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1 Inleiding 

Het voorliggende document is het verslag van inspraak, opgesteld naar aanleiding van de 

ontvangen zienswijzen op het ontwerp-dijkverbeteringsplan Linnaeuskade (verder ontwerp-

dijkverbeteringsplan). Het ontwerp-dijkverbeteringsplan heeft gedurende een periode van 6 

weken ter inzage gelegen, van 14 februari 2017 tot en met 27 maart 2017. Gedurende deze 

periode was er voor belanghebbenden gelegenheid om mondeling of schriftelijk te reageren op 

het ontwerp-dijkverbeteringsplan. Gedurende dezelfde periode is ook het ontwerp-

inrichtingsplan voor de Linnaeuskade van de Gemeente Amsterdam Stadsdeel Oost ter inzage 

gelegd. 

Het waterschap AGV heeft op 10 maart 2016 en op 26 oktober 2016 in samenwerking met de 

Gemeente Amsterdam Stadsdeel Oost bewonersavonden georganiseerd om de plannen toe te 

lichten aan de bewoners. 

 

Tijdens de inspraakperioden heeft AGV 1 brief met zienswijzen ontvangen en 1 zienswijze is 

aan AGV doorgestuurd door de gemeente (conform artikel 2:3 Algemene wet bestuursrecht) 

omdat het ook betrekking had op het ontwerp-dijkverbeteringsplan. In dit document staat een 

verslag van deze zienswijzen en de reactie van het waterschap. 

2 Procedure 

Het ontwerp-dijkverbeteringsplan Linnaeuskade is op 7 februari 2017 vastgesteld door het 

dagelijks bestuur van AGV en op 14 februari 2017 vrijgegeven voor inspraak. 

Belanghebbenden zijn, conform de uniforme openbare voorbereidingsprocedure (afdeling 3.4 

Algemene wet bestuursrecht), door middel van een advertentie attent gemaakt op de ter 

inzage legging van het ontwerp-dijkverbeteringsplan. Daarnaast is er een brief verstuurd aan 

alle direct belanghebbenden waarin men werd geïnformeerd over de ter inzage legging.  

Mede naar aanleiding van 1 zienswijzen is het ontwerp-dijkverbeteringsplan op 1 punt 

aangepast (zie hoofdstuk 5). De aanpassing is beschreven in de nota van wijzigingen. In 

navolgend verslag van inspraak treft u een overzicht van zienswijzen en concept reacties aan. 

Het verslag van inspraak wordt met een nota van wijzigingen en het dijkverbeteringsplan ter 

vaststelling aangeboden aan het dagelijks bestuur van het Waterschap AGV. Zodra het 

bestuur het dijkverbeteringsplan heeft vastgesteld en bekend gemaakt, gaat er een 

beroepstermijn van 6 weken lopen.  

Belanghebbenden kunnen beroep instellen bij de rechtbank Amsterdam tegen het besluit van 

AGV en hoger beroep bij de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Indien geen 

gebruik wordt gemaakt van de beroepsmogelijkheid is het dijkverbeteringsplan onherroepelijk 

geworden. 

3 Advertentie 

Het hoogheemraadschap heeft op grond van afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht 

het ontwerp-dijkverbeteringsplan ter inzage gelegd. Om de betrokken personen op de hoogte 

te stellen zijn er informatiebrieven verstuurd. Om de informatiebijeenkomst aan te kondigen is 

er een advertentie geplaatst op www.overheid.nl om de ter inzage legging van het ontwerp-

dijkverbeteringsplan bekend te maken.  

Hieronder is de advertentietekst weergegeven: 

http://www.overheid.nl/


  

 

  
 

 

 

  
 

Ontwerp-dijkverbeteringsplan Linnaeuskade en ontwerp-leggerwijziging Linnaeuskade 

 

Het Dagelijks Bestuur van Waterschap Amstel, Gooi en Vecht maakt bekend dat het heeft 

vastgesteld:  

het ontwerp-dijkverbeteringsplan Linnaeuskade en de ontwerp-leggerwijziging Linnaeuskade. 

 

Traject: Linnaeuskade 

Kadevak: A117-002, -003 

Polders: Watergraafsmeer 

Gemeente: Amsterdam 

Lengte traject: 670 meter 

 

Een dijkverbeteringsplan is een projectplan als bedoeld in artikel 5.4 van de Waterwet. 

