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Perspectievennota:
Alblasserwaard - Vijfheerenlanden
Een routekaart naar verbinding tussen water en ruimte
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Voorwoord
Beste lezer,
Na de lange periode van droogte in 2017 en 2018 zouden we haast vergeten dat klimaatverandering ook betekent: meer waterafvoer via de rivieren en stijging van de zeespiegel.
Om de Alblasserwaard-Vijfheerenlanden veilig te houden, blijft het daarom nodig om aan
de dijken te werken. Sinds de oprichting van de Gebiedsraad A5H in 2015 kijken wij naar
de kansen die dat in onze regio biedt voor ruimte en economie. Wij werken aan het verbinden
van water en ruimte.
De uitdaging is om als gemeenten, waterschap en provincie steeds meer vanuit één gezamenlijke invalshoek te werken. Juist in de komende bestuursperiode, waarin veel dijken opnieuw
worden beoordeeld, is dat van belang. Gemeenten, waterschap en provincies hebben
verschillende opgaven en verschillende planningen. Door deze meer op elkaar af te stemmen,
ontstaan meekoppelkansen. En dat is helemaal het geval als we hier ook de initiatieven van
onze burgers en bedrijven aan weten toe te voegen.
Met deze Perspectievennota is dat mogelijk en zetten we weer een stap naar verbinding tussen
water en ruimte. Er ligt nu een routekaart, met handelingsperspectieven voor alle deelnemers
in de Gebiedsraad.
Om tot deze Perspectievennota te komen, hebben we aan drie bouwstenen gewerkt.
Ik ben vooral erg trots op de Handreiking kwaliteit dijken en oevers. Deze biedt ons inspiratie
en ideeën om het gebied van de dijken met kwaliteit te ontwikkelen. De beelden en
beschrijvingen in het rapport hebben we samen opgebouwd en ze staan daarmee model
voor de samenwerking in onze Gebiedsraad. Ik ben ook blij met de andere bouwstenen,
de verkenningen Verkeer op de dijken en Meerlaagsveiligheid. Beide zie ik als een eerste stap,
zeker niet af, maar met goede suggesties om op door te gaan.
Verder merk ik dat we elkaar in de praktijk steeds beter weten te vinden. Onze interactieve
projectenkaart is daar hét voorbeeld van. Die kaart houden we levend, die is de basis voor
gezamenlijke routes en vormt aanleiding om elkaar op te blijven zoeken.
Als Gebiedsraad leggen we nu een praktische agenda neer voor de bestuurders in ons gebied.
Met daarbij de uitnodiging om samen in gesprek te gaan hoe dit een vervolg kan krijgen in
de dagelijkse praktijk. Daarnaast werkt de Gebiedsraad ook aan een bredere agenda voor de
komende paar jaar. Op die agenda blijft waterveiligheid belangrijk, maar we kijken ook breder.
Klimaatverandering brengt nog meer uitdagingen mee voor deze regio. Die verkennen we op
dit moment, wellicht kunnen we ook daar gezamenlijk een goede bijdrage aan leveren.
Veel inspiratie toegewenst!
Bram van Hemmen, mede namens Adri Bom
Voorzitters Gebiedsraad A5H
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1 Inleiding: meekoppelkansen beter benutten
Slimme verbindingen tussen water en ruimte zijn
er volop, zo concludeerde het MIRT-onderzoek
Alblasserwaard-Vijfheerenlanden (A5H) in september
2016. Gelijktijdig met een dijkversterking kun je
bijvoorbeeld de verkeersituatie verbeteren of een
heel gebied beter inrichten. Zo ontstaat meer ruimtelijke kwaliteit, vermindert de overlast én worden
kosten bespaard.
Maar deze zogenaamde meekoppelkansen
beter benutten, hoe doe je dat nu in de praktijk?
Hoe overbrug je de verschillende snelheden tussen
de verschillende overheden (provincie, waterschap,
gemeenten)? Hoe zorg je voor afstemming tussen
de dijkversterkingen en ruimtelijke ontwikkelingen?
Daar geeft deze Perspectievennota van de Gebiedsraad A5H antwoord op.
De nota is te beschouwen als een nadere uitwerking
van de resultaten van het MIRT-onderzoek A5H. Het
is een advies aan de besturen van de partners van
de Gebiedsraad A5H: gemeenten, het waterschap en
de provincie. Zij vinden in de nota handvatten om
zich tijdig voor te bereiden op toekomstige waterveiligheidsprojecten en de wisselwerking daarvan
met de omgeving. Met als uiteindelijk doel dat de
dijk- en oeverzone wordt aangepakt vanuit één
gezamenlijke invalshoek, met een dubbele
doelstelling, namelijk waterveiligheid én ruimte
en economie. Daarmee is deze nota tevens een
nuttig instrument om in te spelen op de nieuwe
Omgevingswet, die deze integrale aanpak voorstaat.

Opbouw en leeswijzer
De opbouw van de Perspectievennnota is als volgt.
Hoofstuk 2 bevat de opbrengst van de onderzochte
thema’s.
• De planning van de komende dijkversterkingen
is geconcretiseerd.
• De drie bouwstenen uit het MIRT-onderzoek
zijn nader onderzocht.
• De meekoppelkansenkaart is geactualiseerd
en gerangschikt in de tijd (korte, middellange
en langetermijn).
In hoofdstuk 3 combineren we dit actuele overzicht
van de meekoppelkansen met de planning van
de dijkversterkingen.
• Er is eerst een langetermijnperspectief dijken
geformuleerd.
• Dit perspectief is toegevoegd aan de actuele
meekoppelkansen, met als resultaat een
ruimtelijk programma, afgezet in de tijd.
• Dit ruimtelijk programma is vervolgens
gekoppeld aan de planning van de komende
dijkversterkingen.
Hoofdstuk 4 tot slot bespreekt een routekaart om
de dijkversterkingen en ruimtelijke ontwikkelingen
naar elkaar toe te laten groeien. Het ideale pad naar
synergie is verder uitgewerkt. Daarmee is een praktisch instrument ontwikkeld om de veelbelovende
meekoppelkansen die dit gebied heeft, ook daadwerkelijk te verzilveren.

De blik van de Perspectievennota is gericht op
de dijk- en oeverzone die het gebied van de
Alblasserwaard-Vijfheerenlanden omringt: dijkring
16. De nota behandelt de zaken die regionaal belang
hebben.
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2 Opbrengsten van de onderzochte thema’s
Voor deze Perspectievennota zijn vijf thema’s (nader)
onderzocht. Allereerst de planning van de komende
dijkversterkingen (2.1). Daarna volgen Verkeer op
de dijken (2.2), Meerlaagsveiligheid (2.3) en Kwaliteit
dijken en oevers (2.4). Dit zijn de bouwstenen die in
het MIRT-onderzoek als meest urgente thema’s naar
voren zijn gekomen en die de Gebiedsraad A5H voor
deze Perspectievennota nader heeft onderzocht.
Tot slot is de oogst van de jaarlijkse inventarisatie
van meekoppelkansen (per juni 2018) van waterschap en gemeenten weergegeven (2.5).

