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1 Voorwoord 

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

van 1 ontvangen zienswijze op het “ontwerp-projectplan Ipensloter- en 

Diemerdammersluis” (verder: ontwerp-projectplan). 

Het ontwerp-projectplan heeft gedurende een periode van zes weken, van 25 juni 

2015 tot en met 5 augustus 2015, ter inzage gelegen. Gedurende deze periode 

was er voor belanghebbenden gelegenheid om mondeling of schriftelijk te 

reageren op het ontwerp-projectplan. 

Het plan met de bijlagen heeft ter inzage gelegen bij: 

 Het hoofdkantoor van AGV te Amsterdam.  

 Het gemeentehuis van Diemen te Diemen 

 Het provinciehuis van Noord-Holland te Haarlem. 

 Digitaal op www.agv.nl/plannen/dijken/ipersloter-en-diemerdammersluis.nl. 

 Digitaal op www.overheid.nl. 

 

Het waterschap AGV heeft op 9 juli 2015 een bewonersavond georganiseerd om de 

plannen toe te lichten aan de belanghebbenden. Ook zijn er gesprekken met 

omwonenden, omliggende bedrijven en kabels- en leidingenbeheerders. 

Tijdens de inspraakperiode heeft AGV één brief met zienswijzen ontvangen. In dit 

document staat een verslag van deze zienswijzen en de reactie van het 

waterschap. 

2 Procedure 

Het ontwerp-projectplan is vastgesteld door het dagelijks bestuur van AGV en 

vrijgegeven voor inspraak. 

Belanghebbenden zijn, conform de uniforme openbare voorbereidingsprocedure 

(afdeling 3.4 Algemene wet bestuursrecht), door middel van een publicatie op 

www.overheid.nl attent gemaakt op de ter inzage legging van het ontwerp-

projectplan. 

Er is een bewonersavond gehouden op 9 juli 2015, waar uitleg werd gegeven over 

de mogelijkheden tot inspraak. Daarnaast is er een brief verstuurd aan alle direct 

belanghebbenden waarin men werd geïnformeerd over de ter inzage legging.  

Op het ontwerp-projectplan is zijn één brief met zienswijzen binnengekomen.  

Naar aanleiding van deze zienswijzen is het dijkverbeteringsplan op één punt 

aangepast. Deze aanpassing is beschreven in de nota van wijzigingen. In deze 

nota van beantwoording treft u een overzicht van de zienswijze en de reactie 

hierop aan. 

  

http://www.agv.nl/plannen/dijken/ipersloter-en-diemerdammersluis.nl
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Deze nota van beantwoording wordt met een nota van wijzigingen en het 

projectplan ter vaststelling aangeboden aan het Algemeen Bestuur (AB) van het 

hoogheemraadschap AGV. Zodra het bestuur het projectplan heeft vastgesteld, 

wordt dit ter goedkeuring aangeboden aan Gedeputeerde Staten (GS) van Noord 

Holland. GS van Noord Holland leggen het goedkeuringsbesluit en het projectplan 

vervolgens gedurende een termijn van 6 weken ter inzage voor beroep.  

Belanghebbenden kunnen gedurende deze ter inzage legging, beroep instellen bij 

de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. 

Indien geen gebruik wordt gemaakt van de beroepsmogelijkheid is het projectplan 

onherroepelijk geworden. 
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3 Bekendmaking 

Het waterschap heeft op grond van afdeling 3.4 van de Algemene wet 

bestuursrecht het ontwerp-projectplan ter inzage gelegd. Er is een bekendmaking 

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

projectplan bekend te maken. Hieronder is de tekst weergegeven. 

 

Kennisgeving inspraak ontwerp-projectplan en m.e.r. beoordelingsbesluit 

verbetering Ipensloter- en Diemerdammersluis 

 

Het Hoogheemraadschap Amstel, Gooi en Vecht is verantwoordelijk voor dijken, vaarwegen, het waterpeilen de 

kwaliteit van het oppervlaktewater in het stroomgebied van de Amstel, de Vecht en in het Gooi. 

Waternet voert de werkzaamheden van het hoogheemraadschap uit. Waternet is gevestigd in Amsterdam. 

