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Doel bijeenkomst 
- Bespreken van het eerste concept van de omgevingsafspraken 

o KBG leden hebben ook voorafgaand en na de tweede klankbordgroep 
bijeenkomst via mail hun aanpassingen en suggesties doorgegeven.  

- Antwoord geven op de vragen gesteld tijdens het eerste overleg op 20 mei 
 
Inventarisatie gespreksonderwerpen 
‘Welke onderwerpen uit het document ‘omgevingsafspraken’ wilt men het liefst bespreken? 
Noem per persoon drie voorkeuren.’ 
 

- Logistiek, Bereikbaarheid en Veiligheid: 6 punten 
- Grondwater: 5 punten 
- Communicatie: 3 punten 
- Verantwoordelijkheid partijen en KBG: 2 punten 
- Compensatie: 2 punten 
- Riolering + Communicatie nutspartijen + Damwand werkzaamheden + Fortbocht + 

Indeling KSW + Materiaal vervanging + monitoring en vooropname: 1 punt 
 
Logistiek, bereikbaarheid en veiligheid 
Er kwamen meerdere punten ter sprake, waaronder de veiligheid van fietsers, de 
bereikbaarheid van ondernemers, en de doorstroom van de Kudelstaartseweg.  
 

- Deze onderwerpen worden beschreven in het BLVC (bereikbaarheid, leefbaarheid, 
veiligheid en communicatie) plan. Deze zal worden afgestemd met de gemeente, de 
klankbordgroep en Waternet. Dit plan is onderdeel van het bestek (contract) dat 
met de aannemer wordt afgesloten. De aannemer werkt het BLVC plan vervolgens 
uit in zijn werkplannen. 

- Waternet en de gemeente zijn samen verantwoordelijk om de kaders omtrent 
bereikbaarheid, veiligheid en logistiek af te stemmen en zullen gezamenlijk het 
contract maken voor de aannemer.  

- Waternet neemt in acht de veiligheid van fietsers en andere weggebruikers tijdens 
de werkzaamheden. De veiligheid van de omgeving en werklieden heeft de hoogste 
prioriteit tijdens de werkzaamheden.  
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- De Kudelstaartseweg zal tijdens de uitvoering afgesloten worden voor doorgaand 
verkeer. Bestemmingsverkeer heeft wel doorgang. Welke percelen bereikbaar zijn 
vanaf welke kant, zal wisselen tijdens de uitvoering. 

- Dit zal duidelijk worden gecommuniceerd naar de gehele omgeving door middel van 
o.a. bouwborden, de gemeentelijke communicatiekanalen (website en pagina in de 
Meerbode), en de BouwApp. 

- Ook de bereikbaarheid van ondernemers en de leverancier-routes zullen hierin 
meegenomen worden.     

- Gebruik van de BouwApp tijdens de werkzaamheden is een eis vanuit de KBG 
- Wanneer nodig zullen verkeersregelaars ingezet worden.  
- Waternet en de gemeente nodigen tijdens één van de toekomstige overleggen met 

de klankbordgroep een verkeerskundige uit om het project te bespreken. De focus 
zal hierbij liggen op het dijkverbeteringsproject, niet op de algehele 
verkeerskundige inrichting van Kudelstaart of de Kudelstaartseweg.  

- Indien daar ruimte voor is, zal de aannemer voor de percelen waarop gewerkt 
wordt tijdelijke parkeergelegenheid creëren. Looppaden richting het huis zullen 
worden behouden.  

- Afspraken over de toegang tot het perceel zal worden opgenomen in de perceel 
gebonden contracten en kan tijdens de werkzaamheden ook afgestemd worden 
met de aannemer (bijvoorbeeld voor tijdelijke toegang voor leveranciers). 

 
Communicatie 
 

- De KBG wilt graag een regelmatige update via e-mail over de voortgang van het 
project. Dit zal een mailing worden van eens in de twee maanden.   