2.1 Globale planning komende
dijkversterkingen
Een bepalende factor bij het succesvol verbinden
van water en ruimte, is inzicht in de planning van de
komende dijkversterkingen. Deze planning ontbrak
nog in het eindrapport MIRT-onderzoek A5H (2016),
inmiddels kunnen we concreter zijn.
De dijkring die de Alblasserwaard-Vijfheerenlanden
beschermt (dijkring 16), bestaat uit vijf gedeelten:
zogenaamde normtrajecten (zie figuur 1).

Figuur 1 - Normtrajecten Alblasserwaard-Vijfheerenlanden
(dijkring 16).
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De globale planning van de vijf trajecten ziet er als
volgt uit.
• Tussen Streefkerk – Ameide en Ameide(Sluis) –
Fort Everdingen; langs de Lek (16.3 en 16.4) loopt
medio 2018 een verkenning. Het waterschap
streeft ernaar in najaar 2018 september een compleet beeld te hebben van de kwaliteit van de dijk,
en of de beoogde partiële versterking voldoende is. Deze versterking is gericht op piping, een
faalmechanisme waarbij hoge waterstanden sterke
kwelwaterstromingen kunnen veroorzaken, die
het zand onder de dijk wegspoelen of de ondergrond dusdanig verweken dat de dijk afschuift/
inzakt. Daarna maakt het waterschap de afweging
of de investering opweegt tegen de veiligheidswinst. In dit gebied is het van belang om dit jaar
al goed af te stemmen over de consequenties van
de resultaten van de voorverkenning.
• Voor Gorinchem – Sliedrecht en Sliedrecht –
Streefkerk (normtrajecten 16.1 en 16.2) wordt
de beoordeling voorzien tussen 2019 en 2021.
Dijktrajecten die niet aan de norm voldoen
worden aangemeld bij het Hoogwaterbeschermingsprogramma (HWBP, zie kader pagina 7).
De dijkversterking wordt voorzien in de periode
2025-2035. In dit gebied kan de komende periode
worden benut om voor te sorteren op mogelijke
dijkversterkingen.
• Het dijktraject tussen Fort Everdingen en Gorinchem (normtraject 16.5) neemt een bijzondere
positie in. Het is een zogenaamde droge kering,
die bedoeld is om dijkring 16 te beschermen tegen
water bovenstrooms en alleen water keert als
dijkring 43 (Betuwe) overstroomt. Het waterschap
heeft dit normtraject daarom in de laatste ronde
geplaatst voor de veiligheidsbeoordeling. Deze
is op zijn vroegst voorzien in 2022. Pas als het
resultaat van die beoordeling bekend is, kan het
waterschap een beslissing nemen over eventuele
aanmelding van dit normtraject voor het zogenaamde Hoogwaterbeschermingsprogramma
(HWBP).
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Figuur 10 Visualisatie verkeerssoorten die gebruik maken van de dijk met daarbij de specifieke knelpunten
Figuur 10 Visualisatie verkeerssoorten die gebruik maken van de dijk met daarbij de specifieke knelpunten
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2.2 Bouwsteen Verkeer op de dijken
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In het MIRT-onderzoek kwam naar voren dat verkeersdrukte en de druk op verkeersveiligheid en
leefbaarheid de belangrijkste problemen zijn die de
2
regio ervaart. Dit is daarom nader onderzocht voor
de Perspectievennota.
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Vrijwel de hele dijkring 16 fungeert ook als weg en
deze wordt intensief gebruikt door verschillende
soorten verkeer (zie figuur 2). De dijk maakt onder3
3
33
deel uit van de regionale wegenstructuur en wordt
veel gebruikt als sluiproute als het op de A15 of de
provinciale wegen vast staat. Maar de wegen zijn
smal en woningen en bedrijven staan dicht op de
A20-JKA-KA-1800116 / Proj.nr. RM005331 / Vrijgegeven / Versie 2.0 / 2 maart 2018
dijk. De inrichting van de dijk en het wegprofiel
A20-JKA-KA-1800116 / Proj.nr. RM005331 / Vrijgegeven / Versie 2.0 / 2 maart 2018
zijn op veel locaties niet geschikt om dit intensieve
Figuur 2 - Verkeerssoorten en knelpunten op dijk
verkeer te verwerken.
(Movares, 2018).
A20-JKA-KA-1800116 / Proj.nr. RM005331 / Vrijgegeven / Versie 2.0 / 2 maart 2018
A20-JKA-KA-1800116 / Proj.nr. RM005331 / Vrijgegeven / Versie 2.0 / 2 maart 2018

De werking van het Hoogwater-beschermingsprogramma: meest urgente trajecten eerst
Waterschap Rivierenland is verantwoordelijk voor de kwaliteit van de dijken
(keringen) in dit gebied is. Het waterschap beoordeelt periodiek of de primaire keringen aan de veiligheidsnormen
voldoen. Als uit de veiligheidsbeoordeling blijkt dat de dijk niet aan de normen
voldoet, zijn versterkingsmaatregelen
noodzakelijk. Het waterschap meldt
de dijk dan aan bij het Hoogwaterbeschermingsprogramma (HWBP). Dit
is een gezamenlijk programma waarin
Rijk en waterschappen samenwerken
om Nederland te beschermen tegen
overstromingen.
De meest urgente trajecten krijgen als
eerste een plek in de programmering
van het HWBP. De urgentie wordt
bepaald op basis van de kans op
een overstroming én de grootte van
de gevolgen van een overstroming.

