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1
INLEIDING
Dit rapport bevat de actualisatie van de milieu-informatie bij het Projectplan Waterwet voor het
reconstrueren en lokaal verleggen van de primaire kering langs een deel van het Drontermeer. De
versterking van de Drontermeerdijk is één van de projecten voor de gebiedsontwikkeling IJsseldelta-Zuid.
Het Waterschap Zuiderzeeland bereidt als beheerder van de primaire waterkering de versterking voor.
In dit inleidende hoofdstuk worden de ontwikkeling(en) binnen de gebiedsontwikkeling IJsseldelta-Zuid, de
huidige situatie van de primaire waterkering en de aanleiding van de versterking van de Drontermeerdijk
nader beschreven.
Versterking Drontermeerdijk als onderdeel van gebiedsontwikkeling IJsseldelta-Zuid
Voor het programma ‘Ruimte voor de Rivier IJsseldelta’ is in 2013 de planstudie ‘IJsseldelta-Zuid’ afgerond.
Deze was gericht op het in twee fasen doorvoeren van een omvangrijke ruimtelijke ontwikkeling, waarbij een
extra hoogwatergeul aan de IJssel wordt gekoppeld, die uitmondt in de randmeren. Daarbij werd voorzien in
de ontwikkeling van een nieuwe woonwijk en natuurgebieden.
In fase 1 vindt nagenoeg al het groot grondverzet plaats. Voorzien is in de aanleg van de totale inrichting en
de bypassdijken, de bypass-geul ten zuiden van Kampen, vervanging van de Nieuwendijk door een viaduct,
nieuwe natuur, de toeristisch recreatieve voorzieningen (waaronder de vaargeul en recreatiesluis in de
IJsseldijk), het inlaatwerk, een kering met twee keersluizen ten zuiden van het eiland Reeve en
beschermingsmaatregelen bij de Roggebotsluis. Op grond van de planstudie zijn de bestemmingsplannen
voor het totale programma vastgesteld en de vergunningen in het kader van de Wet natuurbescherming
voor fase 1 verleend. Fase 1 is in uitvoering of al uitgevoerd.
In fase 2 wordt de kering bij Roggebotsluis verwijderd waardoor de bypass in open verbinding staat met het
Vossemeer. Verder zijn in deze fase bij de inlaat een aantal kleinere aanpassingen nodig, waaronder de
aanleg van een migratiegeul. Ook worden de twee keersluizen in de kering ten zuiden van het eiland Reeve
vervangen door een schutsluis en spuikoker. Daarnaast moet de Drontermeerdijk over een lengte van
2.800 m worden versterkt en zijn voorzieningen tegen hoogwater nodig in recreatiecomplex Roggebot.
Fase 2 was qua uitvoering gepland voor 2021 en verder.
Onderdeel van de planstudie was de opstelling van een Milieueffectrapport (MER), omdat IJsseldelta-Zuid
een aantal m.e.r.-plichtige en m.e.r.-beoordelingsplichtige onderdelen kent. Dit MER bestaat uit het MER uit
2009 (opgesteld ten behoeve van de alternatiefkeuze voor het hele programma) en de aanvulling
‘Deelrapport 19, aanvulling MER planstudie IJsseldelta-zuid’ uit 2013, met diverse onderliggende
bijlagerapporten. Het MER 2013 [Witteveen+Bos et al, 2013] functioneerde als: plan-MER bij de
planologische procedures voor de beide fasen en project-MER voor de vergunningen in fase 1. Om de
haalbaarheid en vergunbaarheid te borgen van de besluiten die over beide fasen gaan, is in het MER 2013
een analyse uitgevoerd naar de effecten van fase 2, op basis van de toenmalige ontwerpinzichten en
milieusituatie. Daarbij is vooral aandacht besteed aan effecten tijdens de gebruiksfase. Door de Minister van
Infrastructuur en Milieu is besloten de tweede fase van IJsseldelta-Zuid te versnellen: terwijl uitvoering van
fase 2 in het MER 2013 tussen 2021 en 2024 was voorzien, is deze nu voorzien tussen 2017 en 2022. Fase 2
bestaat uit vier afgebakende percelen waarvan de respectievelijke eindbeheerders ook de uitvoering
voorbereiden en coördineren:
- perceel 1: aanleg van het Reevesluiscomplex (Rijkswaterstaat);
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-

perceel 2: versterking Drontermeerdijk (Waterschap Zuiderzeeland);
perceel 3: verwijdering van de Roggebotsluis, aanpassing oeververbinding en reconstructie N307
(provincie Flevoland, samen met provincie Overijssel en Rijkswaterstaat) 1;
perceel 4: invulling van het recreatiegebied Roggebot (provincie Overijssel).

De ligging van de percelen van fase 2 is weergegeven in afbeelding 1.1.

Afbeelding 1.1 Ligging van de vier percelen van fase 2 IJsseldelta-Zuid

Opgave versterking Drontermeerdijk
Door de aanleg van het Reevediep (een nieuwe zijtak van de IJssel) ten zuiden van Kampen, wordt vanaf
2022 in extreme omstandigheden het hoogwater van de IJssel sneller afgevoerd via het Drontermeer en het
Vossemeer naar het IJsselmeer. Vanuit de gebiedsontwikkeling is een nieuwe Reevesluis-complex aangelegd
en wordt het Roggebotsluis-complex verwijderd in het Drontermeer.
Het Reevesluis-complex is in de toekomst, de nieuwe scheiding tussen de randmeren en het Vossemeer de
andere delen van de IJsseldelta die in directe verbinding staan met het IJsselmeer. Omdat het verlengde
Vossemeer tussen het Reevesluis-complex en de huidige Roggebotsluis na het verwijderen van de
Roggesluis in open verbinding staat met het IJsselmeer, ontstaat op deze dijk een zwaardere hydraulische
belasting door hogere waterstanden en golven. Om de waterveiligheid te borgen conform de in de
Waterwet vastgestelde veiligheidsnorm moet de Drontermeerdijk tussen de oude Roggebotsluis en de
nieuwe Reevedam worden versterkt. Na de versterking voldoet de dijk aan de eisen van een primaire kering
welke in open verbinding staat met het IJsselmeer.
De lengte van het tracé dat aan de nieuwe eisen moet voldoen bedraagt 2,7 km en loopt van 100 ten zuiden
van de rotonde bij de Roggebotsluis (km 0,1) tot aan de as van de nieuwe Reevedam (km 2,8). Om goede en
geleidelijke aansluiting te krijgen met de aanliggende dijktracés strekt het project zich uit vanaf de rotonde
N307 / N306 (km 0,0) tot 300 m ten zuiden van de as van de Reevesluis (km 3,1).

1

In de scope van het MER 2013 was in een zeer beperkte aanpassing van de N307 voorzien. Inmiddels is gekozen om aan de
aanleg van de nieuwe oeververbinding ook de reconstructie van de N307 tot aan de N50 te koppelen.
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Buiten de scope van de versterking van de Drontermeerdijk vallen de kanteldijken1 bij de Drontermeertunnel
van de Hanzelijn, de aanpassing van de aansluiting van de N306 naar de N307 en het aanpassen of inrichten
van het voorland.

Afbeelding 1.2 Het te versterken tracé binnen het projectgebied ontwikkeling IJsseldelta

In het MER 2013 is geconcludeerd dat een integrale binnenwaartse versterking de minste milieueffecten met
zich meebrengt. Het destijds vastgestelde bestemmingsplan is daarop toegesneden.
Huidige situatie Drontermeerdijk: het belang van effecten op natuur
De Drontermeerdijk loopt in het verlengde van het Drontermeer langs de grens van het Natura 2000-gebied
Veluwerandmeren (zie afbeelding 1.3). Veluwerandmeren is aangewezen als Vogel- en Habitatrichtlijngebied.
De N306, een provinciale tweebaansweg waar een maximumsnelheid van 80 km/h geldt, loopt over de kruin
van de dijk. Bij het kruispunt bij Roggebot is straatverlichting aanwezig, de rest van de N306 is niet verlicht.
Tussen de weg en de dijk zijn op verschillende plekken bosjes of houtige opslag aanwezig. Deze bosjes
maken geen onderdeel uit van het Natura 2000-gebied. De gedetailleerde begrenzing van het
Natura 2000-gebied is weergegeven in bijlage II.

1

Een kanteldijk is een waterkerende constructie bij verkeerstunnels of aquaducten in laaggelegen polders. In het
onwaarschijnlijke geval dat de tunnel lek raakt kan dan niet de gehele polder onder water lopen, maar alleen de tunnel zelf.
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Afbeelding 1.3 Ligging van de Drontermeerdijk (N306) ten opzichte van het Natura 2000-gebied [Tauw, 2017b]

Relevante onderzoeken voor de gehele tweede fase IJsseldelta-Zuid
Omdat op voorhand duidelijk was dat voor alle vier de percelen effecten op natuur van groot belang zijn
voor de vergunbaarheid, is een Integrale Passende Beoordeling uitgevoerd [Tauw 2017b]. Voor deze
Integrale Passende Beoordeling zijn de natuureffecten van het gewijzigde ontwerp en de meer
gedetailleerde uitvoeringsinzichten van alle percelen in fase 2 samenhangend inzichtelijk gemaakt en
beoordeeld, mede op basis van veldonderzoek in 2016 [Tauw, 2016]. In de Integrale Passende Beoordeling is
geconcludeerd dat bij het perceel Drontermeerdijk mogelijk negatieve effecten kunnen optreden voor de
grote karekiet, met het oog op het Natura 2000-gebied Veluwerandmeren. Hierbij is opgemerkt dat in
aanloop naar de uitvoering nader onderzoek dient plaats te vinden om dit mogelijke effect te kwantificeren.
Bij de Integrale Passende Beoordeling is geconcludeerd dat er geen significante cumulatieve effecten zijn
van de versterking van de Drontermeerdijk op andere percelen van IJsseldelta-Zuid of andere projecten in
het studiegebied, waarbij als randvoorwaarde geldt dat te allen tijde effecten op het leefgebied van de grote
karekiet moet worden voorkomen. Parallel aan dit MER heeft een actualisatie van de Integrale Passende
Beoordeling specifiek voor de versterking van de Drontermeerdijk plaatsgevonden (zie bijlage III).
Doel rapport
Het voorliggende rapport bevat de actualisering en detaillering van de milieu-informatie voor de
besluitvorming, in aanvulling op en ter actualisering van de analyse die in het MER 2013 is uitgevoerd. Ook is
in deze rapportage als bijlage de Passende Beoordeling versterking Drontermeerdijk [Bruinsma, 2018]
opgenomen die is gemaakt, ter actualisatie van de Integrale Passende Beoordeling. In deze Passende
Beoordeling versterking Drontermeerdijk zijn de onderzoeksvragen beantwoord die ten tijde van de
Integrale Passende Beoordeling nog onbeantwoord waren.
Met de informatie uit het MER 2013, deze actualisatie MER, de Integrale Passende Beoordeling, de Passende
Beoordeling versterking Drontermeerdijk en de overige recent uitgevoerde onderzoeken krijgt het milieu
een volwaardige rol bij de besluitvorming over het (ontwerp) Projectplan Waterwet [Waterschap
Zuiderzeeland, 2019] en de aanvraag van een vergunning inzake de Wet natuurbescherming.
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2
BENODIGDE BESLUITEN EN MER
Benodigde hoofdbesluiten
Voor de versterking van de Drontermeerdijk is een Projectplan Waterwet (PPW) nodig dat wordt vastgesteld
door/namens het Algemeen Bestuur van Waterschap Zuiderzeeland en wordt goedgekeurd door provincie
Flevoland. In het huidige voornemen voor de versterking van de Drontermeerdijk past de dijk binnen de
grenzen van het bestemmingsplan dat in fase 1 is vastgesteld.
Gezien de ligging tegen het Natura 2000-gebied Veluwerandmeren en de mogelijk effecten van het project
op de instandhoudingsdoelen voor dit gebied, is voor de versterking van de Drontermeerdijk een
vergunning Wet natuurbescherming nodig. Voor beschermde soorten is mogelijk sprake van een
ontheffingsplicht Wet natuurbescherming.
M.e.r.-plichtigheid van de besluiten
Op grond van categorie D 3.2 van het Besluit m.e.r. is het PPW voor de versterking van de Drontermeerdijk
(over 3,1 km) zelfstandig m.e.r.-beoordelingsplichtig. Gezien de ligging tegen het Natura 2000-gebied
Veluwerandmeren, de ligging tussen verschillende NNN-gebieden en de aanwezigheid van middels
Natura 2000 beschermde soorten in het projectgebied, zal de m.e.r.-beoordeling leiden tot de verplichting
om aan het besluit een MER te koppelen. Om deze redenen is direct gestart met een actualisatie van het
MER 2013.
Beschikbare en benodigde milieu-informatie in MER
Het MER 2013 is opgesteld voor de hele gebiedsontwikkeling IJsseldelta-Zuid (fase 1 en 2). Vanwege de
versnellingsambitie en de aanpassingen in de scope van de percelen ten opzichte van het MER 2013 is een
verschilanalyse uitgevoerd om vast te stellen of het MER 2013 nog de juiste informatie bevat voor de
besluitvorming inzake fase 2 [Meeuwissen, 2017]. Uit de verschilanalyse blijkt dat voor het perceel
Drontermeerdijk op grond van het te nemen besluit, nieuwe inzichten in het ontwerp en het meer
gedetailleerde inzicht in de wijze van uitvoering een actualisatie op het MER 2013 nodig is. Om
milieuaspecten volwaardig in de besluitvorming mee te kunnen nemen, is een verfijning en actualisatie van
de toenmalige beoordeling nodig op de volgende punten:
- aanpassingen en detailleringen in het ontwerp (de hoofdkeuzes zijn in tact gebleven);
- gevolgen van de gewijzigde fasering;
- veranderingen in de autonome situatie en in wet- en regelgeving;
- invulling van leemten in kennis;
- aanlegeffecten (om aan te sluiten bij de kaders die daarvoor nu in het PPW worden gesteld).
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3
UITGANGSPUNTEN VOOR NADERE PLANUITWERKING
3.1

Het ontwerp

In het MER 2013 is een uitgebreide afweging gemaakt tussen verschillende ontwerpprincipes voor de
versterking van de dijk. Er zijn destijds vier varianten beschouwd:
- variant 1: integraal binnenwaarts versterken;
- variant 2: integraal buitenwaarts versterken;
- variant 3: versterken door middel van een tuimelkade binnenwaarts;
- variant 4: versterken door middel van een tuimelkade buitenwaarts.
Op basis van de effectanalyse volgde uit het MER 2013 dat variant 1 de voorkeur krijgt vanuit het oogpunt
van ecologie, landschap, cultuurhistorie en ruimtelijke inpassing. Vanuit rivierkundig oogpunt scoorden alle
varianten gelijk. Ook vanuit waterbouwkundige aspecten en ruimtegebruik is er geen duidelijke voorkeur
voor één van de varianten. Vanuit het thema geohydrologie en waterkwaliteit scoort variant 3 het slechtst.
De overige varianten scoren op dit thema gelijk. Daarop is een bestemmingsplan vastgesteld dat uitgaat van
integrale binnenwaartse versterking, inclusief het terugbrengen van de provinciale weg op de kruin van de
dijk (variant 1). Het dwarsprofiel conform het bestemmingsplan staat weergegeven in afbeelding 3.1.

Afbeelding 3.1 Dwarsprofiel conform bestemmingsplan

In het huidige ontwerp is dit principe nog steeds aan de orde: de bestemmingsplangrenzen zijn leidend voor
de maatvoering van de dijk. Wel kunnen daarbuiten tijdelijk ondersteunende werkzaamheden worden
uitgevoerd. Het bestaande buitendijkse fietspad blijft qua dimensionering en (over een groot deel van het
tracé) qua ligging gehandhaafd. Over het noordelijke tracédeel (km 0,0 tot km 1,0) zal worden bezien hoe
het fietspad het beste in het talud kan worden ingepast.
Het is de verwachting dat de verkeersintensiteit in de gebruiksfase niet zal toenemen. Het wegontwerp
wijzigt niet ten opzichte van de huidige N306. Enkel het ruimtebeslag van de dijk en de hoogte waarop de
weg ligt, zijn wijzigingen ten opzichte van de huidige situatie. Daarnaast verschuift de weg enigszins in
westelijke richting, vanwege de verschuiving van de kruin van de dijk.
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Voor de verdere uitwerking van het ontwerp wordt als basis uitgegaan van variant 1 uit het MER 2013. Er zijn
geen verdere ontwerpalternatieven onderzocht. De nadere uitwerking heeft met name plaatsgevonden aan
de hand van:
- voortschrijdend inzicht vanuit de ontwerpeisen in het nieuwe ontwerpinstrumentarium;
- de leidende principes uit de Samenhangende Landschapsvisie IJsseldelta fase II [Bosch Slabbers, 2017];
- recente inzichten op het gebied van milieu;
- nadere uitwerking van de bekleding van de buitenzijde van de dijk.
De ontwerpoptimalisaties zijn inhoudelijk toegelicht in paragraaf 4.1.

3.2

Wijzigingen in autonome ontwikkeling en wet- en regelgeving

Wijzigingen in autonome ontwikkeling
Ten opzichte van 2013 is de referentiesituatie in 2030 nagenoeg niet gewijzigd. De belangrijkste autonome
ontwikkeling voor IJsseldelta-Zuid als geheel is de verkorte zomerbedverlaging in de IJssel. Deze is inmiddels
uitgevoerd conform de verwachtingen zoals verwoord in het MER 2013, zodat dit geen invloed heeft op de
referentie. Ook de aanleg van fase 1 van IJsseldelta-Zuid is conform de planning uit 2013 in uitvoering.
De ontwikkeling van natuurwaarden is niet helemaal conform de aannames in het MER 2013, hetgeen een
significante invloed heeft op de referentiesituatie. De laatste jaren zijn de trends negatief voor een aantal
kwalificerende habitatsoorten die leven in het Drontermeer. Op dit punt heeft in het MER 2013 geen
beoordeling plaatsgevonden. Relevante actuele natuurwaarden voor de versterking zijn:
- Vleermuizen, met name rosse vleermuis, laatvlieger en gewone en ruige dwergvleermuis: buitendijks zijn
beschermde soorten binnen het projectgebied beperkt tot vleermuizen en niet jaarrond beschermde
broedvogels. Broedvogels kunnen eenvoudig worden ontzien door te werken buiten de broedtijd of
door het vooraf ongeschikt maken van het terrein, met de kanttekening dat de laatste optie niet van
toepassing is binnen Natura 2000-gebied. Uit recente inventarisaties [Tauw, 2016; Stoker, 2018] is
gebleken dat de voorlanden langs de westoever van het Drontermeerdijk van belang zijn voor binnen de
Wet natuurbescherming beschermde vleermuizen, met name rosse vleermuis, laatvlieger, gewone
dwergvleermuis en ruige dwergvleermuis. Het projectgebied is van belang als vliegroute en
foerageergebied voor deze soorten. In het projectgebied zijn geen zomerverblijfplaatsen aangetroffen,
maar wel is in 2018 één baltslocatie van gewone dwergvleermuis vastgesteld. Uit eerder onderzoek in
2016 was al gebleken dat in het aangrenzende deel van het voorland balstslocaties van ruige
dwergvleermuis aanwezig zijn. Verder zuidelijk, ruim buiten het projectgebied, is de dichtheid aan
baltslocaties groter en gaat het naast gewone ook om ruige dwergvleermuis. De enige baltslocatie
binnen het projectgebied ligt binnen 10 m vanuit de dijkteen. Het Drontermeer is daarnaast ook van
belang voor de meervleermuis, waarvoor een Natura 2000 instandhoudingsdoel geldt.
- Rietvogels, met name grote karekiet: de rietoevers langs de westzijde van het noordelijk Drontermeer
liggen (deels) binnen het Natura 2000-gebied Veluwerandmeren. Binnen dit gebied gelden
instandhoudingsdoelen voor onder meer een groot aantal vogelsoorten. Uit diverse toetsingen,
waaronder de Integrale Passende Beoordeling voor IJsseldelta-Zuid fase 2 [Tauw, 2017b], is gebleken dat
alle bestaande rietoevers als onderdeel moeten worden beschouwd van het leefgebied van grote
karekiet. Ook in 2018 is bij veldonderzoek nog de aanwezigheid van een broedgeval vastgesteld langs de
westoever van het noordelijk Drontermeer [Tauw, 2018]. Voor deze soort geldt een instandhoudingsdoel,
maar de trend (zowel landelijk als binnen de Veluwerandmeren) is zeer negatief. Dit betekent concreet
dat iedere ingreep met een negatief effect op het areaal of de kwaliteit van het leefgebied van deze
soort in potentie significante gevolgen heeft. Uit waarnemingen blijkt dat alle rietoevers in het
projectgebied in meer of mindere mate geschikt leefgebied vormen. Daarbij valt onderscheid te maken
tussen geschikt broedgebied en overig leefgebied (vooral foerageergebied). Geschikt broedgebied
bestaat uit robuust waterriet (‘stromingsriet’) dat sterk genoeg is om de nesten te dragen. Dergelijk riet
komt her en der voor, alleen als smalle zone langs de buitenrand van de oever. Het aangrenzende
rietland is veelal sterk verland en/of verruigd. Dit riettype is niet geschikt als broedlocatie, maar maakt als
foerageergebied onlosmakelijk onderdeel uit van het te beschermen leefgebied. In mindere mate geldt
dat ook voor het aan het rietland grenzende drogere voorland met opgaande beplanting, dat echter
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geheel buiten de Natura 2000-begrenzing ligt. Dit voorland heeft ecologisch enige betekenis als
foerageergebied, maar vooral de functie van opgaande beplanting als visuele afscherming van de
rietoevers is van belang voor het aangrenzende Natura 2000-gebied.
Voor de grote karekiet geldt dat een significante aantasting van bestaand leefgebied in het
Natura 2000-gebied Veluwerandmeren onvergunbaar is, omdat een ADC-toets naar verwachting niet met
succes kan worden doorlopen. Er zijn alternatieven voorhanden die een aantasting kunnen voorkomen. Het
is daarom essentieel dat negatieve effecten worden voorkomen/gemitigeerd en de oppervlakte, kwaliteit en
functionaliteit van het rietland volledig in stand blijven.
Op andere milieuthema’s zijn er geen nieuwe autonome ontwikkelingen.
Wijzigingen beleid en wetgeving
De hoofdlijnen van beleid zijn ongewijzigd ten opzichte van 2013. Nog steeds is realisatie van
IJsseldelta-Zuid fase 2 conform het beleid op landelijk, provinciaal en lokaal niveau. De regiopartijen
verkennen momenteel hoe de ontwikkeling van IJsseldelta-Zuid conform de uitwerking in 2013 gestalte kan
krijgen, ondanks de vernietiging van het gedeelte voor het woongebied uit het bestemmingsplan. Dit laatste
is voor de Drontermeerdijk niet relevant. Hieronder wordt kort ingegaan op gewijzigde wetgeving die
relevant kan zijn voor IJsseldelta-Zuid.
Wet natuurbescherming
De Natuurbeschermingswet 1998, de Flora- en faunawet en de Boswet zijn samengevoegd tot de Wet
natuurbescherming. Met betrekking tot Natura 2000-gebieden is het toetsingskader in de Wet
natuurbescherming in de basis hetzelfde gebleven. Met betrekking tot het Natura 2000-gebied
Veluwerandmeren is een wijzigingsbesluit genomen, waarmee rekening is gehouden in de verdere
effectbeoordeling, met name in het integrale onderzoek naar effecten op natuur vanwege de uitvoering van
de tweede fase [Tauw, 2017b].
Programmatische Aanpak Stikstof
Het Programma Aanpak Stikstof (PAS) is op 1 juli 2015 in werking getreden en heeft tot een verandering
geleid van het toetsingskader voor projecten, andere handelingen en plannen. Dit toetsingskader is
overgenomen in de Wet natuurbescherming. Uit de actuele berekening van effecten in de Passende
Beoordeling Versterking Drontermeerdijk blijkt dat het maximale projecteffect op stikstofgevoelige Natura
2000-gebieden onder de grenswaarde van 0,05 mol/ha/jaar ligt, waardoor geen sprake is van een
meldings- of vergunningplicht voor stikstofdepositie. Deze wijziging van bepaling van effecten heeft daarom
geen invloed op dit project.
Waterwet
Op 1 januari 2017 is de Waterwet gewijzigd. Deze wetswijziging heeft betrekking op een nieuwe normering
voor primaire waterkeringen en is daardoor relevant voor de Drontermeerdijk. In het verlengde daarvan is
ook een nieuw ‘Ontwerpinstrumentarium’ (OI) van kracht geworden. Dit is een set regels waaraan moet
worden voldaan bij het ontwerp van (een versterking van) een dijk.
Conform het besluit is het wenselijk de normen voor de primaire waterkeringen aan te passen aan nieuwe
inzichten over overstromingsrisico’s en daarbij uit te gaan van ten minste een beschermingsniveau waarmee
de kans om te overlijden ten gevolge van een overstroming niet groter is dan 1/100.000 per jaar. In de
kaarten bij de wetswijziging is voor (bijna) elk dijktraject een signaleringswaarde en ondergrens vastgesteld.
Dit betreft een wijziging met betrekking tot vereisten waaraan een kering moet voldoen en niet op
vergunningprocedures/processen. Deze eisen zijn in het ontwerp verwerkt.