Afdeling 2 van de Crisis- en herstelwet is hierop van toepassing. In het ontwerp-

dijkverbeteringsplan is opgenomen welke werkzaamheden Waterschap Amstel, Gooi en Vecht 

wil uitvoeren om er voor te zorgen dat de dijk blijft voldoen aan de gestelde eisen. Tevens 

wordt in het ontwerp-dijkverbeteringsplan toegelicht op welke wijze de werkzaamheden 

worden uitgevoerd en beschreven en welke voorzieningen worden getroffen om nadelige 

gevolgen ongedaan te maken of te beperken. 

De legger is een register of administratiesysteem waarin wordt vastgelegd hoe de vorm, 

afmeting of constructie van de dijk eruit ziet. Het is een officieel document dat door het bestuur 

van het waterschap wordt vastgesteld. Ook worden de kern- en beschermingszones van de 

waterkering aangegeven in de legger. Voor deze zones gelden bepaalde verboden en 

geboden die zijn beschreven in de Keur AGV2011. 

 

m.e.r .-beoordelingsbesluit 

Voor het dijkverbeteringsplan heeft een m.e.r.-beoordeling plaatsgevonden. Uit deze 

beoordeling blijkt dat de dijkverbetering Linnaeuskade geen belangrijk negatief effect heeft op 

natuur in het plangebied. Het Dagelijks Bestuur van Waterschap Amstel, Gooi en Vecht heeft 

daarom een m.e.r.-beoordelingsbesluit vastgesteld waarin is aangegeven dat voor de 

dijkverbetering Linnaeuskade geen milieueffectrapport hoeft te worden opgesteld. 

Het m.e.r.-beoordelingsbesluit is een voorbereidingsbesluit in de zin van art. 6.3 van de 

Algemene wet bestuursrecht, waartegen geen zelfstandig bezwaar of beroep mogelijk is, tenzij 

belanghebbenden hierdoor los van het voor te bereiden besluit (het ontwerp-

dijkverbeteringsplan) rechtstreeks in hun belang worden getroffen. Belanghebbenden kunnen 

bij hun zienswijze op het ontwerp-dijkverbeteringsplan hun opvatting over het m.e.r.-

beoordelingsbesluit kenbaar maken. 

 

Inzien van stukken 

Het ontwerp-dijkverbeteringsplan, de ontwerp-leggerwijziging en het m.e.r.-beoordelingsbesluit 

met de bijbehorende stukken kunt u raadplegen van dinsdag 14 februari 2017 t/m maandag 27 

maart 2017 op de website van www.overheid.nl. 

 

Zienswijzen 

Tijdens de periode dat het ontwerp-dijkverbeteringsplan, de ontwerp-leggerwijziging en het 

m.e.r.-beoordelingsbesluit ter inzage liggen, kunnen belanghebbenden daarover schriftelijk of 

mondeling een zienswijze kenbaar maken. 

 

Een schriftelijke zienswijze kan worden gericht aan: 

Waterschap Amstel, Gooi en Vecht 

T.a.v. Dagelijks Bestuur 

Postbus 94370 

1090GJ Amsterdam 
 

Wij verzoeken u als onderwerp ‘Inspraak ontwerp-dijkverbeteringsplan Linnaeuskade en/of 

ontwerp-leggerwijziging Linnaeuskade’ te vermelden. 



  

 

  
 

 

 

  
 

Voor het kenbaar maken van een mondelinge zienswijze en/of meer informatie over het 

ontwerp-dijk-verbeteringsplan, de ontwerp-leggerwijziging of m.e.r.-beoordelingsbesluit kunt u 

telefonisch contact opnemen met projectteam Linnaeuskade via telefoonnummer 0900 – 9394 

(uw gebruikelijke belkosten). U kunt ook een e-mail sturen naar linnaeuskade@waternet.nl 

Amsterdam, 14 februari 2017  
   

  

 



  

 

  
 

 

 

  
 

4 Reacties 

Er zijn 2 zienswijzen (brieven) binnengekomen van de onderstaande belanghebbenden.  