Het programma wordt jaarlijks
geactualiseerd. De plaats van een dijkversterkings- project in de programmering bepaalt de planning van een
dijkversterking.
Stappen in een dijkversterkingsproject
Een dijkversterking volgt een vaste
route, die in het HWBP is afgesproken
en de MIRT-werkwijze volgt. Hierbij
doorloopt iedere maatregel in principe
drie fases: verkenning, platuitwerking
en realisatie.
• Voorverkenning: vrijwillig, niet
verplicht onderdeel van de verkenningsfase, waarin de dijkbeheerder
nader onderzoek doet om de aard of
de reikwijdte van een dijkversterking
te bepalen.
• Verkenningsfase: fase die volgt nadat
een maatregel in het HWBP is opge-
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nomen. In deze fase onderzoekt de
dijkbeheerder mogelijke alternatieven
en meekoppelkansen en selecteert
kansrijke oplossingsrichtingen.
Aan het eind van deze fase wordt
voorkeur uitgesproken voor één van
de mogelijke oplossingsrichtingen
(de voorkeursvariant). Afhankelijk
van de opgave duurt deze fase
circa twee jaar.
• Planuitwerkingsfase: in deze fase
wordt de voorkeursvariant verder
uitgewerkt. Resultaat is een goedgekeurd en vastgesteld projectplan of
een ontwerp en een beschrijving van
het werk. Afhankelijk van de opgave
duurt deze fase circa twee jaar.
• Realisatiefase: in deze fase wordt
de dijkversterking aanbesteed en
uitgevoerd. Dit duurt vaak meerdere
jaren.
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Ontwerp-Tracébesluit A15 Papendrecht - Sliedrecht | Toelichting
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uit de rapportage:
Ontbrekende
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wegennet
Figuur 316
– Suggesties
voor ontbrekende
schakels schakels
in het regionale
wegennet
(Movares 2018).
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Op de plekken waar de waterkering ook een wegvan de dijken kunnen verbeteren (zie figuur 3).
functie heeft (en dat is op veel plekken zo), liggen
• Optimaliseren van het fietsroutenetwerk aan
kansen om de verkeersproblemen op te lossen. Hier
noord- en zuidzijde van het gebied.
Inleiding
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• Parkeren langs de dijken aan de zuidzijde op een
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Voor
u ligt de Toelichting
opDe
het
Ontwerp-Tracébesluit
(hiernavan
ooknieuwe
‘OTB’)bedrijfsvestiging
voor de
verkeersmetingen
zijn gedaan.
resultaten
zijn
• Beperken
langs de
A15
Papendrecht
Sliedrecht.
verwerkt in het rapport Verkeer op de dijken.
dijk aan de zuidzijde, of in ieder geval voorkomen
Op de A15 wordt op de noordbaan op het gedeelte tussen aansluiting Sliedrechtdat nieuwe bedrijven de verkeersproblematiek
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Deze aanpassingen zijn Tracéwetplichtig en worden om die reden uitgewerkt in een
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Tracébesluit. De verkorte Tracéwetprocedure is van toepassing op dit project.
Het Tracébesluit A15 Papendrecht - Sliedrecht bestaat uit de besluittekst (I), de
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Verbreding A15: mogelijke effecten na 2020
Een ander belangrijk verkeerskundig aspect is de
relatie met de rijkswegen. Als het druk is op de A15
en A27, dan geeft dit sluipverkeer op de dijkring 16.
Verkeersmaatregelen voor de doorstroming op de
A15 en de A27, kunnen de verkeersdruk in de regio
ontlasten.
Een knelpunt tijdens de spits op de A15 is het traject
Papendrecht – Sliedrecht. Prognoses tonen aan dat
het verkeer hier de komende jaren sterk toeneemt.
Op dit traject (zie figuur 4) gaat Rijkswaterstaat
de A15 verbreden van twee naar drie rijstroken.
De werkzaamheden vinden plaats in 2019-2020. Na
2020 kunnen eventuele effecten merkbaar worden.
Daarnaast is voor de A15 medio 2018 een brede
MIRT-verkenning gestart, waarvan in ieder geval
het knelpunt Gorinchem – Papendrecht onderdeel
uitmaakt. Onderdeel van de verkenning is onderzoek
naar oplossingen die de doorstroming en
de verkeersveiligheid op de A15 verbeteren.
Capaciteitsuitbreiding A27: mogelijke effecten
na 2025
Ook maatregelen voor de A27 kunnen de verkeersdrukte in de regio verminderen. Een relevant tracé is
Houten – Hooipolder, dat is opgenomen in het MIRT
projectenboek 2018. Het project is al in de planuitwerkingsfase. De realisatie start in 2019; de weg
gaat naar verwachting tussen 2023 en 2025 open.
Rijkswaterstaat wil met dit project bijdragen aan een
betere doorstroming op de A27 en beperking van
sluipverkeer op het omringende wegennet.
Tussen Houten en Everdingen en Scheiwijk en
Werkendam komen vier rijstroken. De andere
trajectdelen krijgen drie rijstroken. Richting Utrecht
krijgt over het hele traject op de A27 tussen Hooipolder en Houten drie rijstroken. Binnen het project
worden ook onder andere de Hagesteinse Brug en
de Merwedebrug vervangen. Mogelijk geven deze
maatregelen na 2025 verlichting.
Verder hebben de gemeente Gorinchem en het
Rijk een bestuurlijke overeenkomst gesloten over
de aansluiting van Gorinchem-Noord op de A27.
Hierin zijn afspraken gemaakt over de planologische
samenhang tussen bedrijventerrein Groote Haar en
de capaciteitsuitbreiding van de A27.
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2.3 Bouwsteen Meerlaagsveiligheid
Uit het MIRT-onderzoek kwam de wens van de regio
naar voren om de kansen van meerlaagsveiligheid
(MLV) nader te onderzoeken. Welke veiligheidsmaatregelen zijn nog meer mogelijk, behalve preventie
van een overstroming? Dit is nader onderzocht
met een literatuurstudie, een impactanalyse en een
expertmeeting. Uit deze onderzoeken blijkt dat er
kansen liggen om meerlaagsveiligheid te combineren met klimaatadaptatie en ruimtelijke ontwikkeling.
Het meerlaagsveiligheid-concept richt zich op het
verkleinen van de kans op een overstroming en het
verminderen van de eventuele gevolgen van een
overstroming. Het concept gaat uit van vier lagen
van veiligheid (zie figuur 5). Het idee is om met een
optimale combinatie van maatregelen in elke laag,
voor veiligheid te zorgen. Wat daarbij optimaal is,
hangt af van de eigenschappen van een gebied.
Literatuurstudie: er liggen kansen
Over meerlaagsveiligheid is al veel geschreven. In
een literatuurstudie (Procap, 2017) is onderzocht
welke aanvullende maatregelen in laag 2, 3 en 4
mogelijk zijn, als aanvulling op laag 1 (preventie).
Hieronder zetten we de uitkomsten van de verschillende onderzoeken op een rijtje.

Meerlaagsveiligheid
Laag 4: Herstel. Maatregelen die
bijdragen aan een snel herstel na een
overstroming
Laag 3: Crisisbeheersing. Maatregelen
die leiden tot besef (koude fase) en
de crisisbeheersing voor en tijdens
(horizontale en/of verticale evacuatie)
een overstroming.
Laag 2: Waterrobuust inrichten.
Beperking van de gevolgen van een
overstroming door de ruimtelijke
inrichting van een gebied.
Laag 1: Preventie. Maatregelen die de
kans op een overstroming proberen
te verkleinen tot een bepaald niveau
(versterking van waterkeringen,
rivierverruiming)