3.3

Invulling van eerdere leemten en kennis

In het MER 2013 zijn vier leemten in kennis geconstateerd, waarvan er twee relevant zijn voor de
Drontermeerdijk. Hieronder volgt de stand van zaken over deze twee aspecten.
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Bodemkwaliteit
In het MER 2013 is geen uitspraak gedaan over de effecten op de bodemkwaliteit, omdat geen
bodemhygiënisch onderzoek beschikbaar was. Uit de bodemkwaliteitskaart van de gemeente Dronten blijkt
dat er voor wat betreft de dijk geen sprake is van verdachte locaties voor bodemverontreiniging. Ook uit het
verkennend bodemonderzoek [LievenseCSO, 2018] blijkt het gebied onverdacht. In de meeste geanalyseerde
mengmonsters zijn ook geen stoffen in verhoogde gehalten aangetoond. In een enkel mengmonster is voor
zware metalen een licht verhoogd gehalte gemeten. Op één plaats is een nadere analyse van de
kleibovengrond wenselijk, als ter plaatse werkzaamheden worden uitgevoerd. De grond is aangemerkt als
geschikt om in het werk te hergebruiken.
Archeologie
In 2013 was er onvoldoende informatie beschikbaar over de archeologische situatie in het studiegebied.
Inmiddels is archeologisch bureauonderzoek uitgevoerd dat leidde tot de conclusie dat het gebied een hoge
tot middelhoge verwachtingswaarde heeft voor intact zijnde resten uit de periode Laat-PaleolithicumNeolithicum in de podzol ondergrond op NAP -2 tot -4 m [Transect, 2018]. Aangezien de bestaande dijk
aanwezige resten al grotendeels heeft verdrukt, wordt geen aanvullend onderzoek noodzakelijk geacht,
tenzij graafwerkzaamheden worden gepland beneden NAP -1,5 m met een grotere oppervlakte dan 500 m2
in oorspronkelijke bodem. In dat geval moet verkennend booronderzoek inzicht geven in de actuele staat
van de podzol ondergrond.
Uit recent archeologisch onderzoek [Transect, 2018] blijkt dat de zetting dermate beperkt blijft dat geen
significante effecten (bijvoorbeeld vanwege zijwaartse wegpersing) plaatsvinden. Om deze reden acht het
bevoegd gezag (provincie Flevoland) nader onderzoek op dit punt niet nodig.
In het gebied kunnen scheepswrakken aanwezig zijn. Als tijdens werkzaamheden scheepsresten worden
aangetroffen, dient op dat moment te worden gehandeld conform de voorgeschreven protocollen.
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4
AANPASSINGEN IN HET ONTWERP EN EFFECTBEOORDELING
4.1

Inleiding

In de hoofdstukken 1 tot en met 3 van het MER 2013 worden de aanleiding, doelstelling en inrichting van de
totale gebiedsontwikkeling IJsseldelta-Zuid geschetst. In hoofdstuk 14 van het MER 2013 is het ontwerp en
de effectbeoordeling van de Drontermeerdijk samenhangend uitgewerkt. Deze informatie is de basis voor de
uitwerking van deze paragraaf, die zich richt op de ontwerpwijzigingen ten opzichte van 2013.
In onderstaande tabel is het verschil in scope weergegeven tussen de aannames die voor het MER 2013 zijn
gedaan en het huidige ontwerp, alsmede de relevante milieuthema’s waarvoor geldt dat verschillen kunnen
optreden ten opzichte van het MER 2013. Zowel de ontwerpwijzigingen als de effecten in de gebruiksfase
hiervan worden nader uitgewerkt in de volgende paragrafen. De actualisatie van de aanlegfase (uitleg en
effecten) komt in hoofdstuk 5 aan de orde.

Tabel 4.1 Optimalisaties in het ontwerp voor de versterking van de Drontermeerdijk en mogelijk relevante milieuthema’s
Ontwerpuitgangspunten in MER 2013

Huidige uitgangspunten

Mogelijk relevante
milieuthema’s na realisatie

de dijk krijgt een hoogte van NAP +4 m

de kering heeft een maatgevende hoogte
van NAP +5,0 m; de aanleghoogte van de
dijk bedraagt maximaal NAP +6,0 m

-

landschap
visuele hinder
grondwater
bodemkwaliteit
geluid
ecologie

de dijk heeft een kleibekleding aan de
buitenzijde

de dijk voldoet aan het OI 2014 V 4; voor
het buitentalud is naast kleibekleding ook
een steenbekleding onderzocht

-

landschap en cultuurhistorie
ruimtegebruik
beschermde soorten
ecologie

geen aanduiding hydrologische
maatregelen

mogelijk een drain in de binnenteen van
de dijk voor stabiliteit

-

grondwater

de aanwezigheid van de spoortunnel heeft
geen gevolgen voor het dijkprofiel, dat over
de hele lengte gelijk is

ter hoogte van de spoortunnel is een
aangepast dijkprofiel nodig

-

ecologie
landschap
oppervlaktewater
externe veiligheid

geen aanduiding aansluiting overige
infrastructuur

aansluitingen zijn uitgewerkt

-

ruimtegebruik

geen aanduiding over beheer

beheer is nader gespecificeerd

-

landschap
ecologie
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4.2

Dijkhoogte

Na verwijdering van de Roggebotsluis ontstaat een nieuw watersysteem, waarmee het Drontermeer in open
verbinding komt met het noordelijk gelegen Vossemeer. Het ontwerp van de Drontermeerdijk is opgesteld
op basis van de nieuwe overstromingskansbenadering. Met versie 4 van het Ontwerpinstrumentarium 2014
(juli 2015) zijn uitgangspunten voor de benodigde dijkversterking vastgesteld [HKV lijn in water et al, 2018].
Hieruit volgt dat de minimale kruinhoogte (exclusief de weg) tot aan het einde van de planperiode gelijk is
aan NAP +5,0 m. Omdat na aanleg ook op de langere termijn sprake is van zettingen, zal de aanleghoogte
hoger zijn. Het waterschap geeft de aannemer de vrijheid hiervoor een aanpak aan te bieden, maar heeft de
aanleghoogte beperkt tot NAP +6,0 m.
Actualisatie effecten
Landschap
De extra dijkverhoging maakt de dijk meer beleefbaar als waterkerend element en heeft daardoor
landschappelijk een positief effect. Doordat de dijk conform het huidige profiel wordt versterkt, blijft de dijk
onderdeel van de familie Dijken van Flevoland. Ten oosten van de dijk ligt over de grootste afstand waarover
versterkt wordt, een voorland. Dit maakt de beleving van het dynamische waterpeil aan de dijk (leidend
principe 2 in de landshapsvisie) moeizaam, maar dit is conform de huidige situatie; het effect is dus neutraal.
Ten westen van de Drontermeerdijk ligt een kwelsloot en een kruidentuin. Deze worden niet aangetast door
de dijkversterking in het huidige ontwerp.
Visuele hinder
Vanwege de bosschages aan beide kanten van de dijk en het ontbreken van bebouwing leidt de
toegenomen hoogte niet tot meer visuele hinder.
Grondwater
De kwelsloot bij de dijk blijft intact. Hierdoor zal het project niet leiden tot een wijziging in de
grondwatersituatie.
Bodemkwaliteit
Bij de versterking van de dijk blijft gebitumineerd zand in het huidige dijklichaam zitten. Dit heeft geen
nadelig effect op de stabiliteit van de kering. Uit het verkennend milieuhygiënische onderzoek zijn geen
belemmeringen naar voren gekomen.
Geluid
De dijkverhoging heeft bij de van toepassing zijnde lage verkeersintensiteiten geen significante invloed op
de geluidscontouren.
Ecologie
De uitbreiding van het eigenlijke dijklichaam vindt geheel plaats binnen de eerder voor IJsseldelta-Zuid
vastgestelde bestemmingplangrenzen. Deze ligt geheel buiten de Natura 2000-begrenzing en begrenzing
van het Natuurnetwerk Nederland (NNN). De opbouw van de dijk verandert niet wezenlijk. Van de extra
hoogte zijn daarom geen effecten op ecologie te verwachten in de gebruiksfase.

4.3

Bekleding buitenzijde

Voor het gehele buitentalud zijn er in beginsel twee oplossingsrichtingen onderzocht:
- kleibekleding: bij een kleibekleding wordt vanaf de kruin tot aan de teen van de dijk een laag klei in het
buitentalud aangebracht. De laag loopt ondergronds nog enkele meters door om erosie van de teen te
voorkomen;
- steenbekleding: een aaneengesloten bestrating op het buitentalud vanaf NAP 0,0 m tot maximaal een
NAP +1,5 m.
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4.3.1

Grastalud zonder steenbekleding

Voor deze oplossing geldt als functionele randvoorwaarde dat het te realiseren/behouden grastalud
voldoende erosiebestendig is. Dit houdt in dat de grasvegetatie niet door (sterke) beschaduwing en/of
bladval zodanig mag worden beïnvloed dat dit ten koste gaat van de doorworteling van de zode en
daarmee de erosiebestendigheid. Door de aanwezigheid van opgaande beplantingen langs een deel van het
dijktracé zal voor deze variant de kap van een deel van de opgaande beplanting overwogen dienen te
worden. Daarvoor geldt de volgende afweging:
- de aanwezige boombeplantingen zijn actueel maximaal circa 20 m hoog. Dit is (worst case) opgevat als
een massief en volledig ondoorlatend obstakel;
- het dijktalud is georiënteerd op het oosten, waardoor de tijdsduur van de beschaduwing wordt beperkt
ten opzichte van een expositie op het zuiden;
- het primaire groeiseizoen voor de grasvegetaties (op basis van daglengte en temperatuur) loopt van
april tot en met augustus, met een zwaartepunt in de maanden mei-juli. Buiten deze periode heeft
beschaduwing geen relevant effect op de grasvegetatie;
- op onze breedtegraad bedraagt de gemiddelde schaduwlengte van een 20 m hoog object maximaal
17 m in april en augustus en 13 m in mei en juli;
- in dit geval kan worst case worden uitgegaan van een boomvrije zone van 15 m vanaf de teen van de
dijk, indien beschaduwing van het dijktalud geheel moet worden voorkomen. Door de ligging van het
dijktalud op het oosten is dit niet reëel, omdat alleen in de ochtend sprake is van beschaduwing. Daarom
volstaat een smallere boomvrije zone (circa 7-8 m) om ongewenste beschaduwingseffecten te
voorkomen. Daarbij bestaat de mogelijkheid om in deze boomvrije zone te streven naar de ontwikkeling
van bijvoorbeeld (laag) struweel of hakhout;
- naast beschaduwing zijn directe concurrentie door beworteling en opeenhoping van blad op het
dijklichaam mogelijk van invloed op de kwaliteit van de grasvegetatie. Sterke bladval vindt vooral plaats
direct onder de boomkronen (tevens de sterk doorwortelde zone). Daarbuiten valt geen opeenhoping
van blad te verwachten en is ook geen significante directe concurrentie om vocht en voedingsstoffen aan
de orde.
Samenvattend kan worden gesteld dat negatieve effecten door opgaande beplanting met zekerheid
voorkomen worden door gebruik te maken van een boomvrije zone met een breedte van circa 7,5 m,
eventueel door de ontwikkeling van een overgangszone van laag struweel en/of hakhout.

4.3.2

Talud met steenbekleding

In deze variant wordt een teenschot (verticale, ondergrondse wand net buiten de teen van de dijk) geplaatst
over de hele lengte, om de steenbekleding aan de onderzijde op te sluiten. Dit teenschot mag niet worden
opgedrukt door boomwortels, omdat daarmee de aansluiting van de steenbekleding in gevaar komt.
Vanuit beheeroverwegingen is aangegeven dat wortels tot circa 7,5 m uit de stam van een volgroeide boom
tot aantasting van een teenschot kan leiden. Toepassen van een steenbekleding vergt daarom een boomvrije
strook van 7,5 m vanuit de teen van de dijk.

4.3.3

Actualisatie effecten

Landschap en cultuurhistorie
Toepassing van een grasbekleding leidt tot een aanzicht dat vergelijkbaar is met de huidige situatie en past
daarmee binnen het leidend ontwerpprincipe 1 in de landschapsvisie. Toepassing van een steenbekleding
geeft landschappelijk een geheel ander beeld op plaatsen waar er relatief goed zicht op de dijk is, met name
vanaf de N307 en in mindere mate de nieuwe Reevedam. Dit is in een tracédeel met voorland niet in lijn met
het leidend ontwerpprincipe. Vanuit het aspect landschap heeft toepassing van steenbekleding daarom een
sterk negatief effect. De dijken rond de Flevopolder hebben van origine aan beide zijden een grasbekleding.
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Toepassing van een steenbekleding wijkt hier vanaf en heeft daarom ook vanuit cultuurhistorie een sterk
negatief effect.
Ruimtegebruik
Beide oplossingen beïnvloeden het dwarsprofiel van de dijk niet en voor beide oplossingen is een boomvrije
strook nodig van 7,5 m. Het kappen van opgaande begroeiing in deze strook past binnen de bestemming
van dit gebied. Qua ruimtegebruik onderscheiden de varianten zich niet van elkaar.
Ecologie
Effecten op beschermde soorten
Het kappen van bomen ten behoeve van een schaduwvrije of wortelvrije zone heeft mogelijk effecten op de
functie van het gebied als vliegroute en foerageergebied en gaat ten koste van één baltsplaats van de
gewone dwergvleermuis. Daarnaast kunnen ook enkele baltslocaties van ruige dwergvleermuis die net naast
het projectgebied liggen negatief beïnvloed worden.
Bij het kappen van een deel van de opgaande beplantingen zal een klein deel van het foerageergebied van
bovengenoemde vleermuissoorten afnemen [Stoker, 2018]. Deze afname kan worden beperkt door
onnodige kap van bomen te voorkomen en deze waar mogelijk om te zetten in hakhout of lagere
struweelbeplanting. In de omgeving is verder voldoende alternatief foerageergebied voorhanden voor
vleermuizen. Het beperkte verlies aan foerageergebied zal daarom niet leiden tot verlies van verblijfplaatsen.
Er is in dit kader geen sprake van een overtreding van een verbodsbepaling van de Wet natuurbescherming.
De functie als vliegroute wordt gedragen door zowel de opgaande beplantingen, het bestaande dijklichaam
als de bosrand van het Reeve-Abbertbos [Stoker, 2018]. De beperkte kap van bomen heeft met zekerheid
geen effect op deze gebiedsfunctie voor vleermuizen. Er is in dit kader geen sprake van een overtreding van
een verbodsbepaling van de Wet natuurbescherming.
De mogelijke aantasting van de baltsplaats van gewone dwergvleermuis (verblijf) en van enkele
aangrenzende locaties van ruige dwergvleermuis is een overtreding van de verbodsbepalingen uit de Wet
natuurbescherming. Naar verwachting kunnen de verblijfplaatsen gehandhaafd worden door lokaal de
opgaande beplanting direct langs de dijk te handhaven. Hiertoe zal door een ter zake kundige ecoloog
worden aangegeven welke bomen gespaard dienen te worden. Indien toch gekozen wordt voor het
verwijderen van deze bomen, dan zal hiervoor separaat een ontheffing worden aangevraagd. Het verlies van
de verblijfplaatsen kan in dat geval eenvoudig in de directe omgeving worden gecompenseerd in de vorm
van één of meer op te hangen vleermuiskasten in te handhaven bomen. Hoewel er in dit geval dus sprake is
van een ontheffingsnoodzaak, wordt geconcludeerd dat er naar verwachting geen belemmeringen zijn voor
het verkrijgen van deze ontheffing, indien de aantasting vanuit de projectdoelstellingen onontkoombaar is.
De duurzame instandhouding van de soort is niet in het geding en er is in dat geval ook sprake van
zwaarwegende maatschappelijke belangen en het ontbreken van reële alternatieven. Daarnaast is behoud
van de ecologische functionaliteit van het gebied door compensatiemaatregelen zeker haalbaar. Indien
verblijfplaatsen worden verwijderd, dient één en ander wel in een maatregelenplan ten grondslag te worden
gelegd aan de ontheffingsaanvraag van de Wet natuurbescherming.
Er zijn door het eventuele kappen van beplanting geen effecten op meervleermuis in het naastgelegen
Drontermeer aan de orde.
Samenvatting effecten op beschermde soorten:
- in alle varianten dient de ingreep in bestaande beplanting zoveel mogelijk te worden beperkt;
- door de noodzaak van een wortelvrije zone zal de baltsplaats van de gewone dwergvleermuis worden
aangetast. Er zal worden beoordeeld of hier kan worden afgeweken van de algemene wens van een
boomvrije zone om een aantasting van verblijfplaatsen van vleermuizen te voorkomen. Alleen als
aantasting van de verblijfplaatsen onontkoombaar is, zal sprake zijn van een licht negatief effect en de
noodzaak voor een ontheffing van de Wet natuurbescherming. In dat kader is compensatie nodig
(bijvoorbeeld in de vorm van vleermuiskasten). Op basis van het zwaarwegend belang van de
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-

dijkversterking en het ontbreken van reële alternatieven kan deze ontheffing in dat geval naar
verwachting worden verkregen onder voorwaarde van de te treffen compenserende maatregel;
de functie van het voorland als vliegroute en foerageergebied van vleermuizen wordt in geen van de
varianten zodanig beïnvloed dat sprake is van een overtreding van de Wet natuurbescherming.