 

Nr. Naam Adres 

1 De Bomenstichting Uiterwaardenstraat 308, Amsterdam 

2 N. Tromp en B. de Vries Linnaeuskade 3-1, Amsterdam 

 

De zienswijzen worden meegenomen in een heroverweging van het ontwerp-

dijkverbeteringsplan, zoals dat ter visie heeft gelegen. Op de volgende bladzijden staat een 

samenvatting van de zienswijzen. Ook wordt de concept beantwoording kort weergegeven en  

wordt aangegeven of de zienswijze aanleiding heeft gegeven tot wijziging van het 

dijkverbeteringsplan. Voor de gedetailleerde beantwoording zijn de beantwoordingsbrieven 

bijgevoegd.  

 

1. Bomen 

De bomenstichting heeft een aantal vragen gesteld over het behoud van bomen. Zij hebben 

gevraagd om nader onderzoek en aanvullende informatie op de volgende punten: 

- Het behoud van bomen op de kruin 

- De bescherming van de te handhaven bomen 

- Hoeveel de dijk precies wordt opgehoogd bij de bomen 

- Of bomen kunnen worden behouden door het slaan van een damwand, door 

langzaam ophogen of door op te hogen met zand in plaats van klei. 

- Een aanvullend bodem-bewortelingsonderzoek  

- Verplantbaarheid van bomen 

 

Beantwoording AGV:  

- Het is niet mogelijk om de bomen op de toekomstige kruin te handhaven. Het is 

verboden zonder vergunning van het bestuur in de kernzone en beschermingszones 

van de dijk bomen te planten of te houden. Risico’s van bomen op dijken zijn dat ze 

een nadelige invloed kunnen hebben op het waterkerende vermogen van en de 

stabiliteit van de waterkering. Bomen kunnen bij windworp een krater maken in de 

waterkering waardoor de dijk onvoldoende veiligheid biedt aan het achterland tegen 

overstromingen. Ook moet de kruin vrij blijven van bomen zodat deze goed 

geïnspecteerd kan worden. 

- In het contract met de aannemer wordt opgenomen dat de aannemer verplicht is de 

bomen die behouden blijven voldoende te beschermen.  

- De dijk wordt tot +45cm NAP opgehoogd. Hoeveel er in totaal precies op komt is niet 

per boom onderzocht. 

- Het slaan van een damwand zorgt er juist voor dat er meer bomen gekapt moeten 

worden. Deze variant is onderzocht en afgevallen.  

- Langzaam ophogen betekent vaker terugkomen. Dit is niet een wens van de 

omgeving omdat het voor meer overlast zorgt. Het ophogen van dijken gebeurt altijd 

met klei. Dijken moeten waterdicht zijn. Zand zorgt er juist voor dat een dijk niet 

waterdicht is. 

- Onderzoek naar het wortelpatroon van de bomen op de Linnaeuskade is niet gedaan 

omdat dit geen waardevolle informatie oplevert voor het behoud van bomen in het 

project. 

- De verplantbaarheid van bomen is niet verder onderzocht, omdat de overlevingskans 

van de bomen bij verplanten gering is en de (maatschappelijke) kosten erg hoog zijn. 

 



  

 

  
 

 

 

  
 

Op dit punt heeft de zienswijze wel geleid tot aanpassing van het dijkverbeteringsplan. 

Er zal één boom minder worden gekapt. De wijziging wordt als ambtelijke wijziging 

meegenomen in het dijkverbeteringsplan. 

 

2. Fundering woningen 

Belanghebbende geeft aan dat: 

- Door de verlegging van de dijk mogelijk verzakking of aantasting van de fundering 

kan ontstaan.  

- Door bronbemaling schade aan uw fundering kan ontstaan. 

 

Beantwoording AGV:  

- De afstand van de ophoging van de dijk tot aan de gevels is zo groot dat de ophoging 

geen effect heeft op de funderingen van de woningen. De onderbouwende 

berekening is bij de beantwoording van de zienswijze gevoegd. 

- Voor de dijkverbetering zal geen bronbemaling worden toegepast. De gemeente 

Amsterdam (uitgevoerd door Waternet sector Afvalwater) is verantwoordelijk voor het 

vervangen van het riool en zal de belanghebbenden verder informeren. 

 

Op dit punt heeft de zienswijze niet geleid tot aanpassing van het dijkverbeteringsplan. 

 



  

 

  
 

 

 

  
 

5 Rechtsbescherming en informatie 

Het besluit om het dijkverbeteringsplan vast te stellen, wordt gepubliceerd op www.overheid.nl. 

