
 

Hoogheemraadschap Amstel, Gooi en Vecht 

 

 

 
 

 

Nota van Wijzigingen 

Projectplan Ipensloter- en 
Diemerdammersluis 
 

 

 

W. Bogaard 

 

 
7 augustus 2015 

 

Alle uitvoerende werkzaamheden van Hoogheemraadschap Amstel, Gooi en Vecht 

worden verricht door Waternet 

  

 

Datum 

7 augustus 2015 

Ons kenmerk 

15.094827 

 

Korte Ouderkerkerdijk 7 

Amsterdam 

Postbus 94370 

1090 GJ Amsterdam 

T 0900 93 94 (20 cent per gesprek, 

plus uw gebruikelijke belkosten) 

F 020 608 39 00 

KvK 41216593 

 

 

www.agv.nl 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 





 

7 augustus 2015 - Nota van Wijzigingen  3/7 

 

1 Inleiding 

Het “Ontwerp-projectplan Ipensloter- en Diemerdammersluis” heeft op grond van 

artikel 11 lid 2 en afdeling 3.4 van de algemene wet bestuursrecht (AWB) van 25-

06-20135 t/m 05-08-2015 gedurende zes weken ter inzage gelegen. 

 

Tijdens deze periode is 1 zienswijze ingediend. Deze zienswijze heeft aanleiding 

gegeven tot één wijziging van het ontwerp-projectplan.  

Gesprekken met belanghebbenden hebben daarnaast aanleiding gegeven tot 

enkele ambtelijke wijzigingen. 

In de voorliggende nota wordt ingegaan op de wijzigingen naar aanleiding van de 

binnengekomen zienswijze en de ambtelijke wijzigingen. 
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2 Zienswijze en wijzigingen 

De zienswijze is opgenomen in de “Nota van Beantwoording zienswijzen” 

(rapportnummer 15.094836). De zienswijze wordt schriftelijk beantwoord door 

middel van een brief. 

 

De ingediende zienswijze heeft aanleiding gegeven tot een wijziging in het 

(ontwerp) projectplan. Voor de zienswijze wordt hieronder, het ambtelijk 

commentaar en de wijziging in het ontwerp-projectplan naar aanleiding van de 

zienswijze beschreven. Hierbij staat de referentie naar het betreffende onderdeel 

van het projectplan aangegeven.  

 

In hoofdstuk 3 worden de ‘ambtelijke wijzigingen’, te weten wijzigingen niet naar 

aanleiding van een zienswijze, beschreven. 

 

2.1 Zienswijze m.b.t. op foutieve vermelding bij bestemmingsplankaart 

Zienswijze 

 De belanghebbende geeft aan dat dat bij de bestemmingsplankaart (rode 

driehoek) in paragraaf 6.2 de naam Peek is vermeld. De belanghebbende stelt 

dat dit niet correct is en dat de “rode driehoek”” op het terrein van WV de 

Watergeuzen ligt. 

 

Commentaar 

 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”. 

 

Wijzigingen 

 In de verklarende tekst boven figuur 6.2. is de naam PEEK vervangen door WV 

de Watergeuzen. 
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3 Ambtelijke wijzigingen 

Ambtshalve zijn er de volgende wijzigingen: 

1. Procedure 

2. Leeswijzer 

3. Ontwerpuitgangspunten 

4. Effecten op de omgeving 

5. Planning 

3.1 Procedure 

In diverse hoofdstukken is de procedure geactualiseerd, als gevolg van het 

vaststellen van het projectplan na het ontwerp-projectplan. 

 

Wijzigingen 

 De tekst in paragraaf 1.3.2, hoofdstuk 8, bijlage A en het colofon, zijn 

gewijzigd. Deze teksten zijn aangepast van ontwerp-projectplan naar 

projectplan. 

3.2 Leeswijzer 

Wijzigingen 

 De tekst in paragraaf 1.6 is aangevuld met: 

Deze begrippen worden lopende tekst aangeduid met een *. 

3.3 Ontwerpuitgangspunten 

Wijzigingen 

 De volgende tekst in paragraaf 2.1 (tabel 2.1.): 

De verbetering van de sluizen moet robuust worden ontworpen. Er wordt 

geanticipeerd op de nieuwe veiligheidsnormen die naar verwachting in 2017 in 

werking treden, door gebruik te maken van een tijdelijk 

Ontwerpinstrumentarium 2014 (OI 2014) dat hiervoor door het Rijk ter 

beschikking is gesteld.  
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Is gewijzigd in: 

De verbetering van de sluizen moet robuust worden ontworpen.  

AGV laat daarom een consequentieanalyse uitvoeren om te bepalen of het 

hanteren van de huidige normen en leidraden geen kans oplevert op 

afwijkingen van de normen die in 2017 zullen worden vastgesteld. 

 

 De volgende tekst in paragraaf 4.1.: 

Beide constructies worden gedimensioneerd op de huidige wettelijke 

veiligheidsnormen, waarbij wordt geanticipeerd op de nieuwe normen zoals 

deze in het Deltaprogramma 2015 zijn voorgesteld. De nieuwe normen zijn 

door het Rijk vastgelegd in het ter beschikking gestelde ‘Tijdelijke Ontwerp 

Instrumentarium 2014’. Dit tijdelijke ontwerpinstrument wordt toegepast totdat 

het nieuwe normering en toets- en ontwerpinstrumentarium in 2017 definitief 

wordt vastgesteld.  

 

 Is gewijzigd in: 

Beide constructies worden gedimensioneerd op de huidige wettelijke 

veiligheidsnormen. AGV laat echter een consequentieanalyse uitvoeren om te 

bepalen of het hanteren van de huidige normen en leidraden geen kans 

oplevert op afwijkingen van de normen die in 2017 zullen worden vastgesteld. 

3.4 Effecten op de omgeving 

Paragraaf 4.4.3. “Kabels en leidingen”: 

In de afgelopen periode zijn afspraken gemaakt met de diverse kabels- en 

leidingen beheerders. 

 

Wijzigingen 

 De tekst in paragraaf 4.3.3. is aangepast naar aanleiding van deze afspraken. 

 

Paragraaf 4.5.1 “Woningen, bedrijfspanden en jachthavens”,:  

In de afgelopen periode hebben gesprekken plaatsgevonden met omwonenden.  

 

Wijzigingen 

 toegevoegd in de tabel: 

 

Diemerzeedijk 80  

(1 kantoor en 1 schuur) 

Monitoring tijdens het aanbrengen van de damwand 

(scheurwijdtemeting, trillingsmeters en lintvoegwaterpassing). 

3.5 Planning 

In hoofdstuk 8 is de planning geactualiseerd. 
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