Figuur 5 – Het meerlaagsveiligheid-concept.
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Evacuatiemogelijkheden zijn beperkt
• Kijkend naar de effecten van een overstroming,
dan blijkt dat het aantal mogelijkheden om het
gebied te verlaten beperkt is.
• Vrijwel alle wegen liggen ver onder de maximale
overstromingsdiepte (> 0,8 m).
• De dreiging is het grootst voor het oostelijk deel
van het gebied dat het meest onder invloed
staat van de rivier. Voor het westelijk deel is
de dreiging ‘zeegedomineerd’. Als dit deel overstroomt, verspreidt de overstroming zich slechts
langzaam oostwaarts doordat het gebied westwaarts afloopt.
Waterrobuust inrichten (laag 2): alleen buitendijks
financieel rendabel
• Ingrepen in laag 2, zoals aangepast bouwen of
ophogen, zijn binnendijks in de AlblasserwaardVijfheerenlanden financieel niet rendabel. Buitendijks zijn er wel mogelijkheden.
Evacuatie (laag 3): horizontale evacuatie
heeft de voorkeur
• Preventieve, horizontale evacuatie (het gebied uit)
heeft de voorkeur boven verticale evacuatie (naar
een hogere plek).
• De tijd voor een horizontale evacuatie voor het
westelijke, zeegedomineerde gebied is 1-2 dagen.
Voor het oostelijke, riviergedomineerde gebied is
dat 2-4 dagen.
Herstel (laag 4): nog geen concrete maatregelen
bekend
• Voor de functies elektriciteit, gasnet en drinkwater is bekend bij welke waterstanden uitval en/
of schade optreedt.
• Er komen uit het literatuuronderzoek geen concrete maatregelen naar voren om het herstel na
een overstroming te bevorderen.
De belangrijkste conclusies en aanbevelingen
• Er liggen kansen om meerlaagsveiligheid te combineren met klimaatadaptatie en de ruimtelijke
ontwikkeling. Onderzoek naar combinaties kan
financieringsmogelijkheden van de benodigde
maatregelen in beeld brengen.
• We weten nog te weinig wat nodig is voor een
goede evacuatie en van de eisen die een evacuatie stellen aan de inrichting van het gebied. Voor
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het eerste punt voert de Veiligheidsregio een
impactanalyse uit. Voor het tweede punt is aanvullend een expertmeeting gehouden (zie resultaten
hieronder).
• Er is onvoldoende bekend over mogelijke maatregelen in laag 4 (herstel). Omdat de impact van
een overstroming groot is, is de aanbeveling om
hier meer onderzoek naar te doen. Het waterschap
kan deze informatie gebruiken voor keuzes over
de normering van de dijkvakken.
• Goede samenwerking is een vereiste vanwege de
complexiteit van meerlaagsveiligheid. De huidige
samenwerking in de regio wordt als positief
ervaren. Een aanbeveling is dan ook om deze
samenwerking voort te zetten en te benutten.
Expertmeeting: verbetermogelijkheden evacuatie
In een expertmeeting is onderzocht welke eisen een
evacuatie stelt aan de inrichting van het gebied.
Kunnen de evacuatiemogelijkheden (laag 3)
verbeteren door een meer waterrobuuste ruimtelijke
inrichting (laag 2)? De conclusie luidt dat er
verbetermogelijkheden zijn voor evacuatie.
De experts hebben drie scenario’s bekeken.
1 Een dijkdoorbraak bij Kinderdijk als gevolg van
opstuwing van water door een noordwesterstorm.
Dit scenario is representatief voor het deel van
de Alblasserwaard-Vijfheerenlanden onder
delta-invloed. Bepalend in dit scenario is dat het
tracé en de zwaarte van een noordwesterstorm
pas op korte termijn goed te voorspellen zijn.
2 Een dijkdoorbraak van de Lek bij Everdingen.
Dit scenario is representatief voor het deel van
de Alblasserwaard-Vijfheerenlanden onder rivierinvloed. Hoge rivierstanden zijn enkele dagen
van tevoren goed te voorspellen.
3 Een dijkdoorbraak van de Waal bij Hardinxveld
Giessendam. Dit scenario is representatief voor
het deel van de Alblasserwaard-Vijfheerenlanden
onder delta/rivierinvloed (overgangsgebied).
De experts hebben drie aangrijpingspunten en bijbehorende maatregelen benoemd, die voor meerdere scenario’s betekenis hebben (zie ook figuur 6):
1 Verbeteren van beschikbare evacuatieroutes.
De mogelijke binnenring en verbreding van
de A15 dragen daar aan bij.
2 Verbetering van de verkeersdoorstroming door
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knooppunten in het infrastructuurnetwerk zo
aan te leggen dat stagnatie van het verkeer
(bij evacuatie) wordt voorkomen.
3 Benutting van hoogliggend terrein als tijdelijke
evacuatievoorziening. De nutsvoorzieningen van
de Vijfheerenlanden kunnen hierbij losgekoppeld
worden van de Alblasserwaard. In de westelijke
Alblasserwaard kan evacuatievoorziening een
nevendoelstelling zijn bij herontwikkeling van
hoogliggende (buitendijkse) terreinen.

1) Verbeteren van de ontsluiting

2) Benutten/optimaliseren hoogliggend terrein

3) Verbeteren van de doorstroom

Figuur 7 – Schematische weergave van ruimtelijke
aangrijpingspunten voor ondersteuning van evacuatiemogelijkheden in de Alblasserwaard-Vijfheerenlanden.

De ruimtelijke aangrijpingspunten zijn vervolgens
schematisch weergegeven in figuur 7, waarbij de
rechthoek het gebied is. Het schema laat zien dat
voor de Alblasserwaard de mogelijkheden vooral
liggen in het verbeteren van de verkeersdoorstroming en voor de Vijfheerenlanden in het benutten
van hoogliggende terreinen. Het verbeteren van de

Links de Alblasserwaard, rechts de Vijfheerenlanden (groene,
hoogliggende terrein).

ontsluiting en benutten/optimaliseren van buitendijkse terreinen zijn aangrijpingspunten voor meer
plekken in het gebied.

Aangrijpingspunt

Ruimtelijke oplossingsrichting

Maatregelen in de ruimte / aan netwerken

1

1

Evacuatiemogelijkheden (routes
en verblijfplekken) voor de noordelijke Alblasserwaard verbeteren

A

Verbeteren noordzuid-ontsluiting in de westelijke
Alblasserwaard

B

"Verbeter oostwest-verbinding m.n. in de noordelijke Alblasserwaard (bijv. parallelstructuur).
Overslagvrije Lekdijk”

Benutten meekoppelkansen
voor doorvoeren ruimtelijke
aanpassingen t.b.v. verbetering
van evacuatiemogelijkheden

A

Benut verbreding van de A15 (door RWS)

B

Benut onderhoud en ontwikkeling van (hoofd)
infrastructurele projecten

Zorg voor een
verkeersnetwerk
dat preventieve
evacuatie goed
kan faciliteren

2

2

3

Zorg voor een
inrichting van het
verkeersnetwerk
die doorstroming
optimaliseert

1

Verbetering van verkeerssytuaties en verkeersdoorstroming in
Alblasserwaard-Vijfheerenlanden

A

Doorsteken bij rotondes, CADO's ter bevordering
van de bereikbaarheid van het gebied voor hulpverleners, verbetering verkeersknooppunten, etc.