- Waternet geeft aan dat zij eens in de vier weken zullen evalueren welke belangrijke 
voortgangsmomenten er zijn behaald en dat deze gecommuniceerd zullen worden 
naar de omgeving via een korte nieuwsbrief 

- Waternet belooft vaart te zetten achter het afronden van de verslagen.  
- De omgeving wil het liefst één aanspreekpunt tijdens de uitvoering van het project.  

 
 
Ontwerp damwand en grondwater 
Zie ook de onderstaande versimpelde schets van de damwand. Hier kunnen geen rechten aan 
ontleent worden; het definitieve ontwerp zal worden vastgesteld in het ODVP en het DVP. 
 

- In het ontwerp van de damwand wordt rekening gehouden met de doorvoer van 
het grondwater 

- Er zullen over de lengte van de damwandplanken perforaties gemaakt worden. 
Deze kunnen pas starten bij een bepaalde diepte aangezien de damwand aan de 
bovenzijde een waterkerende functie heeft. De mate waarin hij uitsteekt boven de 
grond zal verschillen per perceel.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- Hierbij wordt ook rekening gehouden met de stabiliteit en de dikte van de planken. 
 

Maaiveld verschilt 

per perceel 

Gaten voor grondwater 

en kabels en leidingen 

https://www.debouwapp.nl/
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Compensatie  
‘Waternet rekent aan de damwand en gaat ervan uit dat het plaatsen van de damwand geen 
negatieve gevolgen heeft voor de grondwaterstand, en dus ook geen negatieve gevolgen voor 
de fundering van de huizen. Maar wat als het wel gebeurt? Dat moet worden besproken.’ 
 

- Waternet gaat in gesprek met de afdeling juridische zaken om te bespreken wat de 
normale gang van zaken is indien er schade ontstaat door Waternet en of dit 
afdoende is voor het dijkverbeteringsproject Kudelstaart. 

- Wat is er gedaan bij vergelijkbare projecten?  
- Waternet neemt contact op met een waterkundig adviesbureau om zich te laten 

informeren/adviseren over het grondwater en of de stappen die Waternet tot nu 
toe heeft genomen voldoende zijn.  

- Het stuk tekst in het eerste concept van de omgevingsafspraken waarin de 
suggestie wordt gegeven dat de omgeving wordt geadviseerd eigen peilbuizen te 
plaatsen zal worden verwijderd. 

 
Vooropnames en monitoring 

- In de omgevingsafspraken zal een hoofdstuk komen te staan betreffende de 
vooropnames en monitoring. 

- Er wordt door een onafhankelijk bureau een monitoringsplan opgesteld. Uit dat 
monitoringsplan blijkt welke bebouwing er een bouwkundige (voor)opname nodig is 
en/of op welke bebouwing trillingsmeters geplaats moeten worden om de trillingen 
tijdens de werkzaamheden te monitoren. 

- Het monitoren van de grondwaterstand, de eventuele effecten die de damwand 
heeft op het grondwater laten wij ons hierin adviseren door een gerenomeerd 
adviesbureau. (waarschijnlijk Deltares). 

 
Indeling KSW  
Ter sprake kwam ook de indeling/inrichting van de Kudelstaartseweg. De vragen die gesteld 
zijn betroffen o.a. de verkeersstromen van Kudelstaart en de Kudelstaartseweg.  
 
Dit zijn kwesties die niet binnen dit project aangepakt zullen worden. De dijkversterking en de 
gedeeltelijke vervanging van het riool hebben geen invloed op de inrichting van de 
Kudelstaartseweg en wordt dus ook niet beschouwd als een koppelkans. Daarnaast heeft het 
dijkversterkingsproject al een aanzienlijke grootte; uitbreiding ervan zal de snelheid van het 
project niet ten goede komen.  
 
