. Hierin
zullen de meet-, registratie- en rapportageverplichtingen ten aanzien van de
onderwerpen van de MER-evaluatie voor de initiatiefnemers. conform artikel 7 40
van de Wet milieubeheer, door ons vastgesteld worden. Gelet op het tijdsbestek
waarin de milieu-effecten gaan optreden. wordt de MER.evaluatie opgedeeld in een
aantal fasen. Om de noodzakelijke.nulmetingen te kunnen uitvoeren zal het
Evaluatieprogramma binnen drie maanden na het nemen van dit goedkeuringsbesluit worden opgestekt
Q:verige besluiten
In bet leader van de gecoordineerde voorbereiding van het dijkversterkingsplan
zijn door het hoogheemraadschap venclrlnende aanvragen en meldingen ingediend, benodigd voor de uitvoerlng, bij d~ volgende bevoegde bestuursorganen:
• Minister vim Verkeer Waterstaat c.q. Rijkswaterstaat;
• gemeente Zederik;
• gemeente Vianeri;
•
• zuiveringsschap Hollandse Eilanden en Waarden;
• laser Dordrecht;
• provincie Zuid-Holland.
.. Nadat het goedkeurlngsbesluit is bekendgemaakt. dienen ~gevolge artikel 23 van
de Wet op de waterkering de bevoegde bestuursorganen de overige besluiten
binnen drie weken te ii.em.en en deze besluiten onmiddellijk aan ons toe te zenden.

en

Tervisielegging
Bij de komende tervisielegging zullen aanvullend de volgende stukkei:i mede ter
inzage worden gelegd:
- het advies van de Coordinati.ecommissie Dijkverzwaring van 30 januari 1998
met betrekking tot het deelontwerp-plan dijkversterking Zederik;
- de Nota van beantwoording van het hoogheemraadschap van de Alblass~
en de Vijtbeerenlanden:
het Toetsingsadvies van de commissie voor de milieueffectrapportage van
28 november 2000;
de ingediende ~chriftelijke zienswijzen;
- de fax van het hoogheemraadschap van de Alblasserwaard en de Vijtbeerenland~ van 8 februari 2001 met betrekking tot grondplannummer 529 te
Zederik;
de brief van het hoogheemraadschap van de Alblasseiwaard en de Vijtbeerenlanden van 19 februari 2001 met betrekldng tot de grondaankoop;
- de brief van de Stichting Beheer Uiterwaarden Vijfheerenlanden i.o. van
8 januari 2001.
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Beroep
Belanghebbenden kunnen op grand van artikel 24 van de Wet op de waterk.ermg
tegen ons beslliit beroep instellen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad
van State. Artikel 7.1 van de Algemene wet bestuursrecht is niet van toepassing.
zodat geen voorafgaand bezwaar bij ons college tegen dit goedkeuringsbesluit
vereist is. De termijn voor het indienen van een beroepschrift tegen het goedkeuringsbesluit en de overige besluiten bedraagt zes weken.
. Deze termijn vangt aan met ingang van de dag waarop de bekendmaking plaatsvindt van de overige besluiten als bedoeld in artikel 1.8 van de Wet op de wate~
kering. De Afdeling bestuursrechtspraak beslist binnen twaalf wek:en na afloop van
de beroepstermijn. In bijzondere gevallen kan deze termijn met ten hoogste zes
wek:en warden verlengd.

Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland.
VO?rzitter,
griffier,

MJIJ. van Wieringen-Wagenaar

Verzonden:
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