2

Zie 1.2

B

Zie 1.2 A & B

Benut de hoogteverschillen in het
gebied voor tijdelijke evacuatie en
vluchtlocaties

1

Zorg er voor dat de Vijfheerenlanden zo mogelijk droog blijft
en blijft functioneren (nutsvoorzieningen, noodvoorzieningen)

A

Ontwikkel nutsvoorzieningen Vijfheerenlanden
onafhankelijk van Alblasserwaard

B

Bij herinrichting waterbeheersysteem Alblasserwaard-Vijfheerenlanden, watersysteem zodanig
inrichten dat Vijfheerenlanden onafhankelijk van
Alblasserwaard kan afwateren

Ontwikkel/verbeter hoger
gelegen gebieden in Alblasserwaard ('shelter'-functie)

A

Klimaatdijk bij dorpen (zoals bij Streefkerk);
overslagvrije dijken

B

Zodanig bouwen / ontwikkelen langs de Waal/
Merwede dat droge wijkplaatsen ontstaan en
dijken begaanbaar blijven (daken, klimaatdijken,
hoge buitendijkse terreinen)

C

Buitendijkse terreinen Alblasserwaard (mede)
ontwikkelen als tijdelijke evacuatielocatie

2

Figuur 6 – Opbrengst Expertmeeting met de aangrijpingspunten en maatregelen in de ruimte en aan verkeersnetwerken,
die bijdragen aan evacuatiemogelijkheden van de Alblasserwaard-Vijfheerenlanden.
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Figuur 8 – Meekoppelkansenkaart (bron: eindrapport MIRT-onderzoek A5H).
Gebiedsbrede kansenkaart

2.4 Bouwsteen Kwaliteit dijken en oevers

modaliteiten, dat ook bruikbaar is om prioriteiten
Kansen voor het hele gebied
te stellen en naar een gezamenlijke visie toe te
De
kansen
voor
de
deelgebieden
en
de
thema’s
en
zijn
vervolgens
vertaald
Aan de ruimtelijke kwaliteit van de dijk- en oeverwerken. Er
liggen naar
kansen voor verbindingen langs
aanbevelingen
voor
het
hele
gebied.
Dit
zijn
bijvoorbeeld:
zone is in het MIRT-onderzoek veel aandacht
de dijken én in het binnengebied en de tegenover•
Behoud de karakteristieke dijk- en oeverpatronen. Er is gekeken welke plekken
besteed, resulterend in een aparte deelrapportage
gelegen oevers.
en kwaliteiten gekoesterd moeten worden en welke voor verbetering vatbaar
(Aanzet tot een dijk- en oevervisie). Deze rapporta• Coördinatie van de weginrichting. Een consistente,
zijn.
ge is positief ontvangen in de regio en inmiddels
herkenbare weginrichting langs de dijk, passend
•
Verbeter de bereikbaarheid van bedrijven. Denk hierbij aan andere
doorontwikkeld naar de Handreiking kwaliteit dijken
bij de karakteristiek van de dijk, kan bijdragen aan
aanvoerroutes, vervoer over water of het scheiden van fiets- en auto-/
en oevers.vrachtverkeer.
de verkeersveiligheid en de beleefbaarheid van
Deze• handreiking
biedt
handvatten
om
de
ruimtede dijk
als continue
lijn.
Houd bedrijventerreinen aan het water zoveel mogelijk
gereserveerd
voor
lijke kwaliteit
rondom
de dijken
de oeverswant
van deze sector
• Een
toolbox
‘ecologische
maritieme
bedrijven
enen
activiteiten,
is heel
belangrijk
voor dedijken’, waarmee de
de Alblasserwaard-Vijfheerenlanden
te behouden,
vormgeving van de dijken kan bijdragen aan
Alblasserwaard- Vijfheerenlanden.
versterken
of vernieuwen,
bijvoorbeeld
in geval
van en oever.
verschillende
•
Zorg
voor een betere
beleving van
dijk, water
Dat is goednatuurdoelen.
voor de
een dijkversterking
of
transformatieopgave.
•
Herontwikkeling
van buitendijkse bedrijvigheid
recreatie en het toerisme.
binnen een regionaal plan. Regionale regie en
De handreiking
beschrijftzijn
vieruitgewerkt
dijkzones:in
Lek,
coördinatie
op de.transformatie van (maritieme)
Deze aanbevelingen
de ‘Aanzet tot een dijken oevervisie’
Merwede, Noord en Linge- en Liniedijken. Eerst
bedrijfsterreinen kan zorgen voor balans tussen
is een kenschets gemaakt: wat zijn de unieke en
de wensen voor bedrijvigheid en het gewenste
onderscheidende kenmerken die de identiteit van
karakter van de rivier.
deze dijk- en oeverzone bepalen? Het resultaat is
8
vier kenschetsen:
de Landelijke Lek, Nijvere Noord,
Daarnaast draagt de Handreiking kwaliteit dijken en
Maritieme Merwede en Lieflijke Linge en Liniedijken.
oevers een groot aantal lokale en bovengemeenteVervolgens zijn per kenschets de kernkwaliteiten
lijke bouwblokken, op het niveau van de gemeente.
beschreven: wat kunnen we behouden, versterken
of vernieuwen? Om dit te bereiken, zijn bouwblokken voor ruimtelijke kwaliteit (kwaliteitsprincipes)
2.5 Jaarlijkse inventarisatie
ontwikkeld.
meekoppelkansen
Belangrijke bouwblokken op regionaal niveau zijn:
• Productontwikkeling flexibele woningen: woningen die kunnen ‘meegroeien’ met aanpassingen
aan de waterkeringen.
• Ontwikkeling van vrijliggende fietspaden, als
onderdeel van de recreatieroute langs de Lek.
• Een recreatief routeontwerp voor verschillende

12

Om kansen tussen water en ruimte beter te benutten, is een beweging nodig van relatief late en reactieve afstemming tijdens het proces van dijkversterking naar actief ‘koppelen’ in de voorfase. Dit vereist
– naast inzicht in de planning van dijkversterkingen
– ook overzicht in de meekoppelkansen.
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Binnen 5 jaar

Tussen 5 en 10 jaar

Wensbeeld

Hardinxveld-Giessendam
- Woningbouwprojecten IJzergieterij, Den Dikken
- Bedrijven T Oog

HardinxveldGiessendam
- Woningbouw T Oog

Hardinxveld-Giessendam
- Buitendijkse jachthaven
- Verkeerssituatie Rivierdijk verbeteren

Alblasserdam
- Woningbouwproject Mercon Kloos en
Oostkinderdijk
- Ontwikkeling havengebied

Alblasserdam
- Ontwikkeling
havengebied

Alblasserdam
- Gebiedsontwikkeling Nedstaal

Papendrecht
- Groot onderhoud wegen Noordhoek en
herstellen fietspad op de dijk
- Vastgoedprojecten bouwkavels Visscherbuurt
en nieuwbouw Boskalis
- Sloop woningen Burgemeester Keijzerweg 13
en 17

Papendrecht
- Groot onderhoud
wegen Kraaihoek

Papendrecht
- Fietsaansluiting Noordhoek-Hoogendijk en
waterbushalte-Westeind
- Groot onderhoud wegen Noordhoek
- Herinrichting Westeind-Industrieweg en aansluiting
Slobbengors-Westeind
- Opknappen waterbushaltes
- Wandelvoorziening Westeind Noordhoek,
Kerkbuurt en Nanengat-Oosteind
- Continuïteit dijklint Papendrecht en PapendrechtSliedrecht
- Herontwikkeling locatie Rivas
- Woningbouwprojecten dijk-bebouwing Westeind
Noordhoek
- Gebiedsontwikkeling jachthaven
- Beleefbaar maken omgeving wiel
- Rivier als getijdepark

