
VERSLAG

Bespreking op : 30 april  2015

Onderwerp: Deskundigeninbreng inrichtingsvoorstellen Rechterensedijk – Waterschap 
Groot Salland

Aanwezig: Dhr. G.P. Roetert Steenbruggen, Waterschap Groot Salland (Beleidsadviseur R.O.)
Dhr. B. Koster, Waterschap Groot Salland (Specialist Keringen)
Mevr. I. van Oenen, gemeente Dalfsen (beleidsadviseur verkeer)
Dhr. P. la Roi, gemeente Dalfsen (projectleider)

Welkom, kennismaking
Eerder in april was er bij gelegenheid van een ander overleg reeds kennisgemaakt. Vanuit de gemeente 
Dalfsen wordt het huidige besluitvormingsproces toegelicht. 

De belangrijkste argumenten bij toepassing / toetsing van de door de raad genoemde afwegingscriteria
Het Waterschap bekijkt de Rechterensedijk vanuit de optiek van waterkering. Als belangrijk criteria worden 
het bestemmingsplan en de profiel van vrije ruimte (PVR) en de legger met de keur gehanteerd (zie bijlage 
of www.wgs.nl/legger). Op die legger zijn de locatie van het Waterstaatwerk (dijk), het PVR en de 
Beschermingszone-A en Beschermingszone-B aangeven.
Bepaalde oplossingen zullen juridisch niet haalbaar blijken omdat deze niet vergund kunnen worden.

Onder “Toekomstige ontwikkelingen” zou ik de hoogte willen aangeven in m + NAP ( 5,10 m + NAP). 
Tevens is het zo dat in 2023 de dijk moet zijn getoetst aan de nieuwe normen.  De verder op in de tekst 
genoemde damwand, is de damwand een voorbeeld. 
Onder “Per oplossing ..” zou ik onder 6 willen laten vermelden dat het waterschap daar geen probleem 
mee heeft. (i.p.v. “is een prima oplossing”). NB dit ok in de tabel aanpassen. 
Voor de rest akkoord. 

Toekomstige ontwikkelingen 
In verband met de toekomstige ontwikkelingen geeft het Waterschap een korte toelichting. De dijk is nu 
5,10 + NAP. Er komt na 2017 een nieuwe norm voor de toetsing, waarover op een eerder moment al een 
besluit wordt genomen. In 2023 moet de dijk zijn getoetst aan de nieuwe normen. Verwachting is dat de 
dijk in de toekomst (0,5 – 1 m) omhoog moet. Verhoging leidt ook tot (circa 4m) verbreding aan de 
zuidzijde van de dijk. Dit is richting de huidige weg. Deze opgave is na 2023 bekend en zal in de jaren 
daarna moeten worden gerealiseerd (2026-2028). Mogelijk dat gemeente Dalfsen en Waterschap Groot 
Salland kunnen samenwerken op de besluitvorming en ontwikkelingen van de weg en de dijk.
Het Waterschap verwacht de PVR volledig nodig te hebben en daarbinnen zullen aanpassingen en 
veranderingen niet mogelijk zijn, omdat dit binnen 10 jaar tot problemen voor de waterkering zal leiden.
Consequenties voor besluitvormingsproces Rechterensedijk: de noordelijke bomenrij zit op de (zuid)grens 
van de PVR. Een nieuwe bomenrij richting de dijk is niet mogelijk, tenzij bijvoorbeeld de dijk in de toekomst 
van een damwand wordt voorzien of zodanig wordt verhoogd dat de boom(wortels) buiten de PVR blijven. 
Dit is in financiële zin en uiterlijk geen aantrekkelijke optie.
Bij verwachte ophoging (0,5 – 1 m) en daarmee samenhangende verbreding (4m) komt de dijk tegen de 
huidige (noordelijke) bomenrij, aan de rand van het asfalt. Dit zal t.z.t. per boom afzonderlijk bekeken 
moeten worden omdat deze niet in een rechte lijn staan.

Per oplossing: uw advies of deze oplossing wel of niet geschikt is en waarom.
1. Waterschap heeft hier geen problemen mee. Bij een toekomstige dijkverhoging en –verbreding zal 

naar de noordelijke bomenrij gekeken moeten worden.
2. Verbreden in de richting van de dijk is geen optie. 2a kan wel. M.b.t. dijkverhoging/bomen: zie eerdere 

opmerking.

http://www.wgs.nl/legger


3. Verbreden in de richting van de dijk is geen optie. 3a kan wel. M.b.t. dijkverhoging/bomen: zie eerdere 
opmerking.

4. Deze oplossing kan, maar is geen schoonheid. Opgemerkt wordt dat een of meer passeerstroken in de 
PVR in de toekomst een probleem kan worden.

5. Is de voorkeur van het Waterschap, want het biedt naar de toekomst toe de meeste flexibiliteit. M.b.t. 
dijkverhoging/bomen: zie eerdere opmerking.

6. Het waterschap heeft hier geen probleem mee.

Welke twee inrichtingsvoorstellen adviseert u de gemeenteraad.
Het Waterschap heeft voorkeur in de volgorde: 5 en dan 1 of 6 (met oog op waterveiligheid vergelijkbaar).

Overige opmerkingen van deskundigen/adviseurs
 Het waterschap wil graag gebruik maken van de bijeenkomst met de raad om aan te kunnen geven 

welke ontwikkelingen er spelen (normen en toetsing) en dat een goede en veilige dijk in het belang is 
voor de inwoners van Dalfsen.

 De PVR is een afgebakend gebied in het ruimtelijke ordeningsplan waarbinnen niets gedaan mag 
worden.

Afsluiting
De heer La Roi stuurt een verslag van belangrijkste gesprekspunten per email. 
Er wordt nog een openbare informatiebijeenkomst door de gemeenteraad georganiseerd. Het is wenselijk 
dat de deskundigen hiervan gebruik maken om de raad aan de hand van vragen ook rechtstreeks een 
toelichting te kunnen geven op het gegeven advies. Hierover volgt nog een aanvullend bericht/uitnodiging.
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