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Factsheet grondverwerving

Geachte heer/mevrouw,

Zoals u weet, versterkt Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden de komende jaren de Lekdijk tussen

Schoonhoven en Amerongen. Met deze dijkversterking werken we aan de veiligheid van ons allemaal, voor
nu en in de toekomst. Dat is belangrijk, want als de Lekdijk doorbreekt, loopt een groot deel van West- en

Midden-Nederland onder water. Een dijkversterking is een ingrijpende operatie. Om deze goed te kunnen

uitvoeren, is grond nod¡g. Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden hanteert het beleid om die delen van

de dijk, die van groot belang zijn bij het borgen van de waterveiligheid, in eigendom te verkrijgen. Dit beleid is

in 2011 door het Algemeen Bestuur van het waterschap ingesteld.

Bij het project Sterke Lekdijk betrekt het waterschap de omgeving nauw bij de plannen voor de

dijkversterking. We vragen de omgeving actief met ons mee te denken hoe we de dijk sterker én mooier

kunnen maken. Daarbij is het waterschap toegankelijk en ontvankelijk voor ideeën, kansen en

aandachtspunten. De afgelopen periode zijn er vanuit de omgeving aandachtspunten omtrent het
grondbeleid aangedragen. Bewoners hebben vragen gesteld over het huidige grondbeleid. Onder andere

over de delen van de dijk die het waterschap in eigendom wilverkrijgen. Via deze brief leggen we uit waarom

we grond in eigendom willen en wat we met de vragen van grondeigenaren gedaan hebben.

Waarom wil het waterschap grond in eigendom?
Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden is als beheerder van de dijk verantwoordelijk voor het

functioneren van de dijk als waterkering. Dat functioneren hangt grotendeels af van het onderhoud van de

dijk en de mogelijkheid daarop in te grijpen. Het hoogheemraadschap vindt zeggenschap in de vorm van

eigendom de beste waarborg om de waterveiligheid op lange termijn te garanderen. Daarbij streven we naar

minnelijke overeenstemming over de aankoop van grond.

Meer informatie over het project Sterke Lekdijk en over dit deelproject vindt u op onze website, www.destichtseriinlanden.nl/sterkelekdiik.

Mike Seelen (06) 116 147 70



Verbete ri ng en verd u idelijki ng grondstrategie
Het grondbeleid van het waterschap gaat uit van verwerving van zowel het binnentalud (steile deel aan de
binnenzijde van de dijk) als de binnenberm. Grondeigenaren zijn hierover het gesprek aangegaan met het
waterschap. Met de reacties van deze grondeigenaren is er door het projectteam gewerkt aan een
verbetering van de strategienota. Recent heeft het college van het waterschap die verbetering besproken.

De hoofdkoers blijft overeind: het waterschap vindt eigendom de beste waarborg voor de waterveiligheid op
lange termijn. Wel is er opnieuw gekeken welke onderdelen cruciaal zijn om in eigendom te verkrijgen. Dat
heeft geleid tot de volgende wijziging: het waterschap wil het binnentalud verwerven met aansluitend een
beheerstrook van 5 meter. De binnenberm wordt niet langer verworven, behoudens een beheerstrook van 5
meter. Voor de rest van de binnenberm wil het waterschap een zakelijk recht vestigen.

Deze wijziging is opgenomen in een aangepaste versie van de strategienota, te lezen op onze website:
www. hdsr. n l/sterkelekdi ik/documenten.

Consultatie commissie SKK en mogelijkheid gebruik spreekrecht
Het bestuursvoorstel voor de aanpassing van de strategienota grondbeleid wordt ter consultatie aangeboden
aan de commissie SKK (Systeem, Kwaliteit en Keten) van het Algemeen Bestuur. Deze commissie komt 16
april bijeen. Tijdens deze commíssievergadering kunt u gebruik maken van het spreekrecht. Meldt u zich
hiervoor vooraf bij de afdeling bestuurszaken, bestuurszaken@hdsr.nl of via 030 634 59 46.

Meer informatie
We begrijpen dat het onderwerp grondverwerving impact heeft en vragen oproept. ln de bijgevoegde flyer
vindt u meer informatie over het grondbeleid binnen het project Sterke Lekdijk en wat dat voor u betekent.
Daarnaast vindt u op www.hdsr.nysterkelekdiik/grondverwerving antwoord op veelgestelde vragen, onder
meer over het gebruik en onderhoud van het binnentalud.

uw Grol
directeur projecten en manager ingenieursbureau

Meer informatie over het project Sterke Lekdijk en over dit deelproject vindt u op onze website, wwv.destichtseriinlanden.nl/sterkelekdiik.