Sliedrecht
- Onderhoud asfalt Adriaan Volkersingel,
Albrechtplein/Oosterbrugstraat, Rivierdijk en
Baanhoek-West en -Midden
- Ontwikkeling routes kruispunt RivierdijkThorbeckelaan en herinrichting Baanhoek-Oost
- Groot onderhoud wegen herinrichting
Molendijk, herinrichting Kerkbuurt-West
- Woningbouwprojecten Locatie Lanser,
Bouwplan Kerkbuurt 12-18, nieuwbouw
Rivierdijk 739-743 en Ziezo- locatie Baanhoek
- Inrichting recreatie gebied (mogelijk grond
beschikbaar)
Molenwaard
- OV halte Waterbus Nieuw-Lekkerland
- Parkeergelegenheid buiten de vesting
Nieuwpoort
- Ontwikkeling routes alternatieve route
Voorstraat Groot-Ammers
- Woningbouw en natuurontwikkeling bij
watertoren Nieuw- Lekkerland
- Woningbouw Nieuw Lekkerland-Oost

Sliedrecht
- Nadere verkenning dijkversterking Rivierdijk-West
- Wegprofiel Thorbeckelaan-snelweg A15
- Woningbouwproject Watertoren-terrein,
Benedenveer Blauwe School en
Locatie Vos-Schlieker
- Braakliggend terrein De Driehoek (mogelijk grond
beschikbaar)
- Inrichting recreatiegebied (mogelijk grond
beschikbaar)
- Ontwikkeling bedrijventerrein Het Plaatje

Molenwaard
- Ontwikkeling routes
alternatieve route
Voorstraat GrootAmmers

Vijfheerenlanden
- Waterberging Lexmond en Ameide
- Woningbouwprojecten Vianen (Hazelaarplein,
Sluiseiland),
Lexmond (Xcellent)

Vijfheerenlanden
- Waterfront Ameide
- Sluis-Ameide Poort van de Zouweboezem
- Vianen: bedrijventerrein Gaasperwaard uitbreiden

Gorinchem
- Herprofilering Vestingwerken
- Herprofilering Nieuwe Wolpherensedijk
Figuur 9 – Overzicht meekoppelkansen per gemeente, gerangschikt naar indicatie van de tijdhorizon (voor zover bekend medio juni 2018).
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Figuur 8 laat de Meekoppelkansenkaart zien: een
kaart met ruimtelijke plannen en ontwikkelingen die
tijdens het MIRT-onderzoek in 2016 zijn opgehaald.
Waterschap, gemeenten en provincie hebben dit
overzicht in juni 2018 geactualiseerd (zie figuur 9).
Kansen zijn voorzien van planningsgegevens en
inhoudelijke beschrijvingen, waarmee de praktische
toepasbaarheid is vergroot.
De meekoppelkansenkaart uit het MIRT-onderzoek
en het overzicht van de actuele meekoppelkansen
zijn vervolgens vertaald naar een interactieve kaart.

Figuur 10 laat hiervan twee voorbeelden zien.
De interactieve meekoppelkansenkaart geeft een
gezamenlijk ‘levend beeld’, dat jaarlijks wordt geactualiseerd. De gesprekken hiervoor vormen ook een
goede aanleiding om de verdere bewustwording
over de opbrengsten van verbinding tussen waterveiligheid en ruimtelijke ontwikkeling te stimuleren.
De interactieve kaart ondersteunt de communicatie
tussen gemeenten en waterschap, maar ook tussen
de Gebiedsraad A5H en het Deltaprogramma en
HWBP.

Figuur 10 - Uitsneden van de interactieve meekoppelkansenkaart (zie http://arcg.is/iWKKP). Op de kaart staan projecten in
verschillende stadia van uitvoering: van idee of beleidswens tot voorbereiding van uitvoering. De kaart is bedoeld om in een zo
vroeg mogelijk stadium van idee- en planvorming koppelkansen te zien en de planvormingsprocessen op elkaar af te stemmen.
Daardoor staan op de kaart ook ideeën, of wensen. Niet alle projecten zitten in een planvormingsproces met besluitvormingsmomenten door colleges en raden.
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3 Koppeling ruimtelijk programma en
planning dijkversterking
In dit hoofdstuk worden de meekoppelkansen
gecombineerd met de planning van de dijkversterkingen. Hiervoor is eerst een langetermijnperspectief
dijken geformuleerd (3.1). Dit perspectief is toegevoegd aan de meekoppelkansen, met als resultaat
een ruimtelijk programma in de tijd. In 3.2 is dit
ruimtelijk programma vervolgens gekoppeld aan
de planning van de komende dijkversterkingen.

3.1 Langetermijnperspectief dijken
Wat willen we op de lange termijn met de dijk- en
oeverzones? Die vraag speelt een belangrijke rol om
tot afgestemde ontwikkeling te komen tussen water
en ruimte. Hiervoor is een langetermijnperspectief
ontwikkeld (figuur 11).

Het perspectief is gebaseerd op de vier kenschetsen uit de Handreiking Kwaliteit dijken en oevers,
aangevuld met de opgaven voor verkeer en meerlaagsveiligheid en de actuele meekoppelkansen. Het
langetermijnperspectief biedt een richting voor de
ontwikkelingen op de korte en middellange termijn.
1 Landelijke Lekdijk: Rivier, uiterwaarden, dijk
en dorpen als lint met grote landschappelijke,
cultuurhistorische en ecologische kwaliteit.
Wonen, toerisme en recreatie als hoofdfunctie,
met incidenteel een bedrijfsterrein.
Langetermijnbeeld: Versterking van deze kwaliteiten. Dorpsfronten, toegankelijke uiterwaarden,
verbinding met de rivier. Kwaliteit Zouweboezem
versterken. Recreatief, langzaam verkeer (fietsen en

Figuur 11 - Langetermijnperspectief dijken met verschillende dijkzones. In deze kaart zijn ook de ruimtelijke aangrijpingspunten
voor meerlaagsveiligheid opgenomen, zie legenda rechtsonder).
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wandelen). Ontvlechting van verkeer, mogelijk door
(gefaseerde) aanleg van een noordelijke binnenring
(Alblasserdam-Streefkerk-Lexmond) voor doorgaand en zwaar verkeer (onderdeel is de rondweg
Groot-Ammers) en infrastructuur die ook de evacuatiemogelijkheden vergroot.
Onderdeel van Landelijke Lekdijk is Werelderfgoed
Kinderdijk: Landelijk van betekenis door de grote
cultuurhistorische en ecologische waarden.
Langetermijnbeeld: Een gebiedsperspectief waarin
visitors management van deze drukbezochte plek,
gekoppeld is aan behoud van cultuurhistorische
kwaliteiten, natuurbehoud- en ontwikkeling en
beheersing van de verkeersproblematiek.
2 Nijvere Noord(dijk): Afwisseling van dorpskernen,
maritieme bedrijfsterreinen en vaak eenzijdige
bebouwingslinten op de dijk, die daarmee een
herkenbare lijn vormt tussen binnen- en buitendijks. Smalle, maar belangrijke verkeersroute.
Langetermijnbeeld: Mogelijkheden voor ontwikkeling
buitendijks gebied, zoals medio 2018 het Mercon
Kloos-terrein. Deze ontwikkeling benaderen vanuit
een bredere regionale visie. Aandachtspunt bij
herontwikkeling: (toegankelijke) evacuatiehubs.
Een noord-zuidverbinding oostelijk van Alblasserdam kan een rol spelen in de ontsluiting van
Kinderdijk, de dijken langs de Noord ontlasten en
de evacuatiemogelijkheden verbeteren.
3 Maritieme Merwede(dijk): Bovenstrooms (oostelijk) is de Merwede een natuurlijke rivier, benedenstrooms (westelijk) een maritieme rivier en een
drukke verkeersroute voor industrie en bewoners.
Afwisseling van maritiem, dorps en stedelijk
karakter.

