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Te nemen besluit 

Omschrijving 

Besluit van de directie tot toestaan van de ontgraving van de TGG uit de 
steunberm van het dijktraject Westdijk in het gesloten seizoen 2020-2021 
met inachtneming van de aangegeven uitgangspunten en 
randvoorwaarden.  

 

 

 
 
 
 
Overweging 

In de berm van de Westdijk in de gemeente Bunschoten-Spakenburg is 
TGG toegepast in een grootschalige bodemtoepassing. In totaal is er 
xx.000 m

3
 TGG aangebracht in de binnendijkse aanberming van de dijk. In 

verband met de aangetroffen verontreinigingen heeft het Algemeen 
Bestuur van WSVV 2018 besloten om tgg volledig te verwijderen.  
 
Na een aanbesteding is de uitvoering van het werk gegund aan XX. Op xx 
xx 2020 is aan directie gevraagd in te stemmen met werken in het gesloten 
seizoen. Hiervoor is door ingenieursbureau XX een voorstel uitgewerkt. De 
directie heeft aangegeven inhoudelijk te kunnen instemmen met het 
voorstel maar een definitief akkoord te laten afhangen van een door de 
aannemer in te dienen plan.  
 
Door XX is op xx oktober jl. een hoogwateractieplan ingediend. Dit plan is 
vooraf besproken met het HWBP en met het waterschap. Het plan is een 
nadere invulling van het eerder door XX gemaakte voorstel. Zowel het 
voorstel van XX als het hoogwateractieplan van XX zijn als bijlage bij dit 
besluitstuk gevoegd. Tevens is toegevoegd een fasering van de uitvoering 
(versie 2.0). Hierin is beeldend weergegeven hoe de sanering gaat plaats 
vinden. 
 
Uitvoering van de werkzaamheden in het hoogwaterseizoen 2020-2021 
heeft de volgende positieve uitwerking: 

- De aannemer hoeft de werkzaamheden niet tijdelijk te 
onderbreken zodat efficiënter en kostenbesparend doorgewerkt 
kan worden. 

- Door de Raad van State is, in vervolg op de door de gemeente 
opgelegde dwangsom, uitgesproken dat de TGG uiterlijk xx xxx 
2021 verwijderd dient te zijn. Indien op 1 april 2021 gestart kan 
worden, moeten de werkzaamheden onder hoge tijdsdruk 
uitgevoerd worden. Het is niet onaannemelijk dat er uitloop na xx 
xxx 2021 zal plaatsvinden. 

- De aanliggende agrariërs gebruiken hun gronden niet of 
nauwelijks gedurende de winterperiode. Opbrengstdervingen niet 
voorzien bij uitvoering in het hoogwaterseizoen. 

- In het hoogwaterseizoen is de druk van recreanten (jachthaven, 
bungalowpark, zeeverkenners, fietsers) in het gebied laag. 

 

1. Afstemming, werkzaamheden en veiligheidsmaatregelen 
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Door XX is onderzoek verricht naar risico’s die het werken in het gesloten 
seizoen met zich meebrengt. De conclusie is dat, met het treffen van de 
benodigde beheersmaatregelen, de risico’s voor de dijkveiligheid 
beheersbaar zijn. Conform het bestek is door de uitvoerende aannemer 
(Boskalis) een hoogwateractieplan op opgesteld. In het plan is opgenomen 
dat bij een windverwachting van 8 beaufort uit de richtingen west-
noordwest-noord, gestart wordt met maatregelen die er voor zorgen dat bij 
deze of grotere windsnelheden, de stabiliteit van de dijk gewaarborgd is ter 
plaatse van de ontgravingsvakken. 
 
De beoogde werkzaamheden en veiligheidsmaatregelen zijn afgestemd 
met de afdelingen Beheer en Planvorming. Dit heeft geresulteerd in een 
voorstel voor de beschreven werkwijze en veiligheidsmaatregelen. 
 
De handhaver van het waterschap wordt vooraf in kennis gesteld van de 
werkzaamheden.  
 
De werkzaamheden vinden uitsluitend plaats op de binnenberm van de 
dijk. Het grootste risico op een dijkdoorbraak ontstaat bij een noordwester 
storm en een verhoogd peil in het Markermeer. Afdeling Beheer krijgt 
gegevens van het Watermanagement Centrum Nederland (WMCN) over 
de waterstandsverwachting.   
 