 

Ontwerp -projectplan 

Het Dagelijks Bestuur van Hoogheemraadschap Amstel, Gooi en Vecht maakt bekend dat: 

 

Voor de verbetering van de Ipenslotersluis en de Diemerdammersluis een ontwerp-projectplan is 

vastgesteld. Deze sluizen maken onderdeel uit van de primaire waterkering Diemerzeedijk. Het 

projectplan beschrijft de te nemen maatregelen aan de beide sluizen. Deze maatregelen worden 

uitgevoerd omdat de sluizen niet voldoen aan de wettelijke norm voor dijkveiligheid. 

 

Dit projectplan is opgesteld op grond van artikel 5.4 van de Waterwet. Afdeling 2 van de Crisis- en 

herstelwet is hierop van toepassing. In het ontwerp-projectplan is opgenomen welke werkzaamheden 

Hoogheemraadschap Amstel, Gooi en Vecht wil uitvoeren om ervoor te zorgen dat de sluizen blijven 

voldoen aan de gestelde eisen. Tevens wordt in het projectplan toegelicht welke voorzieningen worden 

getroffen om nadelige gevolgen ongedaan te maken of te beperken. 

 

Gedeputeerde Staten van Noord-Holland maken bekend dat: 

 

Gedeputeerde staten van Noord Holland op 23 juni 2015 hebben besloten dat geen milieu-

effectrapportage behoeft te worden opgesteld voor renovatie van de Ipensloter- en 

Diemerdammersluis. Het hoogheemraadschap heeft voor het renovatieproject een aanmeldingsnotitie 

opgesteld, dat mede ter inzage ligt. Deze notitie geeft geen aanleiding tot de conclusie dat voor de 

voorgenomen activiteiten een milieueffectrapport dient te worden opgesteld. De activiteiten leiden niet 

tot belangrijke nadelige gevolgen voor het milieu, gelet op de locatie van het project, de kenmerken 

van het project en de soorten kenmerken van de potentiële effecten. 

 

Inzien van stukken 

Het ontwerp-projectplan en het m.e.r.-beoordelingsbesluit met de bijbehorende stukken liggen van 

donderdag 25 juni 2015 tot en met woensdag 5 augustus 2015 ter inzage bij: 

- Het Hoogheemraadschap Amstel, Gooi en Vecht, Korte Ouderkerkerdijk 7, 1090 GC 

Amsterdam 

- Gemeentehuis Diemen, D.J. Den Hartoglaan 1, 1111 ZB Diemen 

- Het provinciehuis van Noord-Holland, Kleine Houtweg 18, 2012 DE Haarlem. Op afspraak met 

contactpersoon Rob Lunshof, telefoonnummer 023-514 3331 

- Tevens kunt u de stukken raadplegen op de website www.agv.nl/sluizendiemerzeedijk. 

 

 

  

http://www.overheid.nl/
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Rechtsbescherming 

 

Projectplan 

 

Op grond van de Algemene wet bestuursrecht en de Waterwet kan een ieder gedurende een periode 

van zes weken met ingang van de dag waarop het ontwerp-projectplan ter inzage zijn gelegd, 

schriftelijk of mondeling zijn/haar zienswijze over het ontwerp-projectplan naar voren brengen. 

 

Een schriftelijke zienswijze kan worden gericht aan: 

Hoogheemraadschap Amstel, Gooi en Vecht 

T.a.v. Dagelijks Bestuur 

Postbus 94370 

1090 GJ Amsterdam 

 

Wij verzoeken u als onderwerp ‘Inspraak ontwerp-projectplan Ipensloter- en Diemerdammersluis’ te 

vermelden. Ook wordt u verzocht expliciet aan te geven wat de gronden zijn van uw zienswijze. 

 

Voor het maken van een afspraak voor het indienen van een mondelinge zienswijze kunt u telefonisch 

contact opnemen met projectteam ‘Ipensloter- en Diemerdammersluis’ via telefoonnummer 0900 – 

9394 (20 cent per gesprek plus uw gebruikelijk belkosten). U kunt ook een e-mail sturen naar  

sluizendiemerzeedijk@waternet.nl. 