Effecten op Natura 2000 doelen
Op basis van de Integrale Passende Beoordeling voor IJsseldelta-Zuid fase 2 [Tauw, 2017b] is geconcludeerd
dat buiten de grote karekiet geen effecten op instandhoudingsdoelen aan de orde zijn bij de versterking van
de Drontermeerdijk. De concretisering van het ontwerp zorgt niet voor gewijzigde inzichten op dit punt. Dit
is nader uitgewerkt in de Passende Beoordeling versterking Drontermeerdijk (zie bijlage III).
De aanwezige boom- en struikbeplantingen in het voorland hebben een visueel afschermende functie tussen
de weg en het fietspad en de rietoevers langs het Drontermeer. Deze afscherming is van belang voor de
grote karekiet. Het voorland heeft verder een (beperkte) functie als foerageergebied voor deze soort. In het
grootste deel van het traject kan voldoende opgaande beplanting worden gehandhaafd om de
afschermende en foerageerfunctie te waarborgen (zie onder effecten op beschermde soorten). Met name in
het noordelijke deel van het voorland, waar de opgaande beplanting een smalle strook is, kan de
afschermende werking over een lengte van enkele tientallen meters afnemen. Het nieuwe fietspad komt hier
wat verder van de rietoever af te liggen dan het bestaande fietspad, waardoor hier het realiseren van een
smalle struweelzone ter plaatse van de te verwijderen boombeplanting kan volstaan als mitigerende
maatregel. Daarnaast zijn mitigerende maatregelen tijdens de aanlegfase noodzakelijk (zie hoofdstuk 5).
Waterkwaliteit
Uitgezonderd het gebied ten noorden van km 0,6 komt de dijk bij normale waterstanden ‘in den droge te
liggen’: het voorland is de scheiding met het water van het Randmeer. Daardoor is er geen effect op de
waterkwaliteit te verwachten.
In het gebied ten noorden ligt de dijk wel direct aan het water. Daar wordt ter hoogte van de waterlijn
steenbekleding toegepast. De toe te passen steenbekleding zal voldoen aan de eisen uit het Besluit
bodemkwaliteit, zodat hiervan geen effect op de waterkwaliteit te verwachten is.

4.4

Drainage in de dijk

Om een grotere stabiliteit van de dijk te borgen is voorzien dat aan de binnendijkse zijde een drain in de dijk
kan worden gelegd. Deze komt dan nabij de teen van de dijk te liggen. De drain wordt zo aangelegd, dat het
opgevangen water wordt afgevoerd naar de kwelsloot achter de dijk.
Milieueffecten: grondwater
De drain in de dijk verlaagt de grondwaterstandslijn in de dijk. Buiten de dijk zijn door deze maatregelen
geen wijzigingen in de grondwaterstand te verwachten. De toevoeging van een drain in de binnenteen van
de dijk leidt niet tot wezenlijke effecten op de waterhuishouding. Het vrijkomende debiet kan goed worden
verwerkt door de kwelsloot.

4.5

Versterking bij spoortunnel

In het te versterken traject komt ook een kruising met de spoortunnel van de Hanzelijn voor. Ter plaatse van
de tunnel loopt de kering formeel over de kanteldijken die aan weerszijden van de tunnel liggen. Om de
tunnel niet onnodig te belasten tijdens hoog water, wordt ter plaatse van de tunnel ook de doorgaande dijk
versterkt. Door de dijkversterking worden de tunnel en tunneluitgang van de Hanzelijn beïnvloed. In overleg
met ProRail is uitgewerkt hoe de versterking van de dijk kan worden ingevuld, zonder ontoelaatbare effecten
op de tunnel. Uit onderzoek is duidelijk geworden dat het volledig in grond versterken van het doorgaande
dijklichaam tot de maximale aanleghoogte van NAP +6,0 m op de tunnel naar verwachting niet mogelijk is,
maar dat ter plaatse een maximale dijkhoogte in grond van circa NAP +5 m kan worden toegestaan.
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Voor de invulling van de versterking zijn op basis van dit uitgangspunt de volgende realistische varianten
onderzocht:
1 dijkhoogte bij aanleg maximeren tot circa NAP +5 m, hetgeen op termijn leidt tot een niveau beneden
NAP +5 m. Hierbij wordt een groter overslagdebiet ter plaatse van de tunnelpassage toegestaan,
inclusief maatregelen om te voorkomen dat de wateroverslag tot overlast in de tunnel leidt;
2 toepassen van een technische constructie om ter plaatse van de tunnel de uiteindelijke keringshoogte
van NAP +5,0 m te realiseren. Dit kan een betonnen wand van circa 30 cm hoogte zijn. Als deze wand
zettingsvrij wordt geplaatst, hoeft geen overhoogte te worden gerealiseerd;
3 toepassen van lichter ophoogmateriaal ter plaatse van de spoortunnel, zodat met toelaatbaar gewicht
toch de aanleghoogte van NAP +6,0 m kan worden gerealiseerd;
4 de dijk afwerken op circa NAP +5 m in combinatie met de afspraak dat de dijk ter plaatse voor een
(nader te bepalen) kortere periode is ontworpen dan de planperiode voor de rest van de dijk.
Daarnaast wordt het ontwerp toegesneden op de instandhouding van de functionaliteit van de
nooduitgangen van de tunnel en de brandblusvoorziening (zowel in de aanlegfase als in de gebruiksfase).
Actualisatie effecten
Gevolgen voor ecologie
De werkzaamheden rond de tunnel wijken in alle varianten niet af van de werkzaamheden op de rest van de
dijk en worden hier daarom niet afzonderlijk beschouwd.
Gevolgen voor landschap en cultuurhistorie
De opgave bij de spoortunnel leidt er in de varianten 1, 2 en 4 (die allen uitgaan van een maximale
dijkhoogte van circa NAP +5 m) toe dat de dijk tenminste de eerste decennia niet een doorgaand profiel
houdt, zoals nu wel het geval is. Bij variant 3 is er in de gebruiksfase geen effect.
Over een afstand van circa 100 m zal in de varianten 1, 2 en 4 een verlaagde kruinlijn ontstaan, met aan
beide zijden een overgang naar de reguliere kruinlijn. Daarbij moet worden bedacht dat net na de
aanlegfase de kruin daalt van maximaal NAP +6 m naar circa NAP +5 m, zodat een overgangstraject van
enkele tientallen meters nodig is. Dat is een afwijking van het huidige landschapsbeeld en het leidende
ontwerpprincipe ‘Familie Dijken van Flevoland’, maar accentueert de kruising met de tunnel. Op termijn
wordt het hoogteverschil kleiner, omdat de dijkhoogte buiten de tunnel geleidelijk afneemt door zetting. Dit
effect is daarom als licht negatief aangemerkt.
Bij variant 4, waarin de dijk volledig in grond wordt afgewerkt, is het effect het kleinst, omdat het
dwarsprofiel niet wijzigt. In variant 1 is het effect afhankelijk van de consequenties van het vergrootte
overslagdebiet: kan de dijk aan de binnenzijde dan nog in grond worden afgewerkt, dan is het effect
vergelijkbaar met variant 4. Vraagt het binnentalud een harde afwerking, dan is sprake van een sterk negatief
effect op het landschap, omdat een steenbekleding leidt tot een volledig andere uitstraling en daarmee een
afwijking van het ontwerpprincipe ‘Familie Dijken van Flevoland’.
In variant 2 komt er een ‘muurtje’ op de dijk, maar door de beperkte afmetingen overheerst dit niet in het
beeld. Dit scoort daarom licht negatief.
Oppervlaktewater
Aanpassing van de dijkopbouw bij de spoortunnel heeft bij sommige varianten effecten op bodem of water.
In variant 1 wordt een groter overslagdebiet toegestaan. Dit leidt tot een extra waterbezwaar in het gebied
binnen de kanteldijken. Dit houdt in dat er in een (klein) gebied in een stormsituatie een veel grotere
waterbelasting kan optreden, zodat deze variant vanuit waterbeheersing sterk negatief is.
Bij de toepassing van licht ophoogmateriaal is er een kans op uitloging van milieuvreemde stoffen. Door
eisen te stellen aan de uitloogbaarheid van het toe te passen materiaal is dit effect te minimaliseren.
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Externe veiligheid
Ongeacht de te kiezen variant geldt bij de kruising van de dijk met de spoortunnel een aandachtspunt ten
aanzien van externe veiligheid. Bij de inpassing van de dijkversterking moet worden voorkomen dat het
ontwerp overlapt met de ruimte van de nooduitgangvoorzieningen. Dit levert een onacceptabel effect op
voor externe veiligheid. Verdere uitwerking is noodzakelijk om te verzekeren dat de veiligheidsmaatregelen
voor de spoortunnel bruikbaar blijven.
Voor het geval brand uitbreekt in de tunnel is een bluswaterleiding door de dijk aangelegd. In het ontwerp
en tijdens de uitvoering moet het gebruik van deze waterleiding verzekerd zijn.

4.6

Aansluiting overige infrastructuur

Deze paragraaf beschrijft hoe de aansluiting van wegen en fietspaden in de nieuwe eindsituatie van de dijk
wordt vormgegeven en of daardoor effecten zijn te verwachten.
Aansluiting N307
De Drontermeerdijk wordt aangesloten op de huidige rotonde in de N307 vlakbij de Roggebotsluis. Deze
rotonde ligt al op NAP +6,0 m, zodat de huidige helling in de dijk kleiner wordt.
In een ander perceel van de tweede fase IJsseldelta-Zuid wordt gewerkt aan de aanpassing van de
oeververbinding van de N307 over het Drontermeer en de sloop van de Roggebotsluis. Deze
werkzaamheden lopen deels parallel, maar de sloop van de sluis kan pas worden uitgevoerd nadat de
Drontermeerdijk is versterkt. Aangezien beide percelen moeten zorgen voor bereikbaarheid van aangesloten
infrastructuur, blijft de aanleg van perceel 3 buiten beschouwing in deze actualisatie.
Omdat de dijkversterking wordt uitgevoerd voorafgaande aan de oeververbinding en de kruin van de dijk
naar het westen wordt verlegd, zal er tijdelijk een asverschuiving in de weg aanwezig zijn: van het versterkte,
meer westelijk gelegen profiel naar het huidige profiel voor het deel tussen de rotonde en de grens van de
daadwerkelijke versterking, op km 0,1.
Stobbenweg
De aansluiting van de Stobbenweg op de dijk wordt verlegd naar het zuiden, om te komen tot een
acceptabele steilheid van de helling. De beoogde nieuwe aansluiting ligt ter hoogte van het einde van de
versterking, bij km 2,8, juist ter hoogte van de Reevedam, zie afbeelding 4.1. De huidige (steile) aansluiting
van het fietspad op de dijk ter hoogte van de Stobbenweg wordt verlegd naar de nieuwe aansluiting en
geïntegreerd in de aansluiting van het fietspad over de Reevedam op het fietspad langs de N306. Dit is
uitvoerbaar zonder aantasting van aangrenzende bosgebieden die onderdeel zijn van het Natuurnetwerk
Nederland (NNN).

Afbeelding 4.1 Aansluiting Stobbenweg op Drontermeerdijk
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Fietspadenstructuur
Aan beide zijden van de Drontermeerdijk is er een fietsroute. De route direct langs de oostzijde van de dijk
gaat vanaf de Roggebotsluis naar het zuiden. Het fietspad ligt de eerste honderden meters tot het
Ambtenarenhaventje op het buitentalud van de dijk. Daarna ligt het in het voorland van de dijk. De ligging
van het fietspad wordt bij de versterking niet significant gewijzigd, omdat het grotendeels buiten het
projectgebied ligt. Waar het fietspad binnen het projectgebied ligt (ten noorden van km 1,0) wordt bezien
hoe bij de hoogteligging in het buitentalud kan worden geanticipeerd op het peilregime van het randmeer
na sloop van de Roggebotsluis. Buiten de periodes van de reconstructie van het buitentalud en daarmee de
verwijdering van het fietspad op het bestaande talud, is deze fietsroute beschikbaar.
Actualisatie effecten
De aansluiting op de rotonde van de N307 is vergelijkbaar met de huidige situatie, waarbij het
hoogteverschil kleiner wordt. Dit heeft een neutraal tot licht positief effect op het landschappelijk beeld.
De tijdelijke asverschuiving totdat de aanpassing van de N307 is uitgevoerd, voldoet aan de ontwerpnormen
en kan zonder zichtbare slinger in de weg worden uitgevoerd. Daarom wordt de aansluiting ook in de
tijdelijke situatie als neutraal beoordeeld.
De aansluiting en verplaatsing van de Stobbenweg en de fietspadenstructuur aan de zuidzijde zijn positief
beoordeeld, omdat hiermee een veel overzichtelijker kruising ontstaat en ook de fietsverbinding veiliger
wordt.

4.7

Beheer

Het huidige (relatief intensieve) beheer met schapen wordt vervangen door een extensiever beheer gericht
op kruidenrijk grasland.
Actualisatie effecten
Ecologie
Vervangen van huidige relatief intensieve beheer met schapen tot een extensiever beheer naar kruidenrijk
grasland kan leiden tot een potentieel grotere flora en daardoor fauna in het gebied op de langere termijn.
Landschap
Het nieuwe beheer heeft een positief effect op recreatie en de beleving van het landschap door een grotere
variatie van natuur.
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5
ACTUALISATIE AANLEGFASE
5.1

Nadere detaillering van de uitvoering

In tabel 5.1 zijn de verwachte werkzaamheden voor de versterking op hoofdlijnen samengevat [HKV lijn in
water et al, 2018].

Tabel 5.1 Fasering bouwactiviteiten
Fase

Activiteit

Stappen

Materieel

1

omleggen kabels en leidingen

sleuf voor nieuwe kabel graven

hydraulische kraan

2

aanbrengen zand binnendijkse
aanvulling

frezen binnentalud en verwijderen
kleidek, indien kleidek niet voldoet
aan eisen hergebruik onder
afdeklaag cat 2 aan binnenzijde
dijk, aanvoer zand, profileren zand,
verdichten zand

dumpers, hydraulische kranen,
shovels, bulldozers, walsen, trilplaten

3

verwijderen beplanting en
obstakels en inrichten
projectgebied

rooien beplanting, verwijderen
obstakels

hydraulische kranen

4

verwijderen provinciale weg en
deel van fietspad

afgraven weg, afvoeren asfalt

hydraulische kraan, dumpers

5

aanbrengen teenschot

klinkerbekleding verwijderen,
teenschot intrillen aanbrengen niet
in sleuf zetten, geen ontgravingen
in bestaande Keileem

hydraulische kranen

6

laagsgewijs aanbrengen zandlagen
(droog)

frezen buitentalud, aanvoer zand,
profileren zand, verdichten zand

dumpers, hydraulische kranen,
shovels, bulldozers, walsen, trilplaten

7

herprofileren zandkern

profileren zand, verdichten zand

hydraulische kranen, shovels,
bulldozers, walsen, trilplaten

8

aanbrengen kleilagen

aanvoeren klei, profileren klei,
verdichten klei

dumpers, hydraulische kranen,
shovels, bulldozers, schapenpoot
wals, rupsen

9

aanbrengen steenbekleding

steenzettting plaatsen

dumpers, hydraulische kranen,
trilplaten

10

aanbrengen wegen en fietspad

aanbrengen fundering en asfalt

shovels, vrachtwagens,
asfalteermachine, wals

11

inzaaien grasbekleding

inzaaien

klein materieel

12

afwerking

plaatsing wegmeubilair

hydraulische kranen en vrachtwagens
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Planning en werktijden
De uitvoeringperiode ligt tussen eind 2019 en begin 2022 (ruim 400 werkdagen), waarbij de eerste maanden
alleen voorbereidende werkzaamheden worden uitgevoerd en de laatste maanden van de periode
afrondende werkzaamheden plaatsvinden. Een deel van de doorlooptijd is nodig om benodigde zettingen te
laten ontstaan. Er wordt aangenomen dat voor de verschillende onderdelen (verbreding, verhoging) een
zettingsperiode van ongeveer vier maanden nodig is. Binnen deze periode zal de afsluiting van de N306 zo
kort mogelijk zijn.
In het gesloten seizoen (de winter) worden alleen werkzaamheden uitgevoerd die de veiligheid van de kering
niet in gevaar brengen.
Het Waterschap Zuiderzeeland wil de aannemer minimale beperkingen opleggen in de uitvoeringswijze van
het werk. In deze actualisatie is daarom onderzocht wat de effecten zijn als het benodigde grondwerk alleen
overdag (hogere piekbelasting) of gedurende dag en nacht (belasting in gevoelige periode) wordt
uitgevoerd. Dit geldt ook voor de aanvoer van grondstoffen.
Uitgangspunt is dat de aannemer als plangebied uitsluitend de volgens de bestemmingsplankaart voor de
dijk beschikbare gebieden krijgt toegewezen. (Juist) daarbuiten zijn tijdelijk ondersteunende werkzaamheden
mogelijk, waaronder de aanvoer van materiaal vanuit locaties juist ten zuiden van de te versterken tracé. Dat
gebied rekenen we tot het projectgebied, waarbinnen werkzaamheden kunnen worden uitgevoerd.
Voor het milieuonderzoek is uitgangspunt dat eventueel benodigde depots binnen het plangebied worden
gerealiseerd.
Tijdelijke afsluitingen
Tijdens de werkzaamheden aan de huidige dijk zal de bestaande N306 over een lengte van 3,1 km worden
verwijderd. De N306 wordt daarom gedurende circa een jaar geheel afgesloten voor doorgaand verkeer. Het
doorgaand verkeer moet omrijden via ringwegen door de polder, zie afbeelding 5.1.

Afbeelding 5.1 Tijdelijke omrijroute over de N-routestructuur

De calamiteitenontsluiting van de spoortunnel ligt westelijk van het projectgebied en is vanaf de zuidkant via
de Stobbenweg en vanaf de noordkant via de Reeveweg en vervolgens de Waningeweg altijd bereikbaar.
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Bestemmingsverkeer naar de haventjes en de Reevedam is in de periode van afsluiting mogelijk via een
aanrijroute over het fietspad vanuit het zuiden en, als niet aan het buitenblad wordt geweekt ook vanuit het
noorden. Bestemmingsverkeer naar woningen of bedrijven in de buurt van het werkterrein maakt gebruik
van de omrijroute of van de lokale wegen.
Ook voor doorgaand fietsverkeer wordt de weg en het naastgelegen fietspad afgesloten als aan het deel van
het fietspad wordt gewerkt dat op of direct naast het talud ligt. Dan is een alternatieve route beschikbaar.
Deze loopt door het bos, over de Waningeweg en Stobbenweg (zie afbeelding 5.2). Bij de kruising van de
Waningeweg en Stobbenweg is er de keuze om links de Drontermeerdijk over te steken naar het voorland of
rechts over de Stobbenweg en de verder gelegen Abbertweg en Drontermeerdijk de route naar Elburg te
volgen. De fasering van het werk is zodanig dat tenminste of de huidige route oostelijk van de dijk of de
route door het bos beschikbaar is. Indien de aansluiting van de Stobbenweg op de Drontermeerdijk tegelijk
met de reconstructie van het fietspad plaatsvindt wordt een tijdelijke voorziening getroffen om bij de
Stobbenweg de Drontermeerdijk naar het voorland tover te steken. Op deze wijze is er altijd een
fietsverbinding mogelijk die ten hoogste ongeveer vijf minuten extra rijtijd met zich meebrengt.