door (nieuwe) bedrijven. Relatie met verbreding A15,
A27 en aanpak knooppunt A27/A15 (vermindering
sluipverkeer; verbeteren evacuatiemogelijkheden).
Mogelijkheden voor waterbusnetwerk.
4 Lieflijke Linge en Liniedijken: Meanderende
groene binnenrivier (Linge) tegenover de rechte
Liniedijk met afwisselend agrarische bebouwingen
en overblijfselen nieuwe Hollandse Waterlinie.
Recreatie als belangrijkste functie van rivier en dijk
met dijkwielen, zichtpunten, kazematten, forten
en batterijen, gericht op toerisme en cultuurhistorie.
Langetermijnbeeld: Verbinding en versterking van
de waterlinies met de ‘Landelijke Lekdijk’ en met
de Vestingwallen Gorinchem (die samen met de
nieuwe Hollandse Waterlinie genomineerd zijn
voor de Unesco Werelderfgoedstatus). Vanuit een
integrale ontwerpopgave: dijkversterking en
monumentale vestingwallen (waar de dijk deels
overheen loopt).

3.2 Koppeling ruimtelijk programma en
planning dijkversterking
In de volgende stap om ruimte en water naar elkaar
toe te laten groeien, is het langetermijnperspectief
dijken toegevoegd aan het actuele overzicht van
de meekoppelkansen. Daarmee is een ruimtelijk
programma ontstaan. Dit programma is vervolgens
gekoppeld aan de planning voor de komende dijkversterkingen (zie figuur 12). Net als in figuur 9 zijn
deze meekoppelkansen ingedeeld in korte termijn
(ca 0-5 jaar), middellange (ca 5-10 jaar) en langere
termijn (‘wensbeelden’).

Langetermijnbeeld: Mogelijkheden voor ontwikkeling
buitendijks gebied. Deze ontwikkeling benaderen
vanuit een bredere regionale visie. Aandachtspunt
bij herontwikkeling: (toegankelijke) evacuatiehubs.
Gezamenlijke visie van de gemeenten Papendrecht,
Sliedrecht en Hardinxveld-Giessendam op de vele
ruimtelijke ontwikkelingen die op stapel staan.
Gebruik en ontwikkeling van de infrastructuur. Meer
parkeervoorzieningen. Beperking verkeershinder
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Verdere ontwikkeling op basis van
het concept ‘Landelijke Lekdijk’: rivier,
uiterwaarden en dijk als lint met grote
landschappelijke, cultuurhistorische en
ecologische kwaliteit
- Ontvlechting verkeer; mogelijke
‘parallelstructuur’ Streefkerk-Lexmond
- Waterfront Ameide
- Sluis-Ameide / poort Zouweboezem
- Bedrijventerrein Gaasperwaard
uitbreiden (Vianen)
- Waterverbinding Molenkade-Lek
(Molenwaarde)

Middellange Termijn (ca 5-10 jaar)

2

Verdere ontwikkeling als bedrijvige en
maritieme dijken: dijk en buitendijkse
terreinen met woon- en werkfuncties die
goed bereikbaar zijn door gezamenlijke
visie op gebruik en ontwikkeling
infrastructuur.

Verbindingen en versterking
Waterlinie(s); Waterlinie(s) als verbinding
tussen de Landelijke Lekdijk en de
werelderfgoedstad van Gorinchem
- Herprofilering vestingwerken Gorinchem

- Alblasserdam: gebiedsontwikkeling
- Sliedrecht: Rivierdijk-West
woningbouwprojecten; aansluiting A15
- Papendrecht: Groot wegonderhoud;
fiets- en wandelvoorzieningen;
herinrichting kruispunten; woningbouw
en gebiedsontwikkeling
- Hardinxveld-Giessendam: verkeer
Rivierdijk; jachthaven
- RWS: Verbreding A15 als onderdeel van
Corridor Oost
- Herprofilering Nieuw-Wolpherense dijk
Gorinchem
- Ontwikkeling bedrijventerrein Het Plaatje,
Sliedrecht
- Groot onderhoud wegen Papendrecht
- Ontwikkeling havengebied Alblasserdam
- Woningbouw T Oog Hardinxveld
Giessendam

1
Op korte termijn uitvoerbare
meekoppelkansen traject 16.4
(Everdingen-Ameide Sluis):

Korte Termijn (ca 0-5 jaar)

PLANNING

RUIMTELIJK PROGRAMMA

Langere Termijn (wensbeeld)

Perspectievennota A5H

- Groot onderhoud wegen Sliedrecht,
Papendrecht
- Woningbouwprojecten Alblasserdam,
Sliedrecht, Papendrecht
- Bedrijven Hardinxveld-Giessendam
- Recreatiegebied Sliedrecht
- Onderdelen Gebiedsperspectief
Kinderdijk
- Verbreding A15 Papendrecht-Sliedrecht
- Aanpak A27 en Merwedebrug
- Ruimtelijke plannen Nieuw-Lekkerland

- Woningbouwprojecten gem.
Vijfheerenlanden (Leerdam)

Korte termijn
(2018 t/m 2022)

Middellange termijn
(2022 t/m 2030)

Langere termijn
(> 2030)

Lek
Streefkerk tot Fort Everdingen
(Normtrajecten 16.3 en 16.4)
- 2018 verkenning
- 2020-2022 realisatie
(afhankelijk van uitkomsten
verkenning)

Merwede/Noord
(Normtrajecten 16.1 en 16.2)
- beoordeling 2019-2021
- versterking ca 2025-2035

Linge en Diefdijk
(Normtraject 16.5)
- beoordeling 2019-2022
- versterking nog niet bekend

- Waterberging Lexmond en Ameide
- Woningbouwprojecten gem.
Vijfheerenlanden (Vianen, Lexmond)
- Parkeervoorziening Nieuwpoort
- Nieuw-Lekkerland: watertorenterrein;
halte waterbus; woningbouw
- onderdelen Gebiedsperspectief
Kinderdijk
- alternatieve route Voorstraat Groot
Ammers

3

Figuur 12 – Overzicht ruimtelijk programma en planning
dijkversterking.
De figuur
laat zien waar de synergie ligt tussen de
PLANNING
VERSTERKING
DIJKEN
dijkversterking en de kmeeoppelkans (route 1, groen) en waar de planningen nog naar elkaar toe moeten groeien (route 2 en 3,
blauw en geel). De routes worden nader toegelicht in hoofdstuk 4.
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4 Routekaart naar verbinding
Om de verschillende snelheden en planningen naar
elkaar toe te laten groeien, is een ‘routekaart naar
verbinding’ ontwikkeld. Deze routekaart anticipeert
ook op de Omgevingswet, die integraal denken,
stakeholderparticipatie en bestuurlijke afwegingsruimte centraal stelt.

belangrijke mijlpalen met elkaar afstemmen op
inhoud, tijd en geld en van strategisch tot – waar
nodig – operationeel niveau.