 

M.e.r. beoordelingsbesluit 

 

Op grond van artikel 6.3 van de Algemene wet bestuursrecht wordt het m.e.r.-beoordelingsbesluit 

beschouwd als een voorbereidingsbesluit, waartegen niet zelfstandig bezwaar of beroep open staan. U 

kunt uw bezwaren tegen dit beoordelingsbesluit te zijner tijd kenbaar maken in een eventueel beroep 

voor de rechter tegen het besluit van gedeputeerde staten, krachtens artikel 5.7 van de Waterwet, tot 

goedkeuring van het definitieve projectplan van het Hoogheemraadschap Amstel, Gooi en Vecht voor 

de verbetering van de Ipensloter- en Diemerdammersluis. 

 

Meer informatie 

Voor meer informatie over het ontwerp-projectplan of m.e.r.-beoordelingsbesluit kunt u telefonisch 

contact opnemen met projectteam ‘Ipensloter- en Diemerdammersluis’ via telefoonnummer 0900 – 

9394 (20 cent per gesprek plus uw gebruikelijk belkosten). U kunt ook een e-mail sturen naar 

sluizendiemerzeedijk@waternet.nl. 

 

Amsterdam, 23 juni 2015 

 

 

 

 

  

mailto:sluizendiemerzeedijk@waternet.nl
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4 Reacties 

Er is één zienswijze (brief) binnengekomen van de onderstaande belanghebbende. 

Deze zienswijze heeft geleid tot aanpassing van het projectplan.  

 

Nr. Naam Adres 

1 W. Koch – Starreveld (lid WV de 

Watergeuzen) 

G. J. van der Veenstraat 23, 

Montfoort 

5 Overzicht zienswijzen 

De zienswijze is meegenomen in een heroverweging van het ontwerp-projectplan, 

zoals dat ter visie heeft gelegen. Hieronder staat een samenvatting van de 

zienswijze. Ook wordt de concept beantwoording kort weergegeven en  wordt 

aangegeven of de zienswijze aanleiding heeft gegeven tot wijziging van het 

projectplan. Voor de gedetailleerde beantwoording is de beantwoordingsbrief 

bijgevoegd (bijlage 1).  

In de Nota van Wijzigingen wordt aangegeven op welke onderdelen het plan is 

aangepast naar aanleiding van de zienswijze. 

1. Bestemmingsplankaart, paragraaf 6.2 

Belanghebbende geeft aan dat de vermelding Peek bij de bestemmingsplankaart 

(rode driehoek) in paragraaf 6.2 foutief is vermeld. Belanghebbende stelt dat de 

“rode driehoek”” op het terrein van WV de Watergeuzen ligt. 

 

Beantwoording AGV 

De opmerking van de belanghebbende is correct. Het is inderdaad zo dat de naam 

Peek foutief is vermeld boven figuur 6.2: “Bestemmingsplankaart omgeving 

Ipenslotersluis”. In de tekst boven figuur 6.2. is de naam Peek dan ook vervangen 

door WV de Watergeuzen. 

 

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

projectplan. 

 

2. Gevolgen van wederstroming en peilregime 

Belanghebbende vraagt af wat de gevolgen zijn bij wederstroming en peilregime 

voor het hellinggedeelte (botenhelling) en de bijbehorende rails, bij WV de 

Watergeuzen.  

 

Beantwoording AGV 

Tijdens het opstellen van het ontwerp-projectplan heeft AGV de effecten op de 

stroming buiten de nieuwe spuisluis, door het Ingenieursbureau van Amsterdam, 

laten berekenen. 

Hierbij is ook gekeken naar de stroomsnelheden bij het spuien ter plaatse van WV 

de Watergeuzen.  

Uit de berekeningen wordt geconcludeerd dat bij een volledig geopend kunstwerk 

(dus maximaal spuien) geen nadelige gevolgen voor de omgeving zijn te 

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

projectplan.  

3. Toegangstrap- en pad WV de Watergeuzen 

Belanghebbende vraagt zich af of WV de Watergeuzen de trap en het paadje 

behoudt na alle werkzaamheden aan de leidingen. 

 

Beantwoording AGV: 

De toegangstrap en het toegangspad zullen tijdens de werkzaamheden wellicht 

tijdelijk moeten gewijzigd. AGV zal er voor zorgen dat de toegang tot WV de 

Watergeuzen vanaf de dijk blijft gewaarborgd. Na de werkzaamheden worden 

zowel de trap als het paadje hersteld in de oorspronkelijke staat. 

