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Bijlagen (als download op de website)
1. Presentatie (Dijkversterking polder Zeevang 5 juli 2017)
2. Kaartmateriaal Zeevang
3. Planning

Besproken onderwerpen aan de hand van presentatie:
• Doel bijeenkomst
• Terugblik
• Actuele stand van zaken ontwerp
• Relevante (bestuurlijke) ontwikkelingen
• Vooruitblik proces
Besproken onderwerpen en reacties aanwezigen



Waar staan de cirkels op de kaart voor? De cirkels geven locaties aan wat nog een nadere
uitwerking verdient. Hierbij kan gedacht worden aan de informele strandjes, dijktrappen en de
overgangen tussen de verschillende versterkingstypen.

Vegetatie en beheer- en onderhoud
 Wat wordt de vegetatie? kruidenrijk grasland, riet, lage struikbegroeiing, nadere invulling volgt
later.
 Het huidige beheer van de vegetatie langs en op de dijk wordt door de bewoners als uiterst slecht
ervaren, hoe wordt dat in de toekomst geregeld? Kunnen bewoners er op vertrouwen dat het
beheer dan beter gaat? Het probleem met beheer is bij HHNK/de Alliantie bekend. De provincie wil
goede afspraken maken over het toekomstig beheer van de voorlandjes, zodat er niet een
onwenselijke situatie ontstaat.
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Momenteel wordt er veel last ondervonden van distels. Wordt hier in de toekomst rekening mee
gehouden? Dit probleem is bekend en maakt onderdeel uit van de nog uit te werken beheerplan
voor de voorlandjes.
In de presentatie wordt aangegeven dat er mogelijk ook laag struikgewas komt. Dat heeft absoluut
niet de voorkeur van de omwonenden. Hoe wordt dit onderhouden? Het beheer hangt af van de
doelstelling van de locatie. Is de doelstelling bijvoorbeeld ecologisch of gebruik door bewoners en
recreanten? Dit heeft effect op de beheersmaatregel. Hier moet nog een plan voor gemaakt
worden. De provincie deelt de noodzaak voor een goed beheerplan zal hiervoor een
ontwerpbeheerplan opstellen en dit bespreken met de bewoners.
De verwachting is dat dat er door goed maaibeheer geen riet komt, want de voorlanden blijven
voornamelijk droog. Er kunnen echter geen garanties worden gegeven dat er helemaal geen
rietgroei ontstaat in de oeverzone.

Noodzaak voorlanden
 Waarom zijn de voorlanden nodig? De voorlanden dienen als compensatie dan wel verzachtende
maatregel voor het afgraven van de historische dijk. De locaties bij de braken zijn daarvoor
geschikt gezien de historie van voorlanden en de doorbraken. Vroeger zijn er veel voorlanden
geweest langs de dijk.
 De voorlanden zijn niet nodig voor de waterveiligheid. De voorlanden hebben wel een meerwaarde
voor de ringslag.
 Kan de compensatie ook op een andere plek worden gerealiseerd? De provincie ziet deze locatie
als meest geschikt gezien omdat met de vier voorlanden de braken worden geaccentueerd en zo
het verhaal van de historie van de dijk wordt verteld.

Andere vragen
 Er is bij eerdere bijeenkomsten gevraagd om inzicht te geven in de risicoanalyse van dit project.
Aanwezigen willen hier aandacht voor. Experts hebben eerder gewaarschuwd voor de effecten
van het aanbrengen van nieuwe dijklichamen van klei op de slappe ondergrond. Hoe wordt
omgegaan met dergelijke risico's? Het niet delen van de risicoanalyse draagt niet bij aan het
vertrouwen van de bewoners in de uitvoering van de dijkversterking. De aanwezigen maken zich
hier grote zorgen over. Het punt is helder. De wens tot inzicht in de risicoanalyse is bekend en zoals
is besproken, komt de Alliantie hier nog op terug. Gezien de planning van het project ligt de
noodzaak eerst bij het uitwerken van de voorlanden en het delen van de resultaten. Daar is
vanavond voor bedoeld. Er is binnen het project veel aandacht voor risicoanalyses en
risicobeheersing. Hierbij kijken experts van o.a. Rijkswaterstaat mee, ook worden alle plannen
uitgebreid getoetst door diverse deskundigen. De reden dat het dossier niet integraal wordt
gedeeld is dat de risicoanalyse vertrouwelijke en bedrijfsgevoelige informatie bevat. Om die reden
zijn risicoanalyses van grote projecten nooit openbaar.
Transparantie over risico's wordt in afstemming met opdrachtgever HHNK gedaan. Wat wel
gedeeld kan worden is hoe de Alliantie en HHNK omgaan met risico's, welk type
beheersmaatregelen er zijn en worden getroffen en welke experts hierover adviseren. De Alliantie
komt hierop terug.
 Hoe lang leven de woelmuis en ringslang? Enkele jaren.
 Welke natuurwetten hebben betrekking op de dijk? De Natuurwet en de Flora en Faunawet.
 Hoe serieus zijn deze plannen? Afgelopen jaren is er veel tussentijds gewijzigd, komt er nog een
volgende versie? Deze plannen maken deel uit van het Ontwerp Projectplan Water (OPPW) dat
naar verwachting eind van dit jaar ter inzage gaat. Er komen geen essentiële wijzigingen meer in.
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Naschrift: op 11 juli heeft het dagelijks bestuur van HHNK het OPPW besproken. Het plan wordt
aangeboden aan de provincie ter voorbereiding van de formele inspraak. Eerdere wijzigingen in de
plannen ontstonden om wensen en ideeën van o.a bewoners een plek te geven in de plannen, de
plannen waren daardoor aan verandering onderhevig.
Het uitwerkingsniveau van de tekeningen is minimaal, nog veel zaken moeten worden uitgewerkt.
Dat klopt. In februari werden de eerste ontwerp-tekeningen met de voorlanden gepresenteerd.
Daar kwam veel kritiek op van de bewoners. Op grond van inhoudelijke overleggen in april/mei
met een aantal belanghebbenden van module Zeevang zijn de plannen flink aangepast. Deze
aanpassingen liggen nu voor aan alle belanghebbenden van deze module.
Wanneer vindt de besluitvorming plaats? In de komende twee weken (naschrift: 11 juli jl)
bespreekt het dagelijks bestuur van het hoogheemraadschap de plannen, waarna de plannen
worden aangeboden aan de provincie (bevoegd gezag) om de vergunningprocedure te kunnen
starten. Daarna kan de tervisielegging, naar verwachting eind 2017, plaatsvinden.
Wordt er vervuilde grond gebruikt voor de dijkversterking? De te gebruiken grond moet voldoen
aan strenge eisen. Het is nu nog niet te zeggen waar de grond vandaan zal komen. Zodra daar
meer helderheid over is, wordt deze informatie gedeeld.

De tekeningen en het verslag van de omgevingsbijeenkomst staan inmiddels op
www.markermeerdijken.nl. Met vragen, suggesties of opmerkingen mag er altijd contact opgenomen
worden met de Alliantie via contact@markermeerdijken.nl.