Er zal daarentegen zeker rekening worden gehouden met andere lopende projecten in de 
omgeving, en de logistiek daaromheen, als het project dijkverbetering Kudelstaartseweg in 
uitvoering gaat. Dit wordt omschreven in het BLVC (bereikbaarheid, leefbaarheid, veiligheid 
en communicatie) plan.  
 
De gemeente heeft de vraag gehoord en zal dit o.a. samen met de dorpsraad oppakken.    
 
 
Antwoord op de vragen uit het eerste overleg 

- Hoe zit het met de rietkragen aan de binnenkant van de Fort bocht? Als deze 
mogelijk verwijderd moeten worden, worden deze dan ook terug geplant? 

o Daar waar riet staat en waar dat verwijderd dient te worden voor de 
werkzaamheden zal nieuw riet worden teruggeplaatst.  

- Wat is de impact van de dijkophoging en versterking in de Fort bocht? 
o De tekeningen zijn momenteel nog niet beschikbaar omdat het nog niet 

zeker is welke oplossing er nodig is om de bestaande lekkages te dichten 
en of dat deze een prioriteit hebben.  

o Inritten richting percelen zullen worden hersteld; er zullen afspraken 
worden gemaakt met de eigenaren maar deze worden ook afgestemd 
met de gebruikers.  



  

 

  
 

 

Verslag 
 

 
  

 

  
 

Datum 

23 september 2019 

 

Ons kenmerk 

19.037470 

 

Pagina 

4  van  4 

 

 
 

  
 

- Is het mogelijk om de uitvoeringscontracten van alle partijen te bundelen 
(Waternet, Gemeente en nutsbedrijven)? 

o De uitvoeringsafspraken voor de dijkversterking en de riolering zullen 
worden samengevoegd. Of dit één contract wordt of een bundeling van 
twee contracten is, is nog niet besloten.  

- Is het mogelijk om de concept tekeningen / damwandtracé eerder te 
communiceren met de omgeving (voordat het Ontwerp Dijkverbeteringsplan ter 
inzage komt te liggen)? 
o Het is mogelijk om voor het ODVP het nieuwe dijktracé te delen met de 

omgeving. Dit zal waarschijnlijk in de vorm van een inloopavond worden 
gegoten. Wel onder voorbehoud dat het bestuur deze nog niet goedgekeurd 
heeft. Wij hebben voor het ODVP nog geen detailtekeningen per perceel 
beschikbaar. Wat er op de percelen zelf gebeurt zal in de perceel gebonden 
uitvoeringscontracten worden gezet.   

 
Gestelde vragen die buiten de scope van het project vallen 

- Hoe zit het met de migratievoorzieningen van fauna vanuit plas naar polder? 
o Tijdens de werkzaamheden zal rekening worden gehouden met flora en 

fauna. Er zullen geen nieuwe migratievoorzieningen worden aangelegd; 
dit valt buiten de scope van dit project.  

 
Acties 

- Omgevingsafspraken: Waternet maakt op basis van de bovenstaande onderwerpen 
een concept voor de omgevingsafspraken. Deze wordt in de volgende bijeenkomst 
besproken. Dit concept zal vervolgens ook met de omgeving worden gedeeld.  

o Indien u vindt dat er een onderwerp mist, neem a.u.b. contact met ons 
op; 

o Voor een vergelijkbaar document, kunt u het ‘omgevingsconvenant 
dijkverbetering Amsteldijk’ doorlezen: https://repository.officiele-
overheidspublicaties.nl/externebijlagen/exb-2018-6735/1/bijlage/exb-
2018-6735.pdf  

- Verslagen Keukentafelgesprekken: Waternet heeft de KTG afgerond en is nu bezig 
om de verslagen samen te stellen en te versturen. Waternet heeft beloofd hier 
meer druk op te zetten.  

- Datum volgende KBG bijeenkomst: Waternet stuurt enkele data door voor de 
volgende bijeenkomst. De optie met de meeste aanmeldingen wordt geprikt. 
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