De routekaart biedt handelingsperspectieven
vanuit drie vertrekpunten (zie figuur 13):
1 Dijkversterking en ruimtelijke ontwikkeling
hebben een vergelijkbare planning en trekken
samen op.
2 Dijkversterking loopt voor op de ruimtelijke
ontwikkeling.
3 Ruimtelijke ontwikkeling loopt voor op de
dijkversterking.

In route 2 loopt de planning van de dijkversterking
vóór op die van de voorgenomen ruimtelijke ontwikkelingen of projecten. Het initiatief ligt daarmee
bij het waterschap. Dit betekent dat het waterschap
actief de gemeente(n) informeert en bevraagt. Het
waterschap kan een dijkversterking mogelijk wat
later oppakken, binnen de kaders van veiligheid en
HWBP-afspraken. Van de gemeente mag een meedenkende rol worden verwacht. Ook kan zij nagaan
of een ruimtelijke ontwikkeling of project versneld
kan worden, zodat de planningen naar elkaar
kunnen toegroeien.

Route 1: het pad van synergie
Beide partners aan zet

Dijkversterking urgenter

PA Ge
D lijk
VA e
N urg
SY en
N tie
ER
GI
E

2

Middellange Termijn

RUIMTELIJKE ONTWIKKELING

Langere Termijn

Route 1 is de optimale route: samenwerken vanuit één gezamenlijke invalshoek met een dubbele
doelstelling, namelijk waterveiligheid én ruimte en
economie. De essentie van route 1 is dat partijen

Korte Termijn

3
Ruimtelijke ontwikkeling urgenter
Middellange Termijn
DIJKVERSTERKING

Figuur 13 – Routekaart naar verbinding.
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In figuur 12 is te zien dat route 2 met name van
toepassing is voor de zuidelijke Alblasserwaard. Veel
projecten en ontwikkelingen zijn hier benoemd als
‘wensbeeld’. In de Handreiking kwaliteit dijken en
oevers wordt de samenhang benadrukt van ‘dijk en
buitendijkse terreinen met woon- en werkfuncties
die goed bereikbaar zijn door een gezamenlijke visie
op gebruik en ontwikkeling infrastructuur’. De dijkversterking hier wordt voorzien op de middellange
termijn. Dit vraagt om een procesversnelling in het
ruimtelijk spoor.
Route 3: Ruimtelijke ontwikkeling of projecten
lopen voor
Gemeente aan zet

1

Korte Termijn

Route 2: dijkversterking loopt voor
Waterschap aan zet

Langere Termijn

In route 3 loopt de planning van ruimtelijke projecten of ontwikkelingen vóór op die van de dijkversterking. Het initiatief ligt daarmee bij de gemeente,
wat betekent dat de gemeente het waterschap actief
informeert en bevraagt. De gemeente kan eventueel
ontwikkelingen of projecten faseren of vertragen
en zo nodig tijd nemen voor integrale visievorming,
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waarmee de planningen naar elkaar toe kunnen
groeien.
Van het waterschap mag een actieve en meedenkende rol worden verwacht. Een goed voorbeeld
hiervan is dat het waterschap in 2017 besloot om
de beoordeling van de Merwede- en Noorddijken te
vervroegen. Het waterschap kan dijktrajecten ook
eerder oppakken, binnen de kaders van veiligheid
en HWBP-afspraken. In dat geval is voorfinanciering
nodig, waarover dan in het kader van de ruimtelijke
ontwikkeling afspraken moeten worden gemaakt.

JAAR

Waterveiligheid
- één groot project
- eens per decennia
- duidelijk doel
- strakke planning en financiering

Uitwerking route 1
Route 1, het pad van synergie, is schematisch uitgewerkt in figuur 14. Deze figuur biedt een handvat om
synergie te bereiken en te behouden in de gebiedsopgave. De figuur laat zien welke stappen en afstemming nodig zijn om door de verschillende fasen
heen, het gemeenschappelijke doel te bereiken.
Toelichting figuur:
• Bovenaan staan de verschillende karakteristieken
van waterveiligheidsprojecten enerzijds en ruimtelijke ontwikkelingen anderzijds.

Ruimtelijke ontwikkeling
- veel kleinere projecten
- continu
- verschillende doelen
- verschillende planning en financiering

PAD VAN SYNERGIE

0
Gezamenlijke vroege verkenning

Beoordeling keringen

2

Ambities en wensen
Inventariseren
Consulteren

Opgave

Opgave(n)

Aanmelding
Opname in HWBP

Visie-ontwikkeling

4

Gezamenlijke omgevingsvisie op de dijkzone
‘kwaliteit inclusief veiligheid’
Programmering
Verkenning

6

Programma

Planuitwerking

8

Projectuitwerking/uitvoering
Realisatie

10

Figuur 14 – Het pad van synergie uitgewerkt.
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• In het midden loopt het pad van synergie (groen)
om beide naar elkaar toe te laten groeien.
• Belangrijk hierbij is de beschikbare tijd te benutten
voor een gezamenlijke omgevingsvisie op
de dijkzone. Motto van die visie is: versterken van
de omgevingskwaliteit, waaronder de veiligheid.
De komende dijkversterking biedt veel mogelijkheden voor verandering en is een dominant
proces om goed op aan te sluiten. Dit vergt een
gezamenlijke vroege verkenning.
• De gezamenlijke omgevingsvisie moet concreet
uitgewerkt worden in een uitvoerbare visie,
conform de Omgevingswet. Dat vereist een
concretisering van de ambities en wensen in een
(uitvoerings)programma. Ook de dijkversterking
is idealiter een onderdeel van dit programma.
Dit programma biedt een duidelijk kader voor
de uitvoering van projecten (met verschillende
snelheden) en waar nodig het behouden van
samenhang.
• Tijdens het hele proces is sprake van afstemming
(de pijlen).
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Samen het pad van synergie bewandelen
Hiermee is de cyclus rond. Stapsgewijs is in deze
Perspectievennota toegewerkt naar een routekaart
voor verbinding tussen water en ruimte. Een praktisch instrument om de verschillende gebiedspartners en planningen naar elkaar toe te laten groeien.
Gemeenten, het waterschap en de provincie kunnen
zich hiermee tijdig voorbereiden op toekomstige
waterveiligheidsprojecten én hun wisselwerking
daarvan met de omgeving. Zo maken we werk
met werk en verbeteren we samen de omgevingskwaliteit en de veiligheid van het gebied. En dat
levert alleen maar voordelen op voor de bewoners
en gebruikers van het gebied, voor wie we het
tenslotte doen. Minder overlast, efficiënte inzet van
gemeenschapsgeld en uiteindelijk een regio waar
mensen ook in de toekomst veilig en prettig kunnen
wonen en werken.
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