Afbeelding 5.2 Omrijroute fietsverkeer

De verplaatste aansluiting van de Stobbenweg takt op de dijk aan ter hoogte van km 2,8. Aangezien ten
zuiden van km 2,8 nog een overgangszone komt, is dit binnen het projectgebied. In het gebied tussen de
zuidelijke werkgrens en de Stobbenweg kan tijdens de werkzaamheden een tijdelijke fietsoversteek
gerealiseerd worden op dit deel of bij de ProRail tunnel, om de verbinding met de Stobbenweg in stand te
houden.
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De aansluiting van het (nog aan te leggen) fietspad over de Reevedam op het bestaande fietspad langs de
dijk ligt buiten het projectgebied. Tijdens de werkzaamheden kan vanaf de Reevedam omgereden worden
via het bos (Waningeweg), zoals ook fietsers langs de N306 moeten omrijden. Tijdens de aanleg van de
nieuwe fietsstructuur rond de nieuwe aansluiting van de Stobbenweg worden tijdelijke voorzieningen
getroffen.
Omvang en aard grondverzet, aanvoer bouwmaterialen
De totaal verwachte hoeveelheid aan te voeren materiaal is afgerond 230.000 m3, terwijl circa 60.000 m3
wordt ontgraven en hergebruikt. Van het aan te voeren materiaal is afgerond 150.000 m3 zand en 80.000 m3
klei en andersoortig bulkmateriaal zoals halfverharding.
Voor de capaciteit van de vrachtwagens is 30 m3 aangehouden. Voor de effectbepaling is aangenomen dat
het grondverzet verspreid over circa 270 dagen wordt uitgevoerd, als er alleen overdag wordt gewerkt. Als
ook nachtwerk wordt toegepast, kan het grondverzet in ongeveer 90 dagen plaatsvinden.
Als het materiaal per as in het werk wordt gereden, leidt de totale hoeveelheid aan te voeren materiaal tot
een gemiddelde van 72 vrachtbewegingen per dag (als enkel overdag 8 uur wordt gewerkt) of
215 vrachtbewegingen per dag (24 uur per dag).
Indien wordt gekozen voor aanvoer van bouwmateriaal per schip is een tijdelijke aanmeervoorziening nodig.
Op de aanlegplaats worden schepen met behulp van een hydraulische graafmachine gelost en wordt het
materiaal via dumpers of vrachtwagens van de losplaats naar de verwerkingsplaats vervoerd. Daar zal het
met hydraulische graafmachines en bulldozers worden verwerkt. Binnen het werkterrein zijn dan
bovenstaande vrachtwagenbewegingen aan de orde.
Zand kan ook worden aangevoerd door opspuiten via een persleiding. Het opspuiten van zand is vooral
effectief als het direct gewonnen kan worden in de omgeving (bijvoorbeeld uit het Drontermeer of
Vossemeer). Indien voor deze optie wordt gekozen, neemt het aantal vrachtwagenbewegingen af tot
circa 35 bij een achturige werkdag of 105 bij een 24-urigewerkdag. Voor het opspuiten is per kilometer een
opvoerstation nodig. Een dergelijk opvoerstation wordt geluidgedempt en heeft een bronemissie van
52 dB(A).
Een hoeveelheid van 150.000 m3 kan in circa 6 weken worden opgespoten, uitgaande van 12 werkuren per
dag voor de opspuitinstallatie. Daarbij komt in die periode circa 300.000 m3 water vrij.
Om de opspuitslurry te ontwateren wordt het gehele werkterrein langs de binnenteen van de dijk tot aan de
kwelsloot omgeven door een kade, zodat een bezinkbassin ontstaat. Deze kades worden opgeworpen met
bulldozers. Voor het opwerken van de kades kan gebiedseigen grond worden gebruikt, waaronder het
kleiige materiaal van het binnentalud van de dijk.
Voor het toe te passen slurrywater geldt als uitgangspunt dat het wordt betrokken uit het randmeer, zodat
de chemische kwaliteit daaraan gelijk is. Door toepassing in de slurry zal het slurrywater een hogere
troebeling hebben vanwege in het zand aanwezige slibdeeltjes. Door de grootte van het bezinkbassin kan
het vrijkomende water daarin worden gezuiverd van vertroebeling. Bij het laatste deel van het opspuiten kan
de kwelsloot tijdelijk worden ingezet als bezinkbassin, voordat het wordt geloosd. Lozing vindt plaats op het
Drontermeer of op het binnendijkse watersysteem. De troebelheid van het te lozen water is zeker minder
dan 200 mg/l, maar moet mogelijk aan hogere eisen voldoen vanwege de waterbeheerder.
Indien wordt gekozen voor steenbekleding van het buitentalud wordt deze machinaal gelegd. De aanleg van
teenschot en steenbekleding vindt plaats vanaf het dijklichaam.
De nieuwe dijk krijgt een funderingslaag voor de nieuwe N306. Op de funderingslaag zal een asfaltlaag
worden gelegd. De nieuwe kleibekleding van de dijk wordt door hydraulische kranen afgewerkt.
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Ingrepen in bosopstanden en waterhuishouding
Om de dijk te verbreden worden de bomen en struiken op de dijk en voor zover nodig in de onmiddellijke
nabijheid van de dijk verwijderd en afgevoerd. Boomwortels worden machinaal weggefreesd.
Tijdens de werkzaamheden is het mogelijk om de kwelsloot te dempen. Hiervoor is het wel belangrijk om de
waterhuishouding te waarborgen, bijvoorbeeld door middel van het aanleggen van een duiker. Na afloop
van de werkzaamheden is de kwelsloot weer hersteld.

5.2

In beschouwing te nemen uitvoeringsvarianten

In het MER 2013 is de integrale binnenwaartse versterking als neutraal beoordeeld, vanwege de afstand tot
het Natura 2000-gebied. Verder was het potentiële geluid-, trilling- en lichteffect van de werkzaamheden
globaal en kwalitatief beoordeeld als neutraal. Er waren geen onderzoeken uitgevoerd op dat moment
vanwege het hoge abstractie niveau van het MER 2013.
Op grond van de werkbeschrijving in bovenstaande paragraaf en de zeer globale milieubeoordeling op
aanlegeffecten in het MER2013 zijn meerdere aspecten uit de aanlegfase relevant voor een nadere
beoordeling op milieueffecten. In deze paragraaf duiden we de te onderzoeken aspecten aan, evenals enkele
algemene uitgangspunten daarbij.
In de volgende paragrafen wordt steeds één aspect inhoudelijk beschreven en vervolgens beoordeeld op
effecten. Waar relevant worden beperkingen opgelegd aan de uitvoering.
Te onderzoeken aspecten
De volgende aspecten zijn relevant:
- aanvoer materiaal: wijze van aanvoer en route;
- aanleg buitenblad: uitvoering in de directe nabijheid van Natura 2000-gebied;
- werktijden: mogelijke beperkingen aan de te hanteren werktijden;
- tijdelijke afsluitingen: gevolgen voor lokaal verkeer, de fietspaden en de kwelsloot;
- ingrepen op bosopstanden: verlies aan bosopstanden.
Toetsingskader geluid
Voor geluid tijdens werkzaamheden staan de referentiekaders in de Circulaire Bouwlawaai. In deze circulaire
worden toetswaarden genoemd waaraan moet worden voldaan. Een bevoegd gezag kan daar
beargumenteerd van afwijken als maximale maatregelen zijn genomen en de uitvoerbaarheid van het werk
in gevaar komt. Voor deze actualisatie zijn de geluidsbelastingen in beeld gebracht en gerelateerd aan de
toetswaarden. Daarnaast zijn voor natuur afstanden berekend waarbinnen geluidsbelastingen hoger zijn dan
42 en 47 dB(A). Dit zijn de regulier gebruikte waarden waarboven voor natuur effecten kunnen optreden.
Voor deze actualisatie worden alleen de effecten van de versterking van de dijk beschouwd. Effecten als
gevolg van veranderingen van de waterstanden in het Randmeer zijn gekoppeld aan het besluit over de
opheffing van de Roggebotsluis en worden daar beschouwd.

5.3

Aanvoer materiaal: varianten en effectbepaling

Voor de aanvoer van materiaal wordt er als referentie vanuit gegaan dat alle materiaaltransport per as
plaatsvindt vanaf de N307 (de overige polderwegen zijn op voorhand niet geschikt voor grootschalig
grondtransport). Aanvoer per as heeft maatschappelijke en financiële consequenties en heeft niet de
voorkeur vanuit het oogpunt van duurzaamheid: zo past het niet in de Green Deal GWW en niet bij de
duurzaamheidsambities van het waterschap Zuiderzeeland. Daarom is als alternatief onderzocht of transport
van de hoofdstroom van het bouwmateriaal per schip tot binnen het projectgebied aangevoerd kan worden
en vervolgens per as naar het werk kan plaatsvinden.
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In het milieuonderzoek zijn zeven varianten qua natuureffecten beschouwd (zie afbeelding 5.3):
A aanlanding schepen en overslag materiaal aan de noordwestzijde van de huidige Roggebotsluis
(locatie A in de afbeelding);
B aanlanding schepen en overslag materiaal aan het haventje ten zuiden van de huidige Roggebotsluis
(locatie B);
C aanlanding schepen en overslag materiaal bij het middelste recreatiehaventje langs de westelijke
Drontermeerdijk (locatie C);
D aanlanding schepen en overslag van materiaal bij de zuidelijke recreatiehaven, net ten noorden van de
Reevesluis (locatie D);
E een te realiseren aanmeervoorziening bij de Reevedam (locatie E); dit kan zijn ter hoogte van het
bosgebied juist ten noorden of ten zuiden van de dam, of in de kolk van de schutsluis;
F een te realiseren aanmeervoorziening ten zuiden van de Reevedam in het recreatiegebied Abbertstrand;
G aanvoer van zand via een aanlandlocatie aan de oostzijde van het Drontermeer bij Roggebot (locatie G)
of via een persleiding vanuit een zandwinlocatie in het randmeer. Beide in combinatie met aanvoer van
klei en andere materialen per as.

Afbeelding 5.3 Varianten voor de aanlandlocatie voor transport van materiaal

5.3.1

Referentiesituatie

De referentiesituatie gaat ervan uit dat al het materiaaltransport wordt uitgevoerd per as. Als uitgangspunt
voor de effectbeoordeling is gekozen voor de dichtstbijzijnde reguliere havens: Kampen of Elburg. Het
transport vanuit Kampen vindt dan plaats via de hoofdroutes door Kampen, de A50 en de N307 naar de
noordgrens van het projectgebied. Het transport vanuit Elburg vindt plaats via de N309 het randmeer over
en daarna over de dijk, de N306. Mocht transport vanuit een dichterbij gelegen locatie mogelijk zijn, dan valt
dit binnen onderstaande effectbeoordeling.
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Verkeerskundige effecten
Het aantal vervoersbewegingen dat in paragraaf 5.1 is bepaald voor het werk valt binnen de marges van de
verkeersintensiteiten op de hoofdroutes. Vanaf de hoofdroute N307 bereikt men direct het projectgebied,
dus is er geen verkeerskundig effect van deze aanvoer. Vanaf de hoofdroute N309 komt werkverkeer op de
voor doorgaand verkeer afgesloten Drontermeerdijk, dus ook hier zijn er geen verkeerskundige effecten.
Ecologische effecten
Op basis van de Integrale Passende Beoordeling voor IJsseldelta-Zuid fase 2 [Tauw, 2017b] is geconcludeerd
dat buiten de grote karekiet geen effecten op instandhoudingsdoelen aan de orde zijn bij de versterking van
de Drontermeerdijk. Inmiddels is de wijze van berekening van de stikstofbelasting op gevoelige
natuurgebieden veranderd. Daarom zijn ter verificatie nieuwe oriënterende berekeningen met Aerius
uitgevoerd. Uit deze berekeningen blijkt een maximale toename van de depositie in de ordegrootte van 0,1
mol/ha/jaar in het Natura 2000-gebied Rijntakken, dus boven het niveau dat effecten direct kunnen worden
uitgesloten. Dit geldt, als geen eisen aan het in te zetten materieel worden gesteld. Als materieel wordt
gebruikt, dat voor 50 % voldoet aan STAGE IIIB en voor 50% aan STAGE IV blijft de depositie onder de
waarde van 0,05 mol/ha/jaar, zodat effecten wel direct kunnen worden uitgesloten. Dan is geen nadere
toetsing noodzakelijk en ook geen melding of vergunning voor het aspect stikstof . Dit geldt zowel bij
aanvoer van grond over water als aanvoer per as. In het laatste geval is zowel aanvoer vanuit de haven van
Kampen mogelijk als vanuit Elburg. De aanvoer vanuit Kampen is maatgevend, omdat deze haven het verst
weg ligt. Zie voor een gedetailleerde uitwerking de Passende Beoordeling versterking Drontermeerdijk in
bijlage III.

5.3.2

Aanvoer via Overslag A

Ecologie
Ter hoogte van Overslag A bevindt zich geen relevant riet. Overslag A bevindt zich net zuidelijk van de grens
van het Natura 2000-gebied Ketelmeer en Vossemeer. De effecten op de grote karekiet zijn daarom in
beginsel neutraal [Van der Hut en Smink, 2018], met de kanttekening dat direct ten noorden van de locatie,
binnen het Natura 2000-gebied wel rietoevers liggen waar waarnemingen van grote karekiet bekend zijn.
Het zorgvuldig volgen van de vaargeul door aanmerende schepen is dus geboden. Ook zijn geen effecten
op vleermuis te verwachten, omdat de fysieke omgeving niet wordt aangetast.
Ruimtegebruik
Overslag A ligt juist ten noorden van de Roggebotsluis en moet voor aanvoer geschikt worden gemaakt via
een aanmeerponton. Buiten het Natura 2000-gebied zou zo’n aanmeerponton zich direct naast of in de
vaargeul bevinden, wat niet is toegestaan. De ponton kan alleen buiten de vaargeul worden gelegd ten
noorden van het bestaande aanmeersteiger, maar dit is in Natura 2000-gebied, wat eveneens niet
toegestaan is.
Voor het lossen van de schepen moeten de vrachtwagens aan de zijkant van de N306 parkeren. In dit
alternatief moet het bouwmateriaal door vrachtwagens gebracht worden naar de andere kant van de
Roggebotsluis, waardoor het verkeer op de N307 moet worden gekruist. Daar is sprake van een verwachte
verkeersintensiteit van circa 25.000 mvt/dag [Goudappel Coffeng, 2017]. De intensiteit is ‘s ochtends en
‘s middags het hoogst. De toename met 74 kruisende verkeersbewegingen per dag wordt niet beoordeeld
als significant. Verwacht wordt dat het verkeer bij nachtwerk niet wordt gehinderd.
Tegelijk met de versterking van de dijk kan ook perceel 3 in uitvoering zijn. Er is een risico dat deze
werkzaamheden de efficiëntie van aanvoer vanuit Overslag A negatief beïnvloeden.
Milieu en gezondheid
Er ligt een aantal particuliere woningen op 50 m recht tegenover de beoogde overslagplaats aan de
noordkant van de N306. Verder bevindt zich een asielcentrum op 200-500 m ten westen van de
overslagplaats en bevinden zich aan de overzijde van het Vossemeer ook enkele woningen. De beoordeling
op het thema ‘milieu en gezondheid’ van deze variant spitst zich toe op deze bebouwing.
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Licht
De particuliere woningen zijn door een paar verspreide bomen beschermd van de weg. Bij nachtwerk
worden 220 vrachtwagens verwacht. Deze kunnen lichtverstrooiing door het licht van koplampen
veroorzaken. Verder is belichting voor het lossen van het materiaal van de schepen nodig. Voor deze
woningen is de lichtverstrooiing door nachtwerk beoordeeld als sterk negatief.
Geluid
Geluidverstoring vanwege het lossen van schepen en grondtransport leidt overdag niet tot overschrijding
van de geluidtoetswaarden. In de avond- én nachtperiode leidt het transport tot overschrijding van
toetswaarden voor enkele woningen gelegen aan de Vossemeerdijk. Bij enkele woningen ten oosten van het
water aan de Flevoweg wordt alleen in de nachtperiode de toetswaarde overschreden, en wel met maximaal
2 dB(A).
Waterkwaliteit
Bij de overslag van aangevoerde grond (die zal voldoen aan het Besluit Bodemkwaliteit) zijn geen risico’s
voor chemische verontreiniging van het Vossemeer te verwachten als incidenteel materiaal in het water
belandt. Gezien de waterkwaliteit in het Vossemeer zal er ook geen effect door gemorst slibhoudend
materiaal optreden.
Overige materialen zullen niet per schip worden aangevoerd, vanwege de relatief geringe hoeveelheden
waar het om gaat. Dit heeft derhalve geen effect heeft op de waterkwaliteit van het Vossemeer.
Conclusie
Overslag locatie A heeft sterk negatieve effecten op ruimtegebruik, omdat de overslagplaats net buiten of in
de vaargeul komt te liggen net ten noorden van de sluis. Indien de overslagplaats zelf net buiten de vaargeul
ligt, hinderen aanmerende schepen de uitvaart van de sluis alsnog. Stil liggende objecten in de vaargeul zo
dicht bij de sluis heeft een sterk negatief effect op de scheepvaartveiligheid. Ook is er sprake van negatieve
effecten vanwege geluidsoverlast en eventueel lichthinder voor bewoners.
Verplaatsing naar het noorden, zodat de vaargeul kan worden ontweken, leidt ertoe dat de overslag in
Natura 2000-gebied komt te liggen, op korte afstand van de habitat van grote karekiet. Daarom is
verplaatsing niet mogelijk.

5.3.3

Aanvoer via Overslag B

Ecologie
Verstoring
De kwaliteit van de rietkragen direct grenzend aan Overslag B zijn geschikt als broedhabitat en hier zijn in de
jaren 2013-2017 grote karekieten waargenomen. De locatie wordt in de huidige situatie gebruikt als
aanmeerlocatie voor recreatievaartuigen. Gebruik door veel grotere vrachtschepen zal vermoedelijk leiden
tot aantasting van het riet en daarmee tot afname van het areaal leefgebied voor de grote karekiet. Gezien
de staat van instandhouding leidt dit tot significant negatieve effecten, zodat het gebruik van haven B niet
vergunbaar is.
De verwachting is dat visuele verstoring door de werkzaamheden geen noemenswaardig groter verstorend
effecten zal hebben voor de grote karekiet in de nabijgelegen rietoevers. De geluidsbelasting kan wel extra
verstorend effect hebben omdat de effectafstand groter is (180 m). Daarin speelt mee dat de
werkzaamheden in principe 8 uur per werkdag voortduren, zodat sprake is van een continue
geluidsbelasting. Er is daarom een risico op verstoring van de grote karekiet aanwezig op Overslag B indien
dagelijks (op werkdagen) gewerkt wordt tijdens het broedseizoen. Grote karekieten zijn doorgaans vanaf
begin april tot en met eind augustus in Nederland aanwezig. De verstoring leidt in die periode tot negatieve
effecten, die waarschijnlijk significant zijn gezien de slechte staat van instandhouding van de grote karekiet
[Van der Hut en Smink, 2018].
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Licht
Lichtverstoring door nachtwerk met name het lossen van schepen) heeft een verwacht negatief effect op de
grote karekiet [Tauw, 2017b]. Vanwege de afstand tussen het riet en de jachthaven is deze storing
waarschijnlijk licht negatief, maar die zijn waarschijnlijk significant gezien de slechte staat van
instandhouding van de grote karekiet.
Er zijn gewone en ruige dwergvleermuizen, rosse vleermuis, laatvliegers en meervleermuizen geregistreerd in
het studiegebied. De drie eerste soorten maken gebruik van de bosrand aan beide kanten van de dijk (de
vooroever en de Revenbos). De meervleermuis maakt gebruik van het Drontermeer als foerageergebied en
vliegroute [Tauw, 2016, Stoker et al, 2018]. Lichtverstoring ‘s nachts, zowel door het lossen van schepen en
verwerken van de dijk, kan negatieve tot sterk negatieve effecten hebben op deze soorten in de kwetsbare
periode van maart tot en met oktober. Uitvoeringsmaatregelen zoals geen verlichting ’s nachts zijn nodig
[Tauw, 2017b & 2016] om effecten te beperken en een onvergunbare situatie te voorkomen.
Ruimtegebruik
Er zijn geen effecten aan de orde, aangezien de aanvoerroute geen invloed heeft op ruimtelijke functies en
er geen infrastructuur hoeft te worden gekruist.
Milieu en gezondheid
De haven van Overslag B bevindt zich ongeveer 1 km ten zuiden van de rotonde. Uit berekeningen [Bakker,
2018] blijkt dat bij deze afstand op de woningen ten noorden van de N307 geen overschrijdingen optreden
van de toetswaarden voor bouwlawaai door het laden en lossen en het transport op deze locatie. Transport
en lossen van bouwmateriaal op Overslag B zijn daardoor vanuit de Circulaire Bouwlawaai ook mogelijk in de
avond- en nachtperiode.
Gezien de afstanden tot de dichtstbijzijnde woningen is geen sprake van trillingshinder.
Waterkwaliteit
Bij de overslag van aangevoerde grond (die zal voldoen aan het Besluit Bodemkwaliteit) zijn geen risico’s
voor chemische verontreiniging van het Drontermeer te verwachten als incidenteel materiaal in het water
belandt. Gezien de waterkwaliteit in het Drontermeer is er een zeer klein risico dat er lokaal vertroebeling
kan ontstaan door gemorst slibhoudend materiaal. Dit is een ongewenst negatief effect, vanwege de
bijzondere waterkwaliteit in het Drontermeer. Door een zorgvuldige uitvoering en het toepassen van
beschermende maatregelen kan deze vertroebeling worden geminimaliseerd.
Overige materialen zullen niet per schip worden aangevoerd, vanwege de relatief geringe hoeveelheden
waar het om gaat. Dit heeft derhalve geen effect heeft op de waterkwaliteit van het Drontermeer.
Conclusie
Op deze locatie zijn significant negatieve effecten op de staat van instandhouding van grote karekiet niet
uitgesloten. Toepassing van deze locatie als overslagplaats gedurende de volledige looptijd van het project
is daarom niet vergunbaar.