Voorwaarde voor het uitvoeren van de werkzaamheden is toestemming 
van de dijkbeheerder. Daarnaast heeft de aannemer de verplichting om, op 
aangeven van de dijkbeheerder, maatregelen te treffen die de stabiliteit van 
de kering ter plaatse van de ontgravingen waarborgen. 
 
De calamiteitenzorg intern is opgeleid om het Hoogwateractieplan in 
werking te stellen als er door WMCN wordt gewaarschuwd voor een storm 
van meer dan 8 bft uit west tot noord. De interne routing bij alarmering 
WMCN (voor project Westdijk) is als volgt:  

 De Westdijk is opgenomen op de aandachtsgebiedenkaart daardoor 
beschikbaar voor de Calamiteitenorganisatie. Incl. beheersmaatregel 
(Hoogwateractieplan aannemer Westdijk). 

 Met alle personen in de organisatie die in de alarmering van het 
WMCN zitten zijn middels een toolbox-overleg de aandachtspunten 
doorlopen (welke werkzaamheden worden er uitgevoerd, hoe zijn de 
beheersmaatregelen bepaald en wat moet er gebeuren als het alarm 
van het WMCN binnenkomt om gegarandeerd het HWA in werking te 
stellen).  

 Bij het WMCN is het werk aan de Westdijk als aandachtspunt bekend. 
Een alarm komt op een centrale mailbox binnen en wordt automatisch 
verspreid binnen de calamiteitenzorg, verder is er een dubbele 
achterwacht georganiseerd (eerst 3 contactpersonen met mail en 
telefoonnummers), vervolgens de wachtdienst peilbeheer West. 

Hiermee wordt geborgd dat een alarm van het WMCN bij de juiste 
personen van het waterschap terecht komt en de aannemer wordt 
gealarmeerd waardoor het Hoogwateractieplan in werking wordt gesteld. 
 
 
 

2. Bestuurlijke risico’s/positionering/mandatering 

Een belangrijk risico van bovenstaande werkzaamheden is beeldvorming; 
Het waterschap is terughoudend met het toestaan van activiteiten tijdens 
het gesloten seizoen. Door deze werkzaamheden als waterschap zelf wel 
uit te laten voeren kan het waterschap inconsequent overkomen. Het 
protocol werken in het gesloten seizoen haalt nadrukkelijk het 
maatschappelijk belang aan als argument om werkzaamheden toe te 
staan. Daarvan is in dit project sprake. Daarnaast worden middels het door 
XX uitgevoerde onderzoek en het door de aannemer op te stellen 
calamiteitenplan de risico’s van de werkzaamheden beheerst.  
 

3. Uitgangspunten/eerdere besluiten 

Dijkgraaf & heemraden hebben op xx xxx 2013 de "Randvoorwaarden voor 
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uitvoering van eigen werken aan dijken in het gesloten seizoen" 
vastgesteld. Op basis van dat besluit is de instemming van de directie 
benodigd om werken in het gesloten seizoen toe te staan. 

 

4. Maatschappelijk draagvlak/MVO 

Het doel van WSVV is een mooie, schone en veilige dijk voor de inwoners. 
De verschillende soorten aan schadelijke en ongewenste stoffen, de 
complexiteit van de bodemprocessen en de kwetsbaarheid van de 
omgeving (drinkwaterwinning, natuur en agrarisch gebruik) geven een 
dermate onbeheersbaar risico dat het, naar de huidige inzichten, niet meer 
acceptabel is om de TGG permanent te laten liggen. 
 

5. Consequenties van de besluitvorming 

Werken in het gesloten seizoen vraagt een goede en tijdige uitleg. Het 
projectteam Westdijk stelt de gemeente en directe omwonenden op de 
hoogte van de uit te voeren werkzaamheden. 
 
Het projectteam heeft eventuele media aandacht en persvragen afgestemd 
met de afdeling communicatie. Communicatie is bekend met de wijze van 
werken, de beheersmaatregelen en het uitstellen van werkzaamheden als 
hoogwater zich aankondigt. 
 

 
 

 

Voorstel 

Het projectteam adviseert te besluiten de beoogde werkzaamheden toe te 
staan, omdat de werkzaamheden voldoen aan het door het waterschap 
opgestelde protocol; er is sprake van maatschappelijk belang en de risico’s 
worden afdoende beheerst. 

 

Aanvullend opmerking  

 

Akkoord directeur Datum:                     Handtekening: 

 


