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Geacht college, 

Naar aanleiding van uw brief van 1 2 oktober j l . met kenmerk 
15.11 9043, waarin u ons verzoekt het projectplan Ipensloter- en 
Diemerdammersluis goed te keuren, laten wij u het volgende weten. Bij 
besluit van 3 november 201 5 hebben wij het projectplan Ipensloter- en 
Diemerdammersluis goedgekeurd. Bijgevoegd tref t u de beslissing aan. 

Ingevolge artikel 5.8, eerste lid, van de Waterwet, bevorderen 
gedeputeerde staten de gecoördineerde voorbereiding van de besluiten 
die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van het projectplan. 
In uw brief van 2 april j l . verzocht u ons om de coördinatie van de 
besluiten over te laten aan uw bestuur. Bij besluit van Gedeputeerde 
Staten van 23 juni 201 5 is uw college daartoe gemachtigd. Wij 
vertrouwen erop dat u ook zorg zult dragen voor de kennisgeving van 
het goedkeuringsbesluit voor het projectplan Ipensloter- en 
Diemerdammersluis, geli jkt i jdig met de kennisgeving van 
terinzagelegging van het projectplan. 
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Wij wensen u succes met de verdere uitvoering van de renovatie van de 
Ipensloter- en Diemerdammersluis. 

Hoogachtend, 

v o 

A van Craaikamp i.W. Remkes 

1 bijlage(n) 
- Besluit CS 
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Betreft: Goedkeuring projectplan Ipensloter- en Diemerdammersluis 

Geachte leden, 

Ter uitvoering van art. 167, tweede lid, van de Provinciewet (inzake de 
actieve informatieplicht) brengen wij u het volgende besluit van ons 
college ter kennis: het goedkeuringsbesluit van het projectplan 
Ipensloter-en Diemerdammersluis van 3 november j l . 

Verzenddatum 

1 8 NOV. 2015 
Kenmerk 

5 7 1 7 1 9 / 6 8 8 2 7 6 

Uw kenmerk 

Het projectplan is door het Hoogheemraadschap Amstel, Gooi en Vecht 
(AGV) opgesteld ten behoeve van de renovatie van de Ipensloter- en 
Diemerdammersluis; twee spuisluizen die een onderdeel vormen van de 
primaire waterkering rond het ĮJmeer/Markermeer. De sluizen liggen in 
de Diemerzeedijk. De Ipenslotersluis l igt in de gemeente Amsterdam en 
de Diemerdammersluis l igt grotendeels in de gemeente Diemen. Bij de 
vijf jaarli jkse veiligheidstoetsing van de primaire waterkering in 2005 
zijn beide sluizen afgekeurd. Om te voldoen aan de veiligheidseisen 
zoals vastgelegd in de Waterwet, moeten de sluizen worden versterkt. 
Het project maakt deel uit van het Hoogwaterbeschermingsprogramma 
2 (HWBP2). 

De doelstelling van het project is het aanpassen van beide sluizen, 
zodanig dat de waterkering weer aan de veiligheidsnormen voldoet. De 
spuicapaciteit moet hierbij behouden blijven. Beide sluizen krijgen een 
ontwerplevensduur van 100 jaar. Kaders voor het project zijn dat het 
sober, robuust en doelmatig dient te worden aangepakt. 
Nevendoelstelling is om de Ipenslotersluis passeerbaar te maken voor 
migrerende vissen. Daarnaast dient in de eindsituatie de huidige 
verkeersfunctie en verkeerssituatie behouden te blijven. In het ontwerp 
van de Ipenslotersluis wordt tevens geanticipeerd op een mogelijke 
uitbreiding van de A l 0 in de toekomst. Het waterstaatkundig beheer 
van beide sluizen bli j ft bij AGV. 
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Het Algemeen Bestuur van AGV heeft op 8 oktober j l . het projectplan 
Ipensloter- en Diemerdammersluis vastgesteld. Voor dit projectplan is 
een goedkeuring van Gedeputeerde Staten nodig, zoals bepaald in de 
Waterwet. Op grond van de Waterwet, artikel 5.7, kan goedkeuring van 
het projectplan door Gedeputeerde Staten slechts worden onthouden 
wegens strijd met het recht of het algemeen belang. De procedure voor 
de totstandkoming van het projectplan is door AGV goed doorlopen. 
Op 23 jun i 201 5 is het ontwerp-projectplan reeds in GS behandeld; toen 
ging het om een besluit inzake het niet hoeven vaststellen van een 
milieueffectrapportage en het overdragen van de coördinatie (op grond 
van de Waterwet) voor de uitvoeringsbesluiten aan AGV - op verzoek 
van AGV zelf. 
Tijdens de daarna volgende tervisielegging van het ontwerp-projectplan 
is één zienswijze ontvangen. Deze zienswijze heeft aanleiding gegeven 
tot een wijziging van ondergeschikte aard van het projectplan. 
Gezien bovenstaande is het projectplan op de juiste wijze tot stand 
gekomen. Om deze reden is het projectplan Ipensloter- en 
Diemerdammersluis door Gedeputeerde Staten goedgekeurd op 3 
november 201 5. 