5.3.4

Aanvoer via Overslag C

Ecologie
Verstoring
De kwaliteit van de rietkragen direct grenzend aan Overslag C zijn geschikt als broedhabitat en hier zijn in de
jaren 2013-2017 grote karekieten waargenomen. Even ten zuiden van deze locatie is ook in 2018 nog een
broedgeval waargenomen [Tauw, 2018]. De locatie wordt in de huidige situatie gebruikt als aanmeerlocatie
voor recreatievaartuigen. Gebruik door veel grotere vrachtschepen zal leiden tot aantasting van het riet en
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daarmee tot afname van het areaal leefgebied voor de grote karekiet. Gezien de staat van instandhouding
leidt dit tot significant negatieve effecten, zodat het gebruik van Overslag C niet vergunbaar is.
De verwachting is dat visuele verstoring door de grondoverslag geen noemenswaardig groter verstorend
effecten zal hebben voor de grote karekiet in de nabijgelegen rietoevers. De geluidsbelasting kan wel extra
verstorend effect hebben, omdat de effectafstand groter is (180 m). Daarin speelt mee dat de
werkzaamheden in principe acht uur per werkdag voortduren, zodat sprake is van een continue
geluidsbelasting. Er is daarom een risico op verstoring van de grote karekiet aanwezig op Overslag C indien
dagelijks (op werkdagen) grondoverslag plaatsvindt tijdens het broedseizoen. Grote karekieten zijn
doorgaans vanaf begin april tot en met eind augustus in Nederland aanwezig. De verstoring leidt dan tot
negatieve effecten, die waarschijnlijk significant zijn gezien de slechte staat van in stand houding van de
grote karekiet [Van der Hut en Smink, 2018].
Licht
Overslag C wordt ten aanzien van lichthinder hetzelfde beoordeeld als Overslag B, vanwege bijna dezelfde
situatie. Het enige verschil is dat de recreatiehaven dichterbij het riet ligt dan de jachthaven. Daardoor wordt
verwacht dat de lichtverstoring door nachtwerk sterk negatief is voor de grote karekiet. Gezien de slechte
staat van instandhouding betekent dit waarschijnlijk een significant negatief effect.
Ruimtegebruik
Er zijn geen effecten aan de orde, aangezien de aanvoerroute geen invloed heeft op ruimtelijke functies en
er geen infrastructuur hoeft te worden gekruist.
Milieu en gezondheid
Het jachthaventje op locatie C bevindt zich ongeveer 1,5 km ten zuiden van de rotonde. Vanuit de
berekeningen [Bakker, 2018] is er geen sprake van overschrijdingen van de toetswaarden voor
geluidsbelastingen door transportlawaai vanaf 250 m ten zuiden van de rotonde. Transport en lossen van
bouwmateriaal op Overslag C is daardoor conform de Circulaire Bouwlawaai mogelijk, ook in de avond- en
nachtperiode.
Gezien de afstanden tot de dichtstbijzijnde woningen (1 km) is geen sprake van trillingshinder.
Waterkwaliteit
Bij de overslag van aangevoerde grond (die zal voldoen aan het Besluit Bodemkwaliteit) zijn geen risico’s
voor chemische verontreiniging van het Drontermeer te verwachten als incidenteel materiaal in het water
belandt. Gezien de waterkwaliteit in het Drontermeer is er een zeer klein risico dat er lokaal vertroebeling
kan ontstaan door gemorst slibhoudend materiaal. Dit is een ongewenst negatief effect, vanwege de
bijzondere waterkwaliteit in het Drontermeer. Door een zorgvuldige uitvoering en het toepassen van
beschermende maatregelen kan deze vertroebeling worden geminimaliseerd.
Overige materialen zullen niet per schip worden aangevoerd, vanwege de relatief geringe hoeveelheden
waar het om gaat. Dit heeft derhalve geen effect heeft op de waterkwaliteit van het Drontermeer.
Conclusie
Op deze locatie zijn significant negatieve effecten op de staat van instandhouding van grote karekiet niet
uitgesloten. Toepassing van deze locatie als overslagplaats is daarom niet vergunbaar gedurende de
volledige looptijd van het project.
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5.3.5

Aanvoer via Overslag D

Ecologie
Verstoring
Bij Overslag D is reeds sprake van een verstoorde situatie door de recreatiehaven. Momenteel is in de haven
zelf geen rietkraag aanwezig, op korte afstand wel en ook ligt deze locatie op korte afstand van de
rietgebieden rond het Reeve-eiland.
De kwaliteit van de rietkragen nabij Overslag D is geschikt als broedhabitat en hier zijn in de jaren 2013-2017
grote karekieten waargenomen. De locatie wordt in de huidige situatie gebruikt als aanmeerlocatie voor
recreatievaartuigen. Er is hierdoor al enige verstoringsdruk aanwezig als gevolg van zichtbare menselijke
activiteiten tijdens het gebruik van de aanlegplaats en passerende vaartuigen (recreatievaart en
beroepsvaart). Dit is vooral het geval in vakantieperioden, vrije dagen en op weekenddagen in de maanden
mei-augustus. De recreatiehaven is ingericht voor het aanmeren van schepen en er zijn
aanmeervoorzieningen aanwezig. Voor de haven ligt een klein bebost eiland. Dit geeft de recreatiehaven
extra karakter. De kans dat de zand- en kleischepen problemen hebben om gebruik te maken van de
inhammen zijn relatief klein maar reëel. Daardoor bestaat de kans dat het eiland en de rietkraag langs de
oevers worden aangetast bij overslaan van materiaal. De verstoring en mogelijke aantasting van het riet leidt
dan tot negatieve effecten, die waarschijnlijk significant zijn gezien de slechte staat van in stand houding van
de grote karekiet.
De verwachting is dat visuele verstoring door de werkzaamheden geen noemenswaardig groter verstorend
effecten zal hebben voor de grote karekiet in de nabijgelegen rietoevers. De geluidsbelasting kan wel extra
verstorend effect hebben, omdat de effectafstand groter is (180 m). Daarin speelt mee dat de
werkzaamheden in principe acht uur per werkdag voortduren, zodat sprake is van een continue
geluidsbelasting. Er is daarom een risico op verstoring van de grote karekiet aanwezig op overslag D indien
dagelijks (op werkdagen) gewerkt wordt tijdens het broedseizoen. Grote karekieten zijn doorgaans vanaf
begin april tot en met eind augustus in Nederland aanwezig.
Licht
Overslag D wordt ten aanzien van lichthinder hetzelfde beoordeeld als Overslag B en C, vanwege bijna
dezelfde situatie. Ook hier wordt verwacht dat de lichtverstoring door nachtwerk sterk negatief is voor de
grote karekiet. Gezien de slechte staat van instandhouding betekent dit waarschijnlijk een significant
negatief effect.
Ruimtegebruik
Een aanmeerponton kan bij Overslag D alleen in of in de directe nabijheid van de vaargeul worden geplaatst.
Aanmerende schepen komt dan nog verder in (de richting van) de vaargeul te liggen. Dat levert sterke
hinder op voor het aanvaren naar en wegvaren uit de nabijgelegen Reevesluis. Dit is een negatief effect.
Milieu en gezondheid
De jachthaven bevindt zich ongeveer 2,5 km ten zuiden van de rotonde en de daar aanwezige woningen.
Rond het zuidelijk deel van het projectgebied ligt de dichtstbijzijnde woning op circa 400 m afstand. Uit de
berekeningen [Bakker, 2018] volgt geen overschrijding van de toetswaarden voor geluidsbelastingen door
transportlawaai vanaf 250 m ten zuiden van de rotonde of circa 500 m afstand naar woningen rond het
zuidelijk deel van het projectgebied. Transport en lossen van bouwmateriaal op Overslag D is daardoor
(vanuit Circulaire Bouwlawaai geredeneerd) mogelijk, ook in de avond- en nachtperiode.
Voor de uitvoering van de werkzaamheden geldt in lijn met de Circulaire Bouwlawaai dat avondwerk kan
worden uitgevoerd zonder geluidsbelasting boven de richtwaarden vanaf 150 m afstand van woningen ten
en nachtwerk vanaf 550 m afstand van woningen.
Gezien de afstanden tot de dichtstbijzijnde woningen (400 m) is geen sprake van trillingshinder.
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Waterkwaliteit
Bij de overslag van aangevoerde grond (die zal voldoen aan het Besluit Bodemkwaliteit) zijn geen risico’s
voor chemische verontreiniging van het Drontermeer te verwachten als incidenteel materiaal in het water
belandt. Gezien de waterkwaliteit in het Drontermeer is er een zeer klein risico dat er lokaal vertroebeling
kan ontstaan door gemorst slibhoudend materiaal. Dit is een ongewenst negatief effect, vanwege de
bijzondere waterkwaliteit in het Drontermeer. Door een zorgvuldige uitvoering en het toepassen van
beschermende maatregelen kan deze vertroebeling worden geminimaliseerd.
Overige materialen zullen niet per schip worden aangevoerd, vanwege de relatief geringe hoeveelheden
waar het om gaat. Dit heeft derhalve geen effect heeft op de waterkwaliteit van het Drontermeer.
Conclusie
Op overslaglocatie D is de plaatsing en het gebruik van een aanlegponton waarschijnlijk niet mogelijk
zonder ontoelaatbare effecten in de vaarroute naar de Reevesluis. Daarom heeft Overslag D sterk negatieve
effecten vanwege scheepvaartveiligheid.
Op deze locatie zijn verder significant negatieve effecten op de staat van instandhouding van grote karekiet
niet uitgesloten door aantasting van de rietoever. Toepassing van deze locatie als overslagplaats is daarom
vanuit natuur jaarrond niet vergunbaar.

5.3.6

Aanvoer via Overslag E

Nadere detaillering
Om bij Overslag E bouwmaterialen te kunnen aanvoeren over water moet er (worst case) een tijdelijke
loskade worden gemaakt bij het bos juist ten noorden of juist ten zuiden van de sluis.
De aanleg van een tijdelijke loskade kan gebeuren via het slaan van damwanden. Om voldoende diepgang
voor de aanmeerkade te krijgen, moet de waterbodem tussen de bestaande vaargeul en de tijdelijke loskade
tot circa 4 m diepte worden weggebaggerd. Op de damwand wordt een tijdelijke vloer gelegd, waarop een
hydraulische kraan staat, die de schepen lost. De kraan brengt het materiaal over naar een transportband,
die het materiaal doorvoert naar de (rand van de) weg op de dijk. Van daaruit wordt het per as verder het
werk in gereden. Er kan ook gekozen worden voor een aanmeerponton. Om dit buiten de vaargeul te
kunnen aanmeren, moet een deel van de bossages worden gekapt en een inham worden gebaggerd juist en
noorden of ten zuiden van de Reevedam. Ook hier is verdieping van de waterbodem nodig tot 4 m om de
aan te meren schepen voldoende waterdiepte te geven. In deze variant is geen damwand nodig.
Omdat tijdens de aanleg van de schutsluis de vaargeul ter hoogte van de spuisluizen ligt, is verkend, of de
schutsluis zelf als overslaglocatie kan worden gebruikt door de scheepvaart tijdelijk via de spuisluizen te
geleiden.
Voor het lossen van de schepen moeten de vrachtwagens aan de zijkant van de N306 of op de Reevedam
parkeren. Vervolgens kunnen ze het projectgebied verder inrijden.
Ecologie
Areaal
De bossages direct ten noorden en ten zuiden van de Reevedam vormen geen actueel leefgebied van grote
karekiet en ook zijn hier geen verblijfplaatsen van vleermuizen of jaarrond beschermde vogels aangetroffen.
Het kappen van deze beplanting is mogelijk mits dit plaatsvindt buiten de broedtijd van vogels. Hierbij dient
wel rekening te worden gehouden met een kapvergunning/herplantplicht. Deze laatste dient te worden
geconcretiseerd in de uitvoeringsfase, omdat deze sterk afhankelijk van de eventueel gekozen detailinvulling
van deze locatie.

33 | 52

Witteveen+Bos | 100728/18-020.112 | Definitief 03

Verstoring
Bij Overslag E is reeds sprake van een verstoorde situatie door de aanleg en beoogd gebruik van de
Reevedam en het Reevesluiscomplex (inclusief wachtvoorzieningen). Voor de aantasting en verstoring van de
rietoevers op deze locatie is reeds een onherroepelijke vergunning in het kader van de Wet
natuurbescherming verkregen en is ook al elders leefgebied gecompenseerd. Er is hier dus geen sprake van
verstoring (visueel of geluid) van bestaand leefgebied van de grote karekiet op de locatie zelf. Aan de
noordzijde begint het actuele leefgebied op circa 200 m ten noorden van de Reevedam. Ten zuiden van de
Reevedam is in het geheel geen sprake van actueel leefgebied.
Op locatie E bestaat geen kans op directe aantasting van leefgebied. De verwachting is dat visuele verstoring
door de werkzaamheden geen noemenswaardig groter verstorend effecten zal hebben voor de grote
karekiet in de nabijgelegen rietoevers. De effectafstand met betrekking tot geluidsbelasting (180 m) valt
vrijwel samen met het begin van actueel leefgebied op circa 200 m. Daarmee is een extra verstorend effect
aan de noordzijde in het leefseizoen van grote karekiet niet geheel uitgesloten omdat vermoedelijk meer
dan 20 m werkruimte nodig is. Daarin speelt mee dat de werkzaamheden in principe acht uur per werkdag
voortduren, zodat sprake is van een continue geluidsbelasting. Er is daarom een risico op verstoring van de
grote karekiet aanwezig op overslag E, als gekozen wordt voor de noordzijde van de Reevedam. Een locatie
aan de zuidzijde zorgt met zekerheid niet voor een verstorend effect door geluid.
Licht
Overslag E wordt ten aanzien van licht hetzelfde beoordeeld als ten aanzien van geluidsverstoring. Aan de
noordzijde is een significant effect niet uitgesloten, aan de zuidzijde wel.
Ruimtegebruik
Op grond van de meest recente inzichten over de lokale situatie na realisatie van het Reevesluiscomplex (zie
afbeelding 5.4) is geconcludeerd, dat het realiseren van aanmeerlocatie E op geringe afstand van de sluis
zeer negatieve effecten heeft op het ruimtegebruik: er kan geen bereikbare aanmeerlocatie worden
gecreëerd buiten de aanwezige wachtvoorzieningen bij de sluis; deze zouden moeten worden verplaatst.
Daarnaast is hinder te verwachten voor schepen die van of naar de sluis varen.

Afbeelding 5.4 Situatie rond het in aanbouw zijnde Reevesluiscomplex

Op het zuidelijke deel van locatie E wordt het bos afgeschermd door de in aanleg zijnde schutsluis (zie
afbeelding 5.4), zodat ook daar niet zondermeer een bereikbare afmeerlocatie kan worden gemaakt. Een
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afmeerlocatie in het verlengde van het sluisterrein, maar buiten de vaargeul ondervindt hinder van de
wachtvoorzieningen van de sluis. Ten aanzien van ruimtegebruik zijn er dus zeer negatieve effecten.
Verder zuidelijk begint reeds locatie F.
Er kan geen gebruik gemaakt worden van de schutsluis als afmeerlocatie, ondanks de aanwezigheid van
naastliggende spuisluizen en het ontbreken van een peilverschil zolang de Roggebotsluis nog aanwezig is.
Daarvoor is de breedte en diepte van de spuisluizen te klein.
Milieu en gezondheid
Locatie E bevindt zich ongeveer 3 km ten zuiden van de rotonde en de daar aanwezige woningen. Ook ten
oosten en ten zuiden van het projectgebied zijn binnen 250 m geen woningen aanwezig. Uit de
berekeningen [Bakker, 2018] volgt geen overschrijding van de toetswaarden voor geluidsbelastingen door
transportlawaai vanaf een afstand van 250 m. Transport en lossen van bouwmateriaal op Overslag E is
daardoor (vanuit Circulaire Bouwlawaai geredeneerd) mogelijk, ook in de avond- en nachtperiode.
Gezien de afstanden tot de dichtstbijzijnde woningen (500 a 600 m) is geen sprake van trillingshinder.
Waterkwaliteit
Als zorgvuldig wordt gebaggerd en mitigerende maatregelen worden getroffen om vertroebeling te
voorkomen (slibschermen bijvoorbeeld) is geen negatief effect op de waterkwaliteit van het randmeer te
verwachten.
Bij de overslag van aangevoerde grond (die zal voldoen aan het Besluit Bodemkwaliteit) zijn geen risico’s
voor chemische verontreiniging van het Drontermeer te verwachten als incidenteel materiaal in het water
belandt. Gezien de waterkwaliteit in het Drontermeer is er een zeer klein risico dat er lokaal vertroebeling
kan ontstaan door gemorst slibhoudend materiaal. Dit is een ongewenst negatief effect, vanwege de
bijzondere waterkwaliteit in het Drontermeer. Door een zorgvuldige uitvoering en het toepassen van
beschermende maatregelen kan deze vertroebeling worden geminimaliseerd.
Overige materialen zullen niet per schip worden aangevoerd, vanwege de relatief geringe hoeveelheden
waar het om gaat. Dit heeft derhalve geen effect heeft op de waterkwaliteit van het Drontermeer.
Conclusie
Het noordelijk deel van Overslag E is naar verwachting niet jaarrond vergunbaar en heeft ernstig negatieve
effecten op het ruimtegebruik. Bij het zuidelijk deel van locatie E treden, na realisatie van het
Reevesluiscomplex, sterk negatieve effecten op ten aanzien van ruimtegebruik. Hier zijn geen ecologische
effecten die de vergunbaarheid vanuit natuurwetgeving beïnvloeden. Voor de overige aspecten zijn er geen
negatieve effecten.

5.3.7

Aanvoer via Overslag F

Nadere detaillering
Om bij locatie F bouwmaterialen te kunnen aanvoeren over water moet er een tijdelijke loskade worden
gemaakt ten zuiden van de sluis ter hoogte van het meest noordelijke strand. Het gehele recreatiegebied
bestaat uit een aantal strandjes verspreid over 1,5 km waarvan het belangrijkste strand bij restaurant At Sea
ligt op circa 1 km afstand van de loslocatie.
De aanleg van een tijdelijke loskade kan gebeuren via het slaan van damwanden ongeveer ter hoogte van de
waterlijn of op het strand. Om voldoende diepgang voor de aanmeerkade te krijgen, moet de waterbodem
tussen de bestaande vaargeul en de tijdelijke loskade tot circa 4 m diepte worden weggebaggerd. Op de
damwand wordt een tijdelijke vloer gelegd, waarop een hydraulische kraan staat, die de schepen lost. De
kraan brengt het materiaal via een transportband over naar een dumper die het per as het werk in rijdt.
Er kan ook gekozen worden voor een aanmeerponton. Om dit buiten de vaargeul te kunnen aanmeren, moet
een inham worden gebaggerd eveneens tot aan het strand. Ook hier is verdieping van de waterbodem
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nodig tot 4 m om de aan te meren schepen voldoende waterdiepte te geven. In deze variant is geen
damwand nodig.
Voor het lossen van de schepen moeten de vrachtwagens aan de zijkant van de N306 of nabij de opgang
van het recreatiegebied parkeren. Vervolgens kunnen ze het projectgebied verder inrijden.
Na de afsluiting van het tijdelijk gebruik, moet de locatie weer in de oorspronkelijke situatie worden hersteld,
om een aantrekkelijk en veilig recreatiegebied terug te brengen.
Ecologie
De bossages direct ten zuiden van de Reevedam vormen geen actueel leefgebied van grote karekiet en ook
zijn hier geen verblijfplaatsen van vleermuizen of jaarrond beschermde vogels aangetroffen. Er is dus geen
sprake van areaalverlies.
Omdat ter plaatse geen rietoevers aanwezig zijn, is geen sprake van habitat voor grote karekiet. Het
dichtstbijzijnde leefgebied ligt circa 200 m noordelijk van de Reevedam. Dat is buiten de verstoringsafstand
voor de overslaglocaties, zodat ook geen sprake is van verstoring.
Voor natuurwaarden is het effect van deze overslaglocatie neutraal.
Ruimtegebruik
De overslaglocatie ligt ter hoogte van het noordelijk deel van het recreatiegebied Abbertstrand. Bij realisatie
van een overslaglocatie zal een strook van circa 100 m aan de noordzijde van het gebied tijdelijk worden
onttrokken. Dit heeft met name in de zomermaanden een sterk negatief effect op het recreatiegebied: er is
areaalverlies, zicht op werkzaamheden en daarnaast geluidsverstoring door de voortdurende emissie van de
graafmachines die de schepen leeggraven. Op ca 400 m afstand heeft de overslag nog een geluidsniveau
van 42 dB(A).
De overslaglocatie ligt op korte afstand van de schutsluis in de Reevedam. Daardoor zullen schepen die van
of naar de overslaglocatie varen in de aanvaarroute naar de sluis een afwijkende route volgen. Dit heeft een
licht negatief effect op de scheepvaartveiligheid.
Milieu en gezondheid
Locatie F bevindt zich ongeveer 3,2 km ten zuiden van de rotonde en de daar aanwezige woningen. Ook ten
westen en ten zuiden van het projectgebied zijn binnen 250 m geen woningen aanwezig. Restaurant At Sea
ligt ongeveer 1 km zuidelijk van de locatie. Uit de berekeningen [Bakker, 2018] volgt geen overschrijding van
de toetswaarden voor geluidsbelastingen door transportlawaai vanaf een afstand van 250 m van de rotonde
en 400 m naar woningen rond het zuidelijk deel van het projectgebied. Transport en lossen van
bouwmateriaal op Overslag F is daardoor (vanuit Circulaire Bouwlawaai geredeneerd) mogelijk, ook in de
avond- en nachtperiode.
Gezien de afstanden tot de dichtstbijzijnde woningen (600 m) is geen sprake van trillingshinder.
Waterkwaliteit
Als zorgvuldig wordt gebaggerd en mitigerende maatregelen worden getroffen om vertroebeling te
voorkomen (slibschermen bijvoorbeeld) is tijdens de aanleg van de overslaglocatie een licht negatief effect
op de waterkwaliteit van het randmeer te verwachten. Bij het herstel van het strand is het voorkómen van
vertroebeling complexer. Dit is mogelijk een negatief effect. Gezien de gevoeligheid voor een
ecosysteemomslag in het Drontermeer is monitoring van optredende vertroebeling tijdens de
werkzaamheden noodzakelijk.
Bij de overslag van aangevoerde grond (die zal voldoen aan het Besluit Bodemkwaliteit) zijn geen risico’s
voor chemische verontreiniging van het Drontermeer te verwachten als incidenteel materiaal in het water
belandt. Gezien de waterkwaliteit in het Drontermeer is er een zeer klein risico dat er lokaal vertroebeling
kan ontstaan door gemorst slibhoudend materiaal. Dit is een ongewenst negatief effect, vanwege de
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bijzondere waterkwaliteit in het Drontermeer. Door een zorgvuldige uitvoering en het toepassen van
beschermende maatregelen kan deze vertroebeling worden geminimaliseerd.
Overige materialen zullen niet per schip worden aangevoerd, vanwege de relatief geringe hoeveelheden
waar het om gaat. Dit heeft derhalve geen effect heeft op de waterkwaliteit van het Drontermeer.
Conclusie
Gebruik van locatie F brengt in de zomermaanden een negatief effect met zich mee op het gebruik van het
recreatiegebied rond de overslaglocatie. Daarnaast is er een licht negatieve effect voor de
scheepvaartveiligheid en is er een negatief effect mogelijk op de waterkwaliteit tijdens de aanleg en vooral
de ontmanteling van de locatie. Er zijn geen ecologische effecten die de vergunbaarheid vanuit
natuurwetgeving beïnvloeden.