 

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

projectplan.  
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6 Rechtsbescherming en informatie 

Het provinciale goedkeuringsbesluit van GS, het projectplan, de Nota van 

Wijzigingen en de Nota van Beantwoording Zienswijzen en worden 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 projectplan Ipensloter- en Diemerdammersluis 

Gedeputeerde Staten van de provincie Noord Holland (GS Noord Holland) hebben 

bij besluit van 17 november goedkeuring verleend aan het projectplan Ipensloter- 

en Diemerdammersluis, zoals op 8 oktober 2015 is vastgesteld door het Algemeen 

Bestuur van het Hoogheemraadschap Amstel Gooi en Vecht.  

 

Procedure 

 

AGV heeft, mede op grond van artikel 5.12 van de Waterwet, van 25 juni 2015 tot 

en met 5 augustus 2015 het ontwerp-projectplan Ipensloter- en 

Diemerdammersluis en het mer-beoordelingsbesluit ter inzage gelegd. In deze 

periode is een zienswijze ingediend op het ontwerp-projectplan. De ingediende 

zienswijze heeft deels geleid tot wijzigingen op het ontwerp-projectplan. Dit is 

door het waterschap verwoord in een Nota van Beantwoording Zienswijzen.  

Behalve de in deze periode ingediende zienswijzen hebben ook voortschrijdende 

inzichten geleid tot wijzigingen op het ontwerp-projectplan. Dit is door het 

hoogheemraadschap aangegeven in het definitieve projectplan en in een Memo 

van Wijzigingen.  

 

Inzien van stukken 

U kunt de besluiten en het projectplan met ingang van 26 november 2015 tot en 

met 6 januari 2016 inzien op: 

 Het Hoogheemraadschap Amstel, Gooi en Vecht, Korte Ouderkerkerdijk 7, 

1090 GC Amsterdam 

 Gemeentehuis Diemen, D.J. Den Hartoglaan 1, 1111 ZB Diemen 

 Het provinciehuis van Noord-Holland, Kleine Houtweg 18, 2012 DE Haarlem. 

Op afspraak met contactpersoon Rob Lunshof, telefoonnummer 023-514 3331 

 Tevens kunt u de stukken raadplegen op de website 

www.agv.nl/sluizendiemerzeedijk. 

 

Beroep 

 

Beroep kan van 26 november 2015 tot en met 6 januari 2016 door 

belanghebbenden worden ingesteld tegen het besluit tot goedkeuring van het 

vastgestelde projectplan, wanneer:  

 Zij tijdens de terinzagelegging van het ontwerpprojectplan een zienswijze 

hebben ingediend;  

 Zij redelijkerwijs geen zienswijzen hebben kunnen indienen;  

 Zij het oneens zijn met de wijzigingen die bij vaststelling van het projectplan 

zijn aangebracht.  
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Het beroepschrift moet worden ingediend bij de Afdeling bestuursrechtspraak van 

de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag. Het beroepschrift moet 

voldoen aan de inhoudsvereisten zoals aangegeven in artikel 6.5 van de Algemene 

wet bestuursrecht.  

 

Het projectplan en de uitvoeringsbesluiten vallen onder de Crisis -en herstelwet en 

het Besluit uitvoering Crisis- en herstelwet. Dit betekent onder meer dat de 

beroepsgronden in het beroepschrift moeten worden opgenomen en dat deze na 

afloop van de beroepstermijn niet meer kunnen worden aangevuld.  

 

Diegene die beroep instelt, kan bij de voorzitter van de Afdeling 

Bestuursrechtspraak een verzoek indienen om een voorlopige voorziening te 

treffen. Als gedurende de beroepstermijn om een voorlopige voorziening is 

verzocht, wordt het besluit niet van kracht voordat op dat verzoek is beslist. Voor 

het instellen van beroep en het indienen van een voorlopige voorziening zijn 

griffierechten verschuldigd.  

 

Inlichtingen 

Voor nadere inlichtingen over de stukken die ter inzage liggen, kunt u contact 

opnemen met de heer W. Bogaard, telefoonnummer 0900 – 93 94 (optie 3) of per 

e-mail sluizendiemerzeedijk@waternet.nl 

 

mailto:sluizendiemerzeedijk@waternet.nl