Voor verdere informatie verwijzen wij naar de bijlagen met het 
goedkeuringsbesluit en de bijbehorende stukken. 

Hoogachtend, 
íuìee^d^Staten van Noord-Holland, 

voorzit inciesecíĉtáris 

bijlage(n) 
Besluit goedkeuring projectplan Ipensloter- en 
Diemerdammersluis 

- Vaststellingsbesluit van het Algemeen Bestuur van 
Hoogheemraadschap Amstel, Gooi en Vecht van het projectplan 
Ipensloter- en Diemerdammersluis 

- Brief verzoek tot goedkeuring AGV 
Projectplan Ipensloter- en Diemerdammersluis 
Nota van Beantwoording Zienswijzen 
Nota van Wijzigingen, beide van AGV 

- Aanmeldingsnotit ie ten behoeve van de m.e.r.- beoordeling 
M.e.r.-beoordelingsbesluit van GS van 23 jun i 201 5 

- Brief van GS aan Hoogheemraadschap Amstel, Gooi en Vecht 
d.d. 24 jun i 201 5 
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Besluit van Gedeputeerde Staten van Noord-Holland van 3 november 
201 5, nr. 571719/688276, tot het verlenen van goedkeuring aan het 
projectplan voor de renovatie van de Ipensloter- en 
Diemerdammersluis 

Gedeputeerde Staten van Noord-Holland; 

Gelet op het bepaalde in artikel 5.7 van de Waterwet; 

Gezien het feit dat het Algemeen Bestuur van het Hoogheemraadschap 
Amstel, Gooi en Vecht (AGV) het projectplan Ipensloter- en 
Diemerdammersluis op 8 oktober 201 5 heeft vastgesteld en vervolgens 
aan Gedeputeerde Staten heeft toegezonden ter goedkeuring bij brief 
van 1 2 oktober met kenmerk 15.119043. 

Overwegende dat: 

- op dit moment de Ipensloter- en Diemerdammersluis niet voldoen aan 
de veil igheidsnorm voor primaire waterkeringen ingevolge artikel 2.2 
van de Waterwet; 
- door de uitvoering van het projectplan Ipensloter- en 
Diemerdammersluis de sluizen gaan voldoen aan de vereiste 
veil igheidsnorm op grond van artikel 2.2 Waterwet; 
- het projectplan voldoet aan de eisen van artikel 5.4 van de Waterwet; 
- het hoogheemraadschap bij de voorbereiding van het projectplan een 
aanmeldingsnotit ie (ex artikel 7.16 van de Wet milieubeheer) heeft 
ingediend waaruit blijkt dat de activiteiten niet leiden tot belangrijke 
nadelige gevolgen voor het milieu, gelet op de locatie van het project, 
de kenmerken van het project en de soort en kenmerken van de 
potentiële effecten. Het is daarom niet nodig dat voor het project een 
milieueffectrapportage wordt gemaakt door het hoogheemraadschap. 
Zo ook besloten door GS op 23 j un i 201 5; 
- bij het tot stand brengen van het projectplan rekening is gehouden 
met alle bij de uitvoering van het plan betrokken belangen; 
- t i jdens de tervisielegging van het ontwerpprojectplan en de 
bijbehorende overige plandocumenten er één zienswijze is ontvangen; 
- het hoogheemraadschap een Nota Beantwoording Zienswijzen heeft 
opgesteld, de zienswijze heeft betrokken bij de definitieve 
besluitvorming en aan de zienswijze tegemoet is gekomen; 

Besluiten: 

Artikel 1 
Gedeputeerde Staten verlenen goedkeuring aan het projectplan van het 
Hoogheemraadschap Amstel, Gooi en Vecht, vastgesteld op 8 oktober 
201 5, voor de renovatie van de Ipensloter- en Diemerdammersluis, 
gelegen in de gemeente Amsterdam en de gemeente Diemen. 
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Artikel 2 
Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na bekendmaking. 

Haarlem 

J.W. Remkes, voorzitter. 
J.W. Remkes 

a n 

Craaikams van 

Beroep 
Tegen dit goedkeuringsbesluit staat beroep open. Gedurende 6 weken, 
nadat dit goedkeuringsbesluit bekend is gemaakt, kunnen 
belanghebbenden die zienswijzen naar voren hebben gebracht omtrent 
het ontwerp-projectplan, of belanghebbenden aan wie redelijkerwijs niet 
kan worden verweten dat zij geen zienswijze naar voren hebben 
gebracht, beroep instellen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de 
Raad van State. 

Op dit besluit is de Crisis- en herstelwet van toepassing. Dat betekent 
onder meer dat in het beroepschrift moet worden aangegeven wat de 
bezwaren tegen het goedkeuringsbesluit zi jn. Na afloop van de 
beroepstermijn van 6 weken kunnen geen nieuwe bezwaren meer 
worden aangevoerd. 