5.3.8

Aanvoer van zand via persleiding, klei per as

Nadere detaillering
Aanvoer van zand via een persleiding kan plaatsvinden vanuit een winlocatie op relatief korte afstand uit één
van de randmeren of vanuit een aanmeerlocatie aan de oostzijde van het randmeer, juist ten zuiden van de
Roggebotsluis (locatie G in afbeelding 5.3).
Het winnen van zand uit een randmeer gebeurt op basis van een vigerende vergunning en blijft dus buiten
de beoordeling.
De aanvoer van klei en andere materialen per as kan plaatsvinden vanuit de referentielocatie (haven
Kampen). De aanvoer per as vanuit Kampen of Elburg is reeds beoordeeld in de referentie, en wordt daarom
in deze subparagraaf niet verder beoordeeld.
Hieronder gaan we in op de effecten van aanvoeren via persleiding vanuit aanwezige baggerschepen of via
locatie G naar het projectgebied en het opspuiten binnen het projectgebied.
Ecologie
Een aanleglocatie aan de oostzijde van het Drontermeer in combinatie met een persleiding door het
Drontermeer (onder de vaargeul door) kan naar verwachting geheel buiten de Natura 2000-begrenzing
worden gerealiseerd. Dit geldt ook voor aanvoer per persleiding vanuit andere locaties in het Drontermeer.
In dat geval is geen ingreep in voor grote karekiet relevante rietoevers aan de orde. Verstoring door geluid
of licht kan naar verwachting eveneens worden voorkomen door een gerichte locatiekeuze en inzet van
geluidgedempt materieel zoals pompinstallaties. Het voorkomen van verstoring is in dit geval een harde
randvoorwaarde voor de uitvoerbaarheid.
Ruimtegebruik
Bij het opspuiten van zand uit het randmeer is er geen effect op ruimtegebruik, omdat bestaande
wincapaciteit wordt gebruikt en alleen binnen het werkterrein voorzieningen van enige omvang aanwezig
zijn. Er zijn voor de aanvoer van zand ook geen transportbewegingen. Voor de aanvoer van klei en andere
materialen zijn er vergelijkbare transportroutes als in de referentie, maar dan met circa een derde van de
intensiteit.
De aanmeerlocatie G ligt ruim buiten de vaargeul, zodat er geen effecten zijn voor ruimtegebruik. Bij gebruik
van deze locatie in combinatie met opspuiten zijn er voor de aanvoer van zand geen transportbewegingen
over de weg. Voor de aanvoer van klei en andere materialen zijn er vergelijkbare transportroutes als in de
referentie, maar dan met ongeveer de helft van de intensiteit.
Tegelijk met de versterking van de dijk kan ook perceel 3 in uitvoering zijn. Er is een risico dat deze
werkzaamheden de efficiëntie van aanvoer vanuit overslag G negatief beïnvloeden.
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Milieu en gezondheid
Voor het opspuiten van zand vanuit een winlocatie in het randmeer zijn geen effecten op de lokale
milieukwaliteit en gezondheid te verwachten.
Vanaf locatie G gezien liggen er een aantal particuliere woningen in de polder op tenminste 200 m afstand,
juist ten noordwesten van de Roggebotsluis en aan de oostzijde van het Vossemeer op tenminste 200 m
afstand ook enkele woningen. De beoordeling op het thema ‘milieu en gezondheid’ van deze variant spitst
zich toe op deze bebouwing.
Licht
Alle particuliere woningen zijn door het dijklichaam van de N307 en verspreid staande bomen beschermd
tegen lichtuitstraling van de aanmeerlocatie. De lichtuitstraling is bovendien beperkt, omdat alleen in
schemerige en donkere aan de randen van de ochtend en avond wordt gewerkt, zonder
transportbewegingen over de weg. Voor deze woningen is de lichtverstrooiing beoordeeld als neutraal.
Geluid
Geluidverstoring vanwege het lossen van schepen leidt niet tot overschrijding van de geluidtoetswaarden,
als niet ’s nachts (dus tussen 23.00 en 07.00 uur) wordt gewerkt.
Opspuiten van het zand zorgt voor de helft minder verkeersbewegingen. Dit is een positief effect.
Waterkwaliteit
Bij het verspuiten vanaf locatie G van aangevoerd zand (dat zal voldoen aan het Besluit Bodemkwaliteit) zijn
geen risico’s voor chemische verontreiniging van het Drontermeer te verwachten als incidenteel materiaal in
het water belandt. Gezien de waterkwaliteit in het Drontermeer en de overslag van alleen zand is er een
verwaarloosbaar risico dat er lokaal vertroebeling kan ontstaan door gemorst slibhoudend materiaal.
De lozing van 300.000 m3 water vanuit de opspuitlocatie kan leiden tot vertroebeling in het ontvangende
water. Voor het Drontermeer is dit kritisch, maar ten tijde van de uitvoering is het deel ter plaatse van de
versterking reeds afgeschermd via de Reevedam. Voor het binnenwater is dit een aandachtspunt.
Gedurende een groot deel van de werktijd is een groot bezinkbassin beschikbaar, zodat er een lange
bezinktijd is. Dan is er een beperkt negatief effect voor beide ontvangende watersystemen. Toepassing van
slibarm zand leidt tot minder negatieve effecten. In de eindfase van he topspuiten kan de kwelsloot als
aanvullende bezinkvoorziening worden ingezet. De verwachting is, dat met deze inzet de effecten in de
eindfase negatief, maar vergunbaar zullen zijn. Tijdens de uitvoering is zorgvuldige monitoring van dit effect
noodzakelijk.
Overige materialen zullen niet per schip worden aangevoerd, vanwege de relatief geringe hoeveelheden
waar het om gaat. Dit heeft derhalve geen effect heeft op de waterkwaliteit van het Drontermeer.
Conclusie
Het aanvoeren van zand via opspuiten heeft geen negatieve effecten op instandhoudingsdoelen voor grote
karekiet. Effecten op de waterkwaliteit (vertroebeling) zijn naar verwachting acceptabel als slibarm zand
wordt aangevoerd. Er zijn geen negatieve effecten op de milieukwaliteit bij woningen en er zijn geen
belemmeringen vanuit ruimtegebruik. Voor een afmeerlocatie bij G is nog wel afstemming met de water- en
vaarwegbeheerder noodzakelijk.

5.4

Aanleg buitentalud

Voor de aanleg van het buitentalud zijn langs de dijk drie verschillende situaties aan de orde vanwege
aanwezige dwangpunten, met name vanuit Natura 2000:
- de rietkraag tussen km 0,0 en km 0,6;
- de opgaande beplanting vanaf km 0,6 naar het zuiden;
- de ligging van het fietspad vanaf km 0,6 naar het zuiden.
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Daarom is op enkele representatieve locaties een uitwerking gemaakt van de aanleg van het buitenblad
(principeprofielen), waarvan vanuit milieueffecten km 0,2, km 0,9 en km 1,4 relevant zijn.

5.4.1

Uitwerking en effectbeoordeling op km 0,2

Uitwerking in ontwerp
Op km 0,2 grenst de dijk direct aan de rietkraag, waarvan het gedeelte in het water binnen
Natura 2000-gebied ligt en waarvan is vastgesteld dat dit potentieel leef- en broedgebied voor de bedreigde
grote karekiet is. Vanuit de ontwerpeisen moet op dit gedeelte een steenbekleding op het buitentalud
worden gelegd. De steenbekleding op het buitentalud wordt machinaal gelegd van NAP 0,0 m tot maximaal
een hoogte van NAP +1,5 m. Aangezien aan de onderzijde van de dijk geen werkruimte is, wordt de
steenbekleding vanaf de dijk aangebracht.
Er zijn twee principeprofielen (0,2A en 0,2B) uitgewerkt voor de aanleg van de steenbekleding. In beide
profielen (zie afbeeldingen 5.5 en 5.6) wordt de bestaande situatie met een lichtgroene lijn aangegeven en
de bestaande steenbekleding in het Drontermeer met een lichtblauwe markering. Er bevindt zich riet in het
water, in de steenbekleding en in de verlandingszone hoger op de dijk.
In principeprofiel 0,2A (zie afbeelding 5.5) wordt een werkstrook in het riet aangelegd van 1,5 m breed,
waarover een graafmachine kan manoeuvreren om het teenschot te maken. Dit teenschot is nodig om het
steenbekleding op het onderste deel van het buitentalud op de plaats te houden. Het nieuwe teenschot
dient minimaal 0,5 m naast (binnenwaarts) het oude teenschot geplaatst te worden. Bij principeprofiel 0,2A
wordt dus een strook van circa 1 m van het meest verlande deel van de rietstrook vernietigd tijdens de
aanleg.

Afbeelding 5.5 Principeprofiel 0,2A voor uitwerking van het buitentalud bij km 0,2

Principeprofiel 0,2B (afbeelding 5.6) plaatst de werkstrook van 1,5 m aan de binnenzijde van het oude
teenschot, dat zich op de huidige grens van de verlande rietstrook en de gemaaide grasberm bevindt (zie
abeelding 5.4). Hiernaast is 0,5 m werkruimte nodig om het nieuwe teenschot in te graven. De hele dijk
schuift hiermee 1,5 m verder naar binnen dan in principeprofiel 0,2A (in totaal 2 m). De grens met het riet
wordt met principeprofiel 0,2B niet overschreden. Het opschuiven van het buitentalud kan worden
opgevangen door het binnentalud een iets hogere steilheid te geven (maximaal 1:3).
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Afbeelding 5.6 Principeprofiel 0,2B voor uitwerking van het buitentalud bij km 0,2

Afbeelding 5.7 Impressie van huidige overgang van gemaaid talud naar verlande rietstrook

Analyse ecologische effecten van de aanleg
Voor de grote karekiet geldt dat een significante aantasting van bestaand leefgebied van de grote karekiet
in het Natura 2000-gebied Veluwerandmeren onvergunbaar is, omdat een ADC-toets naar verwachting niet
met succes doorlopen kan worden. Dit geldt met name omdat alternatieven voorhanden zijn die een
aantasting voorkomen, met als meest extreme variant het in zijn geheel opschuiven van de dijk in westelijke
richting. Het is daarom essentieel dat negatieve effecten worden voorkomen en de oppervlakte, kwaliteit en
functionaliteit van het rietland in stand blijven.
Het rietland ligt deels binnen en deels buiten de Natura 2000-begrenzing en bestaat lokaal uit waterriet aan
de buitenzijde langs het water en verder vooral uit rietruigte. Uit waarnemingen van de grote karekiet blijkt
dat de rietoever als geheel minimaal uit foerageerhabitat bestaat en daarnaast lokaal ook uit geschikt
broedhabitat.
Waar in het noordelijk deel van het tracé het riet en de rietruigte dicht langs de dijk liggen, is enige
aantasting mogelijk onontkoombaar als voorzieningen nodig zijn bij de teen van de dijk, bijvoorbeeld
vanwege verstoring. De mate van aantasting/ruimtebeslag verschilt tussen de verschillende
inrichtings-/uitvoeringsvarianten, maar in alle gevallen is mitigatie noodzakelijk als een effect op het rietland
niet kan worden uitgesloten. Mitigatie dient daarom te bestaan uit de volgende maatregelen:
- uitvoering van werkzaamheden aan het buitenblad buiten de kwetsbare periode van grote karekiet in het
broedseizoen (begin april tot en met eind augustus, waarvan met name in de periode van half april tot
eind juli gebroed wordt) om verstoring te voorkomen;
- handhaven/ontzien van de rietoever, zowel waar deze uit goed ontwikkeld waterriet (broedhabitat) als
rietruigten (foerageerhabitat) bestaat. Ook voor zover deze net buiten de Natura 2000-begrenzing
liggen.
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Ten aanzien van de effecten op Natura 2000-gebied geldt:
- in alle varianten dient een fysieke aantasting van de rietoever te worden voorkomen;
- om een vergunning te kunnen verkrijgen, is borging van de werkwijze noodzakelijk om significante
negatieve effecten te voorkomen.
Analyse overige effecten van de aanleg
In dit deel van het tracé moet het fietspad tijdelijk worden verwijderd, omdat het hier in de uitgangssituatie
al op het talud van de dijk ligt. Het fietspad kan in het nieuwe talud weer worden ingepast.
Conclusie
Aangezien bij beide principeprofielen een deel van het huidige dijkprofiel afgegraven dient te worden, is het
logisch het werkpad van 1 m aan de binnenzijde van het oude teenschot te maken en de gehele dijk
binnenwaarts te verschuiven (principeprofiel 0,2A). Hiermee worden aantasting van de rietstrook voorkomen
en kan alleen nog sprake zijn van verstoring. Daarvoor zijn mitigerende maatregelen (werken buiten
broedseizoen) beschikbaar.
Voor beide principeprofielen wordt het huidige fietspad aangetast. Er zijn geen argumenten vanuit milieu
voor een bepaalde hoogteligging langs het talud voor het fietspad.

5.4.2

Uitwerking en effectbeoordeling op km 0,9

Uitwerking in ontwerp
Ter plaatse van km 0,9 bestaat een conflict met het aanwezige fietspad en ligt de opgaande beplanting dicht
naast het fietspad. In deze dwarsdoorsnede is, mede op grond van de afweging in hoofdstuk 4, gekozen
voor een afwerking met grastalud.
In het huidige ontwerp ligt de teen van de dijk onder het bestaande fietspad, zodat niet kan worden
voorkomen dat deze aangetast wordt bij de aanleg van de dijkversterking, aangezien een werkstrook van
1 m breed moet worden aangebracht. Om de kleilaag voldoende te funderen, dient een geul van 0,5 m diep
gegraven te worden waarin de kleilaag begraven kan worden. Het noodzakelijke talud hiervoor vraagt een
extra werkruimte van ongeveer 0,7 m (afhankelijk van de ingraafdiepte) en dus extra horizontale ruimte.
Daarnaast ligt de grens met opgaande beplanting hier meestal binnen 7,5 m van de teen van de dijk. Voor
de aanleg van het buitentalud zijn enkele principeprofielen opgesteld, die hieronder worden toegelicht.
In principeprofiel 0,9A (afbeelding 5.8) staat het behoud van het bestaande fietspad centraal. Daartoe wordt
de teen van de dijk maximaal 1,7 m naar het westen verschoven. Vanwege de verschuiving van de teen van
de dijk zullen de bestaande bosstroken over een kleinere breedte worden aangetast om de noodzakelijke
schaduwvrije afstand te kunnen realiseren.

Afbeelding 5.8 Principeprofiel 0,9A voor uitwerking van het buitentalud bij km 0,9

In principeprofiel 0,9B wordt het fietspad geïntegreerd op het nieuwe buitentalud, zie afbeelding 5.9.
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Afbeelding 5.9 Principeprofiel 0,9B voor uitwerking van het buitentalud bij km 0,9

Principeprofiel 0,9B verlegt het fietspad naar hoger op het buitentalud. Hierbij wordt de dwarsdoorsnede
vergelijkbaar met het noordelijke deel van de dijk. De buitenkruinlijn verschuift hiermee 4,0 m verder naar
binnen dan bij principeprofiel 0,9A. De teen van de dijk kan worden gelegd op de plaats waar nu het fietspad
ligt; maatgevend bij de ontwerpkeuze is het creëren van een optisch rechte dijk. De teen van de dijk
verschuift dan niet of minder, zodat een relatief brede strook opgaande beplanting moet worden verwijderd
om de schaduwvrije zone te borgen.
Analyse van ecologische effecten van de aanleg
Bij het kappen van een deel van de opgaande beplantingen zal de omvang van het foerageergebied van
bovengenoemde vleermuissoorten enigszins afnemen [Stoker, 2018]. Deze afname kan worden beperkt door
onnodige kap van bomen te voorkomen en deze waar mogelijk om te zetten in hakhout of lagere
struweelbeplanting. In dat licht heeft principeprofiel 0,9A de voorkeur boven principeprofiel 0,9B, omdat
daarbij een iets grotere strook moet worden gekapt of afgezet. Voor de ecologische effecten wordt
verwezen naar de beschrijving in paragraaf 4.3.
Analyse van overige effecten
Als alleen het besluit over de Drontermeerdijk in beschouwing wordt genomen, zijn er geen andere relevante
aanlegeffecten.
In het licht van de hele tweede fase IJsseldelta-Zuid is de wijziging van het waterpeil voor de dijk relevant, als
gevolg van het verwijderen van de Roggebotsluis. Vanwege het meer dynamische karakter zal er vaker
sprake zijn van hogere waterstanden dan in de huidige situatie. In dat kader heeft het aanleggen van het
fietspad op het talud van de dijk een positief effect.
Het fietspad langs de dijk slingert op een aantal plaatsen door het bos buitendijks verder van de dijk.
Eventueel verlies van bomen langs de dijk leidt tot een meer open fietspad en dus vermindering van het
boskarakteristieke karakter van het fietspad. Omdat het pad op meerdere plekken door het bos verder van
de dijk blijft lopen, bewaart het zijn boskarakter genoeg om te oordelen dat het verlies van het boskarakter
acceptabel is.
Het verlies van bomen leidt niet tot meer uitzicht over het Drontermeer vanwege de bomen en struiken op
de verdere vooroever. Het geeft de fietsers minder bescherming van het (vrij extensieve) verkeer op de
Drontermeerweg. De effecten worden daarom neutraal beoordeeld.

5.4.3

Uitwerking en effectbeoordeling op km 1,4

Ter plaatse van km 1,2 bevinden zich aan de binnendijkse zijde van het fietspad (tussen het fietspad en het
buitentalud) enkele bomen. Om te bezien of minimalisatie van de effecten haalbaar is op deze bomen, die
ook relevant zijn voor vleermuizen, zijn ook hier twee principeprofielen uitgewerkt.
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In deze dwarsdoorsnede is, mede op grond van de afweging in hoofdstuk 4, gekozen voor een afwerking
met grastalud. Vanuit beheer is er de wens om een ruimte van 7,5 m buiten het buitentalud vrij van bomen
te houden om schaduwwerking op het grastalud te voorkomen. Het is hier belangrijk inzichtelijk te maken in
hoeverre de kruinlijn van de dijk afwijkt van de kruinlijn elders, om zodoende te bepalen of het criterium
‘optisch recht’ gehandhaafd kan worden. Dit laatste is een belangrijk criterium bij de landschappelijke
beoordeling.
In principeprofiel 1,4A wordt de teen van de dijk aangesloten op het bestaande fietspad, zodat bomen
moeten worden gekapt en de dijk optisch recht kan worden aangelegd.

Afbeelding 5.10 Principeprofiel 1,4A voor uitwerking van het buitentalud bij km 1,4

In principeprofiel 1,4B blijven de bomen staan en is uitgewerkt wat dit betekent voor de verschuiving van de
kruin van de dijk.

Afbeelding 5.11 Principeprofiel 1,4B voor uitwerking van het buitentalud bij km 1,4

Om de bomen te kunnen behouden moet de kruin 13,5 m worden verplaatst.
Analyse van effecten
Ter plaatse van het haventje zelf is geen baltsplaats aanwezig, maar de verplaatsing conform principeprofiel
1,4B behoudt wel maximaal alle bomen in het voorland. De mogelijke aantasting van de baltsplaats van
gewone dwergvleermuis (verblijf) is een overtreding van de verbodsbepalingen uit de Wet
natuurbescherming. Vermoedelijk kan deze verblijfplaats gehandhaafd worden. Indien dit niet het geval
blijkt, dan kan het verlies van deze boom eenvoudig in de directe omgeving worden gecompenseerd, in de
vorm van één of meer op te hangen vleermuiskasten in te handhaven bomen. Hoewel er in dit geval sprake
is van een ontheffingsnoodzaak, wordt geconcludeerd dat er naar verwachting geen belemmeringen zijn
voor het verkrijgen van deze ontheffing, aangezien de aantasting vanuit de projectdoelstellingen
onontkoombaar is.
De dijken langs Flevoland zijn alle rechte stukken over grote afstand, gekoppeld aan de (oorspronkelijke)
waterlijn van de polder. Een optisch niet-recht dijktraject van 3 km heeft een sterk negatief effect op zowel
de landschappelijke, als op de cultuurhistorische waarden. Daarom is er in het ontwerp gekozen voor een
teruglegging die op de minimale afstand voldoet, maat leidt tot een rechte dijk. Daarmee past de dijk in de
Familie Dijken van Flevoland en is het effect neutraal.
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Conclusies
In het gedeelte tussen km 0,1 km en km 0,6 is verschuiving van de teen van de dijk over 1,5 m noodzakelijk
om een vanuit Natura 2000 vergunbaar ontwerp te krijgen. In het gedeelte ten zuiden daarvan is een
verschuiving van de teen over een paar meter wenselijk, maar niet noodzakelijk vanuit Natura 2000. In dat
gebied moet er tijdens de aanleg aandacht zijn voor beperking van verstoring. De mate van verschuiving in
het gedeelte ten zuiden van km 0,6 is mede bepaald door de mogelijkheid om een rechte dijk te realiseren
over de totale te versterken afstand. Met het huidige referentieontwerp is dit ingevuld, zodat
landschappelijke effecten beperkt zijn en de cultuurhistorische waarde van het tracé geborgd.