Tegen dit besluit kunnen belanghebbenden beroep instellen. Hieronder volgt de tekst die bij de 

bekendmaking van het besluit wordt vermeld: 

 

Vaststelling dijkverbeteringsplan Linnaeuskade 

 

Het dagelijks bestuur van AGV maakt bekend dat het dijkverbeteringsplan Linnaeuskade op 6 

juni 2017 is vastgesteld.  

 

Traject: Linnaeuskade 

Kadevak: A117-002, -003 

Polder: Watergraafsmeer 

Gemeente: Amsterdam 

Lengte traject: 670 meter 

 

Het dijkverbeteringsplan is een projectplan in de zin van artikel 5.4 Waterwet. Hierop is de 

Crisis- en herstelwet van toepassing. Voor een in te stellen beroep betekent dit onder meer dat 

de gronden van het beroep vóór het einde van de beroepstermijn moeten zijn ingediend. In het 

dijkverbeteringsplan is opgenomen welke werkzaamheden Waternet wil uitvoeren om ervoor te 

zorgen dat de dijk blijft voldoen aan de gestelde eisen. Tevens wordt in het 

dijkverbeteringsplan toegelicht op welke wijze de werkzaamheden worden uitgevoerd. 

Daarnaast staat beschreven welke voorzieningen worden getroffen om nadelige gevolgen 

ongedaan te maken of te beperken. 

 

Het dijkverbeteringsplan is gewijzigd ten opzichte van het ontwerp-dijkverbeteringsplan dat 

eerder ter inzage heeft gelegen. Deze wijzigingen zijn verwerkt in de ‘Nota van Wijzigingen’ die 

bij de inzage- stukken liggen. 

 

Inzien van stukken 

 

U kunt het dijkverbeteringsplan met ingang van 15 juni 2017 tot en met 26 juli 2017 inzien op: 

 www.overheid.nl 

 

 Tevens kunt u de stukken digitaal raadplegen op de website https://www.agv.nl/werk-in-

uitvoering/linnaeuskade/ 

 

Beroep en voorlopige voorziening 

 

Tegen het besluit tot vaststelling van het dijkverbeteringsplan kan door belanghebbenden van 

donderdag 15 juni 2017 tot en met woensdag 26 juli 2017 beroep worden ingesteld door het 

indienen van een beroepschrift bij de Rechtbank Amsterdam: 

Rechtbank Amsterdam 

Sector Bestuursrecht 

Postbus 84500 

1080 BN Amsterdam 

 

Het beroepschrift moet worden ondertekend en tenminste bevatten: 

 de naam en het adres van de indiener; 

 de dagtekening; 

 een omschrijving van het besluit waartegen het beroep is gericht; 

http://www.overheid.nl/
https://www.agv.nl/werk-in-uitvoering/linnaeuskade/
https://www.agv.nl/werk-in-uitvoering/linnaeuskade/


  

 

  
 

 

 

  
 

 de gronden van het beroep. 

 

Omdat afdeling 2 van hoofdstuk 1 van de Crisis- en herstelwet van toepassing is, geldt voor 

het indienen van beroep dat:  

 de beroepsgronden in het beroepschrift worden opgenomen; 

 het beroep niet-ontvankelijk wordt verklaard, indien binnen de beroepstermijn geen 

gronden zijn ingediend, en 

 deze na afloop van de beroepstermijn niet meer kunnen worden aangevuld. 

 

Het indienen van een beroepschrift schorst niet de werking van het besluit. Als beroep is 

ingesteld, kan in spoedeisende gevallen de Voorzieningenrechter van de Rechtbank 

Amsterdam worden gevraagd een voorlopige voorziening te treffen. 

 

Voor de behandeling van een beroepschrift en een verzoek om een voorlopige voorziening 

wordt door de Rechtbank Amsterdam een griffierecht geheven. Over de hoogte hiervan kan de 

griffier van de Rechtbank Amsterdam informatie geven (telefoon 020 - 5412219). 

 

Inlichtingen 

 

Voor meer informatie over het dijkverbeteringsplan kunt u contact opnemen met projectteam 

Linnaeuskade via telefoonnummer 0900 – 9394 (lokaal tarief).  

U kunt ook een e-mail sturen naar Linnaeuskade@waternet.nl.  

 

Amsterdam, 4 mei 2017 

 

 