5.5

Werktijden

Om de aanlegfase zo kort mogelijk te houden, is de mogelijkheid onderzocht dat dag en nacht wordt
gewerkt in de aanlegfase. De periode met grondverzet loopt globaal van april 2020 tot halverwege 2021. De
westelijke Drontermeerdijk is een primaire waterkering die de Flevolandpolder beschermt tegen
overstromingen. Daardoor zijn werkzaamheden aan de dijk in de winterperiode in principe verboden.
Ontheffing verlenen voor werkzaamheden in het hoogwaterseizoen die de veiligheid van de kering niet in
gevaar brengen, kan bij uitzondering worden toegepast om ecologisch meer gevoelige perioden te sparen.
Effectbeoordeling
Geluid
Uit de uitgevoerde berekeningen [Bakker, 2018] blijkt dat er bij uitvoerig van de werkzaamheden in de
dagperiode geen overschrijding van de geluidsnormen optreden. Bij uitvoering in de avond- of nachtperiode
kan dit wel het geval zijn.
Vanaf een afstand van 150 m ten zuiden van de rotonde bestaat de mogelijkheid in de avondperiode
werkzaamheden uit te voeren zonder overschrijding van de toetswaarde. In het deel van het werkterrein op
een afstand van 550 m zuidelijk van de rotonde tot aan de Stobbenweg kan ook ’s nachts gewerkt worden
zonder overschrijding van de akoestische toetswaarde.
Voor de dijkversterking wordt het wegdek van de N306 verwijderd door dit te frezen. Het geluidniveau ten
gevolge van het frezen van het asfalt bedraagt op de dichtstbijzijnde woning maximaal 31 dB(A). Dit is ruim
onder de toetswaarde van 60 dB(A).
Geluid kan ook verstorend werken op natuurwaarden. Voor de aanlegwerkzaamheden op de dijk zelf wordt
een geluidsbelasting groter dan 42 dB(A) berekend binnen 400 m van de werkzaamheden en 47 dB(A)
binnen 215 m. Het frezen van het asfalt heeft een 42 dB(A) geluidcontour van 25 m en 47 dB(A) van 15 m.
De aanwezigheid van de grote karekiet en andere broedvogels maakt het gebied gevoelig voor geluid en
trilling in het voorjaar. De berekende geluidsbelastingen zullen naar verwachting niet leiden tot verstoring
van natuurwaarden, gezien de achtergrondbelastingen die reeds aanwezig zijn vanuit de weg en de
vaargeul. Een uitzondering hierop vormt het traject ten noorden van km 0,6. Daar leiden werkzaamheden
aan het buitenblad in de periode begin april - eind augustus tot verstoring. Werkzaamheden op de dijk en
aan het binnenblad leiden tot verstoring als de N306 niet wordt afgesloten. Dan treedt namelijk cumulatie
op van het wegverkeerslawaai met de geluidsemissie van de werkzaamheden.
Lichtverstoring
Alhoewel er geen eenduidig toetsingswaarde voor licht is (zoals er wel is voor geluid), geldt voor
lichtverstoring eveneens dat werken in de avond- en nachtperiode een sterk negatief effect heeft op de
mens. Dit speelt in het noorden van het werk en bij de Stobbenweg. Mitigerende maatregelen kunnen
lichtverstoring terugbrengen tot een acceptabel niveau.
Er zijn gewone en ruige dwergvleermuizen, rosse vleermuis, laatvliegers en meervleermuizen geregistreerd in
het studiegebied. De drie eerste soorten maken gebruik van de bosrand aan beide kanten van de dijk (de
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vooroever en de Revenbos). De meervleermuis maakt gebruik van het Drontermeer als foerageergebied en
vliegroute [Tauw, 2016, Stoker, 2018]. Lichtverstoring ‘s nachts door het verwerken van materiaal in de dijk
kan een negatieve tot sterk negatief effecten hebben op deze soorten.
Uitvoeringsmaatregelen, zoals aangepaste verlichting ’s nachts, zijn nodig om effecten te beperken en een
onvergunbare situatie te voorkomen [Tauw, 2017b & 2016].

5.6

Tijdelijke afsluitingen

5.6.1

Lokaal autoverkeer

Uitgangssituatie conform paragraaf 5.1
Kort samengevat zijn de ingrepen voor lokaal verkeer als volgt:
- de N306 wordt gedurende circa een jaar afgesloten voor doorgaand autoverkeer, met omrijroutes;
- lokaal verkeer naar de haventjes is mogelijk via het fietspad, ofwel vanuit het noorden, ofwel vanuit het
zuiden;
- lokaal verkeer naar panden in de omgeving van het projectgebied kan via de omrijroute rijden.
Effectbeoordeling
De tijdelijke afsluiting van de N306 leidt tot omleg van verkeer naar de N309 en N307. Deze is al in het MER
2013 getoetst en er is sprake van een omrijtijd voor auto’s van circa tien minuten. Dit effect is als neutraal
beoordeeld. Doordat de omrijroute voor de N306 tijdens de werkzaamheden verder van gevoelige
natuurgebieden op het oude land ligt, zal er daar met zekerheid geen toename van stikstofdepositie op
stikstofgevoelige Natura 2000-gebieden ontstaan. Aan Flevolandse zijde zijn geen gevoelige
Natura 2000-gebieden aanwezig. De omrijroutes hebben geen effect op relevante ecologie.
De tijdelijke ontsluiting van de haventjes via het fietspad is een vermenging van langzaam en snelverkeer,
maar gezien de zeer lage verkeersintensiteit naar de haventjes (alleen in het zomerhalfjaar een enkele maal
per dag) is dit een licht negatief effect.
De tijdelijke afsluiting van de N306 heeft een beperkt negatief effect op bewoners of bedrijven, aangezien
binnen het tracé geen woningen of bedrijven voorkomen en omliggende woningen via bestaande wegen
altijd bereikbaar blijven. Ook zijn voldoende (tijdelijke) fietsverbindingen aanwezig. Er is één uitzondering:
het restaurant At Sea, juist ten zuiden van het versterkingstraject, heeft veel klanten ‘van het oude land’. De
omrijroutes vanaf de Roggebotsluis naar dit restaurant zijn dermate lang of complex, dat mogelijk een sterk
negatief effect optreedt.

5.6.2

Calamiteiten in de spoortunnel

Uitgangssituatie conform paragraaf 5.1
Wanneer zich calamiteiten in de tunnel voordoen, moeten personeel en reizigers het calamiteitengebied zo
spoedig mogelijk kunnen verlaten en moeten hulpdiensten snel ter plaatse kunnen komen.
Effectbeoordeling
Aangezien de calamiteitenroute buiten het werkterrein ligt, treedt hier geen effect op door het project.

5.6.3

Fietspad

Uitgangssituatie conform paragraaf 5.1
Tijdens de aanlegfase wordt het fietspad gedurende een deel van de tijd gesloten voor doorgaand verkeer.
Dan kunnen fietsers omrijden via het bos, over het fietspad en de Waningeweg . Zo mogelijk wordt er bij de
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Stobbenweg een tijdelijke fietsovergang gecreëerd de polder in. Bestemmingsverkeer naar de haventjes en
de Reevesluis blijft mogelijk, omdat het fietspad vanuit het zuiden buiten het projectgebied blijft.
Het fietspad vanaf de Reevedam sluit aan op het huidige fietspad langs de N306 die buiten de
dijkversterking ligt. Als aan de fietsstructuur zelf wordt gewerkt, worden er tijdelijke voorzieningen getroffen.
Effectbeoordeling
De omrijroutes voor het fietspad langs de N306 zijn acceptabel qua lengte, maar van een matige kwaliteit.
Dit is een negatief effect, omdat de kwaliteit gevolgen heeft voor de kans op ongelukken. Dit is te mitigeren
door op de omrijroutes de kwaliteit van het wegdek te verbeteren.

5.6.4

Kwelsloot

Tijdens de werkzaamheden wordt de mogelijkheid opengelaten om de kwelsloot tijdelijk deels te dempen,
mits de functionaliteit in stand blijft.
Effectbeoordeling
Omdat tijdens het werk slechts sprake is van gedeeltelijke demping en de doorstroomfunctie van de
kwelsloot behouden wordt, is geen sprake van effecten op de hydrologie.

5.7

Bomenkap

Om de werkzaamheden te kunnen uitvoeren, de doorworteling van een grastalud te borgen en/of de
stevigheid van een teenschot te verzekeren, is het noodzakelijke bomen op de dijk of direct langs de teen
van de dijk te kappen. Het kappen van bomen langs de oeverzone is toegestaan, omdat de bomen niet
monumentaal zijn [Waterschap Zuiderzeeland, 9 oktober 2017].
Milieueffecten
Er is sprake van (maximaal) 0,93 ha gekapt bosareaal. Voor het kappen van de bomen binnen de
bezonningsstrook is geen aparte vergunning noodzakelijk. Conform de verordening uitvoer Wet
natuurbescherming van provincie Flevoland is compenseren van geveld bos door nieuwe aanplant een
vereiste. De locatie van de herplant is nog niet bekend.
Indien ook sprake is van bomenkap voor het realiseren van een aanmeerlocatie, dient ook hiervoor
gecompenseerd te worden. Het areaal dient in dit geval voorafgaand aan de uitvoering bepaald te worden
op basis van de gekozen locatie en werkwijze.
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6
SAMENVATTENDE CONCLUSIES
6.1

Effecten in de gebruiksfase

Dijkversterking door verhoging
Ten opzichte van de beoordeling in MER 2013 is met name de grotere hoogte een wijziging in het ontwerp.
Er worden geen negatieve milieueffecten verwacht als gevolg van deze ontwerpwijziging bij de gekozen
binnendijkse versterking.
Toe te passen bekleding buitenzijde
Voor zowel een gras- als een steenbekleding moet een strook van circa 7,5 m langs de teen van de dijk
worden ontdaan van hoge beplanting.
De benodigde kap van bomen in het voorland heeft beperkte negatieve effecten op ecologische waarden: in
de strook ligt een baltsplaats van gewone dwergvleermuis. Vermoedelijk kan de vernietiging daarvan
worden voorkomen door relevante bomen te handhaven. Indien dit niet mogelijk is, zijn compenserende
maatregelen en een ontheffing op grond van de Wet natuurbescherming noodzakelijk. Het foerageergebied
en de vliegroutes van deze en andere vleermuissoorten blijven voldoende in stand om een relevant effect te
voorkomen. Voor de grote karekiet is geen sprake van een effect, mits ook in het noordelijk deel van het
voorland de visuele afscherming van de rietoever na de bomenkap voldoende wordt gehandhaafd. Dit kan
door het handhaven of de realisatie van een smalle struweelzone direct langs het rietland als mitigerende
maatregel, waarmee een significant negatief effect tijdens de gebruiksfase met zekerheid wordt voorkomen.
Vanuit landschappelijk en cultuurhistorisch oogpunt is er een sterke voorkeur om een grasbekleding toe te
passen, een steenbekleding heeft een negatief effect, omdat dit tracé dan afwijkt van de Familie Dijken van
Flevoland.
Op andere milieuthema’s heeft de toe te passen bekleding geeft effect.
Drainage in de dijk
De toepassing van drainage in de dijk vergroot de stabiliteit, zonder dat extra ruimte nodig is en heeft verder
geen milieueffecten.
Versterking bij de spoortunnel
Alle vier realistisch in beschouwing te nemen varianten hebben beperkte milieueffecten. De onderbreking
van de hoogtelijn, die bij drie varianten optreedt in het lengteprofiel, zal ook in het veld zichtbaar zijn en
springt daarom het meest in het oog. Landschappelijk en vanuit cultuurhistorisch oogpunt is dit een negatief
effect.
Bij toepassing van een groter overslagdebiet is het landschappelijk effect sterk negatief bij de toepassing van
steenbekleding. Daarnaast is het in deze variant complex om het overgeslagen water op een goede manier
af te wateren naar de polder. Ook dit effect is aangemerkt als sterk negatief.
Bij de spoortunnel moet rekening gehouden worden met bestaande voorzieningen voor externe veiligheid.
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Aansluiting overige infrastructuur
Alle bestaande infrastructuur kan relatief eenvoudig weer worden aangesloten op de weg en fietspad op de
versterkte dijk. De effecten hiervan zijn neutraal, tot licht positief. Positief is de verbeterde aansluiting van de
Stobbenweg op de dijk, in combinatie met een veilige fietsoversteek.
Beheer van het dijktalud
Toepassing van een extensief maaibeheer gericht op bloemrijk grasland heeft een positief effect op
natuurwaarden en op langere termijn ook op de landschappelijke waarde van de dijk.

6.2

Aanlegeffecten

Aanvoer bouwmateriaal
Aanvoer per as van bouwmaterialen is zeker realiseerbaar naar het projectgebied en geldt als referentie. Bij
aanvoer per schip, of door zand op te spuiten neemt het aantal vervoerbewegingen af ten opzichte van de
referentie; dit is een positief milieueffect, dat ook bijdraagt aan CO2-reductie. Dit is bovendien in lijn met de
uitgangspunten van de Green Deal GWW. Daarom is uitgebreid onderzoek gedaan naar mogelijkheden voor
aanvoer per schip of opspuiten.
De aanvoer van bouwmaterialen per schip via een aanmeerponton ten noorden van de sluis (Overslag A)
leidt tot overschrijding van toetswaarden voor geluid op nabijgelegen woningen in de avond en nacht. Bij
Overslag A is er overdag geen overschrijding van de richtwaarden voor geluid. Er is bij werk in de avond en
nacht een sterk negatief effect vanuit lichthinder. Bij de zes andere locaties en bij opspuiten is er geen
invloed op woningen in de omgeving.
Het aanmeerponton bij Overslag A en de daaraan afmerende schepen komen in of in de directe nabijheid
van de vaarroute naar de sluis te liggen. Dit geeft sterk negatieve effecten voor de scheepvaart veiligheid.
Verder naar het noorden is het Vossemeer breder, maar begint ook Natura 2000-gebied. Op die plaats zijn
negatieve effecten te verwachten op de instandhouding van grote karekiet. Overslag A heeft dus sterk
negatieve effecten vanuit ruimtegebruik, maar kan daarop niet worden geoptimaliseerd.
De kwaliteit van de rietkragen direct grenzend aan Overslag B en Overslag C zijn geschikt als broedhabitat
en hier zijn in de jaren 2013-2017 grote karekieten waargenomen. De locaties worden in de huidige situatie
gebruikt als aanmeerlocatie voor recreatievaartuigen. Gebruik door grotere vrachtschepen zal leiden tot
aantasting van het riet en daarmee tot afname van het areaal leefgebied voor de grote karekiet. Gezien de
staat van instandhouding leidt dit tot significant negatieve effecten, zodat het gebruik van Overslag B en
Overslag C niet vergunbaar is.
Voor Overslag D geldt dat er effecten zijn voor het rietareaal, waardoor deze locatie niet vergunbaar is.
Daarnaast zijn er negatieve effecten ten aanzien van ruimtegebruik, omdat deze overslag of aanmerende
schepen in of in de directe nabijheid van de aanvaarroute naar de Reevesluis liggen.
Bij het zuidelijk deel van overslag E zijn geen effecten op grote karekiet te verwachten. Wel zijn er negatieve
effecten op scheepvaart veiligheid te verwachten. Het noordelijk deel van locatie E is naar verwachting niet
jaarrond vergunbaar vanwege verstoring van leefgebied van grote karkiet. Voor de overige aspecten zijn
geen negatieve effecten te verwachten.
Voor de aanvoer via Overslag F moet ter hoogte van het Abbertstrand een aanmeerlocatie worden gemaakt.
Dit heeft geen effecten op natuur; wel zijn er in de zomer negatieve effecten op recreatie. Jaarrond zijn er
licht negatieve effecten op scheepvaartveiligheid. Bij de ontmanteling van de Overslag zijn er negatieve
effecten op de waterkwaliteit mogelijk.
Het opspuiten van zand via een persleiding komende vanuit een wingebied in het randmeer of Overslag G
heeft geen relevante effecten op natuur of de lokale milieukwaliteit. Wel is het lozen van het spuiwater op
het randmeer over het binnenwater een aandachtspunt. De combinatie van opspuiten van zand en aanvoer
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van klei over de weg vanuit een haven leidt tot een positieve beoordeling ten opzichte van de referentie: het
voldoet aan duurzaamheidsdoelstelling, heeft minder verkeersbewegingen en CO2-uitstoot.
Aanvoer per schip is bij veel van de onderzochte varianten niet vergunbaar vanuit natuur; alleen in het
zuidelijk deel van het projectgebied, bij het Reevesluiscomplex is er geen invloed op habitat van de grote
karekiet. Voor Overslag E zijn er negatieve effecten op scheepvaartveiligheid te verwachten, omdat de
Overslaglocatie in (de directe nabijheid van) de vaarroute naar de schutsluis ligt. Bij Overslag F is voldoende
ruimte aanwezig.
Aangezien aanvoer per schip principieel of opspuiten de voorkeur heeft boven aanvoer per as vanuit
Kampen of Elburg vanuit het oogpunt van duurzaamheid, kan bij de uitvoeringsvoorbereiding onderzocht
worden of de negatieve effecten van de locaties in het zuidelijk deel van het projectgebied ongedaan
gemaakt kunnen worden, dan wel of er nog een andere locatie is waar vanuit aanvoer per schip kan
plaatsvinden. Hierbij moet rekening gehouden met de volgende uitgangspunten:
- geen aantasting van rietoevers die in gebruik zijn (geweest) of geschikt zijn als habitat voor grote
karekiet; geen verstoring van grote karekiet, doordat werkzaamheden in de periode begin april - eind
augustus op tenminste 180 m van het leefgebied plaatsvinden;
- geen verstoring van andere gevoelige flora en fauna door het nemen van toereikende mitigerende
maatregelen;
- een toereikende oplossing voor scheepvaartveiligheid.
Aanleg van het buitentalud
De aanleg van het buitentalud tussen 0,1 km en 0,6 km vindt plaats direct naast een rietkraag (overgaand in
een verlandingsvegetatie) die van waarde is voor de instandhouding van de grote karekiet. Door de teen van
de dijk 1,5 m naar het westen te verschuiven, kan het buitentalud aangelegd worden zonder fysieke ingrepen
aan de rietkraag. Als de werkzaamheden in dit gebied niet in het broedseizoen worden uitgevoerd, zijn
significant negatieve effecten op grote karekiet met zekerheid te voorkomen.
Verder naar het zuiden ligt de rietkraag niet direct aan de dijk, maar ligt er een voorland met
boombegroeiing naast. Vanuit de eisen die het beheer stelt voor het buitentalud, moet een deel hiervan
gekapt worden. Op plaatsen waar de boombegroeiing smal is, kan dit leiden tot verstoring van grote
karekiet in rietkragen op de overgang van het voorland naar het Drontermeer. De benodigde mitigerende
maatregel is het realiseren van een smalle struweelzone waar de afschermende werking van de bestaande
beplanting verdwijnt.
Het effect op vleermuizen tijdens de aanlegfase en het mitigeren daarvan vraagt geen aanvullende
maatregelen ten opzichte van de mitigatie die is beschreven bij de gebruiksfase.
Ter hoogte van de specifieke situaties bij km 0,2, km 0,9 en km 1,4 geldt:
- km 0,2: principeprofiel 0,2A is als enige vergunbaar, omdat deze niet leidt tot aantasting van de
rietstrook;
- km 0,9: principeprofiel 0,9A heeft de voorkeur, omdat hierbij minder bomen en struiken hoeven te
worden gekapt;
- km 1,4: principeprofiel 1,4B heeft de voorkeur, omdat hierbij geen kap van bomen en struiken hoeft
plaats te vinden.
Werktijden
Werk in de avond en nacht leidt vanuit het aspect verstoring (door licht en geluid) van mens en/of natuur tot
negatieve effecten. Vanuit natuur avond- en nachtwerk aan het buitenblad van de dijk in het noordelijk deel
van het projectgebied niet vergunbaar tussen begin april en eind augustus, omdat het alternatief waarbij
alleen overdag gewerkt wordt ook inpasbaar is in de planning. In het winterhalfjaar heeft werken in avond en
nacht negatieve effecten op lichthinder bij de noordelijke overslaglocaties, in het noordelijk , en bij de
Stobbenweg. Mitigerende maatregelen zijn mogelijk om deze effecten te beperken.
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Daarnaast heeft werken in de periode begin april - eind augustus aan het buitenblad ten noorden van km 0,6
vanwege verstoring een negatief effect op broedvogels (met name grote karekiet) en is daarmee niet
vergunbaar.
Tijdelijke afsluitingen
Er wordt een licht negatief effect verwacht op de onderliggende infrastructuur in het huidige ontwerp. Er zijn
voldoende omrijroutes beschikbaar voor auto- en fietsverkeer en bestemmingsverkeer kan via tijdelijke
maatregelen worden gefaciliteerd. Een uitzondering hierop is Restaurant At Sea. De bereikbaarheid vanuit
Kampen wordt door de afsluiting van de N306 sterk verslechterd. Dit is als sterk negatief effect beoordeeld.
Er moet aandacht worden besteed aan de aansluiting met de N307, aangezien ook daar gedurende een deel
van de uitvoeringsperiode werkzaamheden zullen plaatsvinden.

6.3

Samenvatting effecten op Natura 2000

In de Passende Beoordeling versterking Drontermeerdijk is ten aanzien van eventuele effecten op
Natura 2000-gebieden het volgende geconcludeerd:
- in lijn met de Integrale Passende Beoordeling [Tauw, 2017b] spitsen de mogelijke effecten van het
project op Natura 2000-gebieden zich toe op het instandhoudingsdoel voor grote karekiet in het
Natura 2000-gebied Veluwerandmeren. Daarnaast zijn stikstofdepositie en vertroebeling van het
Drontermeer aandachtspunten;
- op basis van Aerius-berekeningen is aangetoond dat het project uitvoerbaar is met zowel aanvoer van
grond over water als per as, zonder dat een nadere beoordeling, meldings- of vergunningplicht voor het
aspect stikstofdepositie geldt. Reden hiervoor is dat de toename van stikstofdepositie op
stikstofgevoelige habitattypen en leefgebieden onder de 0,05 mol/ha/jaar kan blijven, mits gebruik
wordt gemaakt van de juiste milieuklasse materieel. Indien van de gehanteerde uitgangspunten wordt
afgeweken, dient voorafgaand aan de uitvoering middels een actuele Aerius-berekening te worden
aangetoond dat de stikstofdepositie ook dan kleiner dan 0,05 mol/ha/jaar is;
- de toepassing van natuurvriendelijke uitvoeringsmethoden en werktijden als mitigatie voor tijdelijke
effecten is noodzakelijk, allereerst betreft dit het voorkomen van verstoring door waar nodig te werken
buiten het broedseizoen van grote karekiet (ten noorden van km 0,6 aan het buitenblad) en ook is het
tussen maart en oktober ongewenst om werkzaamheden tussen zonsondergang en zonsopkomst uit te
voeren om verstoring door gebruik van kunstlicht te voorkomen;
- het voorkomen van fysieke aantasting van de rietoevers is een randvoorwaarde, waaraan invulling kan
worden gegeven door de keuze van principeprofiel 0,2B in paragraaf 5.4.1.
Als invulling daarvan zijn de effecten als volgt samen te vatten:
- er is geen beïnvloeding van areaal en kwaliteit leefgebied bij een keuze van principeprofiel 0,2B in
paragraaf 5.4.1. Deze uitvoeringswijze en het voorkomen van verstoring tijdens de broedtijd dienen te
worden geborgd in een vergunning in het kader van de Wet natuurbescherming;
- de overslag van materiaal op Overslag A heeft geen effecten op instandhoudingsdoelen, mits de direct
ten noorden ervan gelegen rietoevers niet worden verstoord;
- de overslag van materiaal op Overslag B, C, D en E (noordelijk deel) leidt naar verwachting tot aantasting
van het riet, wat significant negatieve effecten heeft op het instandhoudingsdoel voor de grote karekiet.
Daarnaast kan tijdens het leefseizoen van grote karekiet verstoring door beweging, geluid en (eventueel)
licht niet worden uitgesloten. Daarmee is overslag op deze locaties niet vergunbaar;
- de overslag van materiaal op het zuidelijk deel van Overslag E en op overslaglocatie F heeft geen
effecten op het instandhoudingsdoel voor grote karkiet. Bij E en de aanleg van F is er (bij zorgvuldige
uitvoering van baggerwerk) ook geen effect op vertroebeling. Bij de ontmanteling van F en het herstel
van een veilig strand kan vertroebeling op voorhand niet worden uitgesloten;
- opspuiten van zand in combinatie met aanvoer per as van klei en andere materialen (vanuit een nader te
bepalen locatie) heeft geen effect op instandhoudingsdoelen en sluit goed aan op de ambities van
duurzaam GWW;
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-

-

-

-

de kap van een strook opgaande begroeiing van 7,5 m breed, direct langs de teen van de dijk ten zuiden
van km 0,6 heeft geen effect op de afschermende werking voor het leefgebied van grote karekiet indien
hier een smalle strook struweel wordt gehandhaafd of gerealiseerd na kap van de bomen;
doordat negatieve effecten vanwege de uitvoering van de versterking van de Drontermeerdijk
voorkomen of volledig gemitigeerd worden is er geen sprake van cumulatie met andere projecten. Dit
geldt dus ook voor andere projecten van IJsseldelta-Zuid fase 2 zoals de werkzaamheden aan het
Reevesluiscomplex en de N307/Roggebotsluis. Voor het Reevesluiscomplex geldt verder dat alleen
afrondende werkzaamheden overlappen met voorbereidende werkzaamheden aan de Drontermeerdijk;
aanvullend op de vergunningaanvraag voor effecten op Natura 2000 is in het kader van de Wet
natuurbescherming een ontheffingsaanvraag noodzakelijk voor de aantasting van een baltsplaats van
gewone dwergvleermuis, als deze niet kan worden gespaard bij de inrichting van de bezonningsstrook.
Hiervoor zijn (compenserende) maatregelen noodzakelijk en mogelijk;
voor de inpassing van de kruising met de spoortunnel zijn varianten beschikbaar die geen aanvullende
negatieve invloed hebben op ecologische waarden.

Hieruit blijkt dat de versterking van de Drontermeerdijk bij aanvoer van bouwmateriaal per as, het
opbouwen van de bekleding vanaf de dijk en enkele beperkende bepalingen over de perioden en termijn
van uitvoering geen significant negatieve effecten heeft op Natura 2000-gebieden en/of beschermde
soorten.

6.4

Leemten in kennis en monitoring

De eerdere geconstateerde leemten in kennis zijn via nader onderzoek ingevuld. Het nader onderzoek naar
de leemten die er in 2013 nog waren, heeft geen nieuwe waarden of aandachtspunten opgeleverd. Er zijn
geen leemten meer, die relevant zijn voor de besluitvorming over het projectplan.
Als wordt gekozen voor variant 1 bij de kruising met de spoortunnel (toelaten extra overslagdebiet) moet de
detailengineering duidelijk maken hoe groot het overslaand waterbezwaar is in een maatgevende periode en
hoe dit kan worden opgevangen binnen het watersysteem van de polder.
In de aanloop naar de uitvoering is het wenselijk om regelmatig de verspreiding van beschermde
diersoorten te monitoren, zodat het inzicht over ontwikkelingen daarin goed onderbouwd kan worden bij de
start van de uitvoering.
Als wordt gekozen voor aanvoer van zand via opspuiten moet tijdens de werkzaamheden worden
gemonitord of het te lozen water geen ontoelaatbare vertroebelingspluim veroorzaakt in het Drontermeer of
in het binnenwater. Ook bij de toepassing van een overslaglocatie ten zuiden van de Reevedam is
monitoring van vertroebeling noodzakelijk. Dit geldt bij de aanleg maar meer nog bij de ontmanteling van
deze locaties.
In het kader van monitoring zal voorts aandacht moeten worden besteed aan het optreden van sluipverkeer.
Bij significant optreden hiervan moeten maatregelen worden getroffen om dit tegen te gaan, teneinde
gevaarlijke situaties of hinder voor omwonenden te voorkomen.
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Term

Betekenis

ADC-toets

Toets die is uit te voeren om te onderbouwen of schade aan
Natura 2000-gebieden via compensatie ongedaan gemaakt
kan en mag worden. Deze toets bestaat uit driedelen:
1) beoordeling of er alternatieven zijn voor het project die
geen invloed hebben op Natura 2000-gebieden; 2) toets of er
dwingende redenen zijn van openbaar belang om het project
uit te voeren; 3) toets of er toereikende compenserende
maatregelen mogelijk zijn.

Beschermd Natuurmonument waarden (BN-waarden)

Beschermde waarden voor specifieke Beschermde
Natuurmonumenten (veelal in oudere aanwijzingsbesluiten
vastgelegd).

Depositie

Hoeveelheid (van een stof) die neerslaat per tijdseenheid of
per oppervlakte-eenheid.

Ecologische Hoofdstructuur (EHS), sinds kort aangeduid als
NNN

Netwerk van natuurgebieden in Nederland die een
planologische bescherming genieten. Bij de laatste
hervorming is de EHS omgedoopt tot NatuurNetwerk
Nederland (NNN).

Flora- en faunawet (Ffw)

De Flora- en faunawet (Nederlandse wetgeving), die per
1 januari 2017 is opgegaan in de Wet natuurbescherming.

(Freatische) grondwaterstand

Het vlak waaronder de bodem geheel verzadigd is met water
en waar de druk van het water gelijk is aan de atmosferische
druk. Dit is dus het niveau van het bovenste grondwater dat
als eerste wordt aangetroffen na het graven van een gat in de
grond.

Groepsrisico (GR)

Het groepsrisico geeft aan wat de kans is op een ongeval met
tien of meer slachtoffers in de omgeving van de beschouwde
activiteit. Het groepsrisico wordt weergegeven in een
zogenaamde fN-curve. Op de verticale as staat de cumulatieve
kans per jaar (f) op een ongeval met N of meer slachtoffers en
op de horizontale as het aantal slachtoffers.

Habitat

Typische woon- of verblijfplaats van een planten- of diersoort.

Habitatrichtlijn (HR)

De Habitatrichtlijn (Europese wetgeving over de bescherming
van natuur die Europees waardevol is).

Hydrodynamica

Waterbeweging.

Infiltratie

Een neerwaartse stroming van grondwater als gevolg van een
stijghoogteverschil of als gevolg van een neerslagoverschot.

Inundatie

Onderwaterzetting.

Interventiewaarde

De bij regeling vastgestelde generieke waarde die aangeeft
dat bij overschrijding sprake is van potentiële ernstige
vermindering van de functionele eigenschappen van de
bodem voor mens, plant of dier.

Kwel

Een opwaartse stroming van grondwater als gevolg van een
stijghoogteverschil over een slecht doorlatende laag of een
waterbodem.

KRW

Kader Richtlijn Water, de Europese regeling voor de borging
van de waterkwaliteit.

MHW

Maatgevend hoogwater.

MER

Milieueffectrapport (product).

m.e.r.

Milieueffectrapportage (procedure).

Morfologie

Bodemverandering ten gevolge van transport van sediment
door waterbeweging.
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Term

Betekenis

Natura 2000

Het netwerk van natuurgebieden binnen de landen van de
Europese Unie, dat tot stand moet komen door het aanwijzen
van speciale beschermingszones.

Natura 2000-gebieden

Gebieden die op grond van de Vogelrichtlijn en/of
Habitatrichtlijn zijn aangewezen/aangemeld als speciale
beschermingszone en als zodanig onderdeel zijn van het
netwerk Natura 2000.

Nb-wet

Natuurbeschermingswet, per 1 januari 2017 omgevormd tot
Wet natuurbescherming.

Oppervlaktewater

Het stelsel van sloten, tochten, kanalen en rivieren waarmee
water in een gebied afgevoerd of aangevoerd kan worden.

Plaatsgebonden risico (PR)

Het plaatsgebonden risico is de kans per jaar dat een persoon,
die zich continu en onbeschermd op een bepaalde plaats in
de omgeving van een transportroute bevindt, overlijdt door
een ongeval met het transport van gevaarlijke stoffen op die
route. Plaatsen met een gelijk risico kunnen door zogenaamde
risicocontouren op een kaart worden weergegeven.

RVW2011

Richtlijn Vaarwegen 2011.

Stijghoogte

Het niveau van het grondwater in een peilbuis die is
aangebracht in een watervoerend pakket als maat voor de
druk van het grondwater.

SVIR

Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte.

Verhoogde concentratie

Gehalte dat hoger is dan de achtergrondwaarde (grond) of
streefwaarde.

VKA

Voorkeursalternatief.

Vogelrichtlijn (VR)

De Vogelrichtlijn (Europese wetgeving).

Watervoerend pakket

Een eenheid van goed doorlatende afzettingen waarin met
name horizontale grondwaterstroming kan plaatsvinden.
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1 Inleiding
Het project IJsseldelta-Zuid bestaat uit een integrale gebiedsontwikkeling die in twee fases wordt
uitgevoerd. De eerste fase is reeds vergund en de uitvoering ervan nadert de afronding. In 2017 is
gestart met de voorbereiding van fase 2, die bestaat uit een aantal (deel)projecten. Hiervoor is
reeds een Integrale Passende Beoordeling opgesteld (Tauw, 2017a) als actualisatie van de
passende beoordeling voor het totale project uit 2013.
Fase 2 van dit programma bestaat uit een aantal projecten, die in tegenstelling tot fase 1
afzonderlijk van elkaar worden uitgevoerd. Dit geldt ook voor het project Versterking
Drontermeerdijk. Voorliggende Passende Beoordeling heeft tot doel om de Integrale Passende
Beoordeling te actualiseren en aan te vullen specifiek voor het project Versterking
Drontermeerdijk. Dit vormt de voorbereiding op de noodzakelijke vergunning- en
ontheffingsaanvraag in het kader van de Wet natuurbescherming. De provincie Flevoland is
daarvoor het bevoegd gezag, maar in het algemeen vindt er binnen het project IJsseldelta-Zuid
doorgaans ook afstemming plaats met het ministerie van LNV en de provincie Overijssel die voor
andere onderdelen van het totale project bevoegd gezag zijn.
Deze Passende Beoordeling vormt de basis voor de vergunningaanvraag voor de versterking van
de Drontermeerdijk..

Figuur 1.1 Te versterken tracé Drontermeerdijk
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Leeswijzer
In hoofdstuk 2 wordt ingegaan op de instandhoudingsdoelen van het Natura 2000-gebied
Veluwerandmeren. Vervolgens wordt in hoofdstuk 3 beschreven hoe het project wordt uitgevoerd.
In hoofdstuk 4 vindt op basis van deze uitvoeringswijze de toetsing van effecten op Natura 2000
plaats en worden de consequenties ervan ten behoeve van de vergunningaanvraag beschreven.
In hoofdstuk 5 zijn ten slotte de conclusies beschreven.
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2 Instandhoudingsdoelen
In de Integrale Passende Beoordeling voor IJsseldelta-Zuid fase 2 (Tauw, 2017a) is reeds
geconstateerd dat, behalve stikstofdepositie, de mogelijke effecten van het project versterking
Drontermeerdijk zich beperken tot het Natura 2000-gebied Veluwerandmeren. Het even
noordelijker gelegen Natura 2000-gebied Ketelmeer & Vossemeer blijft hier dus, evenals andere
Natura 2000-gebieden op grotere afstand, buiten beschouwing. Voor het Natura 2000-gebied
Veluwerandmeren zijn de instandhoudingsdoelen weergegeven in onderstaande tabellen.
Tabel 2.1 Kwalificerende habitattypen Natura 2000-gebied Veluwerandmeren
(= Behoud, > Toename of verbetering)
Habitattype

Doel oppervlakte

Doel kwaliteit

H3140, Kranswierwateren

=

=

H3150, Meren met krabbenscheer en fonteinkruiden

=

=

Tabel 2.2 Kwalificerende habitatrichtlijnsoorten Natura 2000-gebied Veluwerandmeren
(= Behoud, > Toename of verbetering)
Habitatsoort

Doel oppervlakte

Doel kwaliteit

Doel omvang
populatie

H1149, Kleine modderkruiper

=

=

=

H1163, Rivierdonderpad

=*

=

=

H1318, Meervleermuis

=

=

=

* Enige achteruitgang in oppervlakte leefgebied ten gunste van broedvogelsoorten roerdomp (A021) of
grote karekiet (A298) is toegestaan

Tabel 2.3 Kwalificerende vogelrichtlijnsoorten (broedvogel) Natura 2000-gebied Veluwerandmeren
(= Behoud, > Toename of verbetering)
Vogelsoort

Doel omvang populatie

Doel kwaliteit

A021, Roerdomp

> (5 broedparen)

>

A298, Grote karekiet

> (40 broedparen)

>
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Tabel 2.4 Kwalificerende vogelrichtlijnsoorten (niet-broedvogel) Natura 2000-gebied Veluwerandmeren
(= Behoud, > Toename of verbetering)
Vogelsoort

Doel omvang populatie

Doel kwaliteit

A005, Fuut

= (400 vogels)

=

A017, Aalscholver

= (420 vogels)

=

A027, Grote zilverreiger

= (40 vogels)

=

A034, Lepelaar

= (3 vogels)

=

A037, Kleine zwaan

= (120 vogels)

=

A050, Smient

= (3500 vogels)

=

A051, Krakeend

= (280 vogels)

=

A054, Pijlstaart

= (140 vogels)

=

A056, Slobeend

= (50 vogels)

=

A058, Krooneend

= (30 vogels)

=

A059, Tafeleend

= (6600 vogels)

=

A061, Kuifeend

= (5700 vogels)

=

A067, Brilduiker

= (220 vogels)

=

A068, Nonnetje

= (60 vogels)

=

A070, Grote zaagbek

= (50 vogels)

=

A125, Meerkoet

= (11000 vogels)

=

Qua trends is met name de situatie voor de grote karekiet sterk negatief en van belang voor de
toetsing van effecten.
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3 Project Versterking Drontermeerdijk
3.1

Algemene uitgangspunten

In deze Passende Beoordeling zijn de volgende uitgangspunten voor de versterking van de
Drontermeerdijk gehanteerd:
• De lengte van het tracé dat aan de nieuwe eisen moet voldoen, bedraagt 2,7 km en loopt van
100 m ten zuiden van de rotonde bij de Roggebotsluis (km 0,1) tot aan de as van de nieuwe
Reevedam (km 2,8). Om goede en geleidelijke aansluiting te krijgen met de aanliggende
dijktracés strekt het project zich uit vanaf de rotonde N307 / N306 (km 0,0) tot 300 meter ten
zuiden van de as van de Reevesluis (km 3,1). Het projectgebied is weergegeven in figuur 3.1
•
•

De uitvoering vindt plaats in de periode najaar 2019 tot voorjaar 2022
Het ruimtebeslag van de nieuwe dijk ligt geheel buiten de Natura 2000-grens en buiten het ten
westen gelegen bosgebied dat onderdeel is van het Natuurnetwerk Nederland (NNN)

•

De beoogde nieuwe hoogte van de Drontermeerdijk is 5 m +NAP. Vanwege zetting mag de
dijk initieel tot maximaal 6 m +NAP worden aangelegd
De huidige N306 wordt verlegd naar de nieuwe kruin van de versterkte Drontermeerdijk en

•

zal, net als in de huidige situatie, bestaan uit een tweebaansweg van 80 km per uur. De weg
komt hoger te liggen dan in de huidige situatie en schuift daarbij in westelijke richting op. De
verkeersintensiteit op de weg neemt door dit project niet toe
•

•

De buitendijkse zijde wordt deels voorzien van een steenbekleding in de situatie waar geen
voorland aanwezig is, overigens van een grastalud. Voor beide is een boomvrije zone
noodzakelijk van maximaal 7,5 meter uit de teen van de dijk om de erosiebestendigheid van
de dijk te garanderen. Bij steenbekleding gaat het om het voorkomen van schade door
beworteling, bij grastaluds om het voorkomen van een te grote beschaduwing en bladval
Doorgaand verkeer wordt omgeleid via een westelijke route door de polder die op ruimere
afstand van de dichtstbijzijnde Natura 2000-gebieden ligt dan de huidige weg en zodoende
geen effect op Natura 2000-gebieden heeft
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Figuur 3.1 Projectgebied Versterking Drontermeerdijk
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Figuur 3.2 Details begrenzing projectgebied
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Hoofdlijnen van het ontwerp

De te versterken Drontermeerdijk dient te voldoen aan de in de Waterwet vastgestelde wettelijke
veiligheidsnorm, passend bij de toekomstige omstandigheden op het Drontermeer na voltooiing
van de integrale gebiedsontwikkeling IJsseldelta. Er is vanuit het oogpunt van ecologie,
landschap, cultuurhistorie en ruimtelijke inpassing gekozen voor een integrale binnenwaartse
dijkversterking. Deze integrale binnendijkse versterking brengt de minste milieueffecten met zich
mee. Het in 2013 vastgestelde bestemmingsplan IJsseldelta-Zuid Dronten is daarop ook al
toegesneden.
De bekleding van het buitentalud van de dijk dient voldoende erosiebestendig te zijn. In het geval
van een grastalud mag de grasvegetatie niet door (sterke) schaduw, bladval of boomwortels
zodanig worden beïnvloed dat dit ten koste gaat van de doorworteling van de zode en daarmee de
erosiebestendigheid. Om ongewenste schaduweffecten te voorkomen dient in principe bij een
grastalud een boomvrije zone met een breedte van circa 7,5 m gehandhaafd te worden.
Negatieve effecten door opgaande beplanting worden hiermee met zekerheid voorkomen. Daarbij
bestaat de mogelijkheid om in deze boomvrije zone de ontwikkeling van bijvoorbeeld (laag)
struweel of hakhout toe te staan.
Bij een talud met steenbekleding (zie deelgebied 1) wordt een teenschot (verticale, ondergrondse
wand aansluitend op de teen van de dijk) geplaatst, om daarmee de steenbekleding aan de
onderzijde op te sluiten.
Vanwege de ligging langs en nabij bestaande natuurgebieden is bij de uitwerking van het ontwerp
en de uitvoeringswijze op voorhand rekening gehouden met het minimaliseren van natuureffecten.
Hieronder is de uitvoeringswijze beschreven per deelgebied.
Deelgebied 1 (rotonde bij Roggebot – circa km 0,6): dijk zonder voorland
Bij de rotonde wordt de te versterken Drontermeerdijk aangesloten op het bestaande dijklichaam.
De hoogte van de bestaande dijk bij de rotonde voldoet al aan de minimaal benodigde
dijktafelhoogte van de Drontermeerdijk.
In dit deelgebied wordt een werkstrook van 1,5 meter aan de binnenzijde van het oude teenschot
geplaatst, dat de grens vormt van de verlande rietstrook. Het opschuiven van het buitentalud
richting binnendijkse zijde wordt opgevangen door het binnentalud een iets hogere steilheid te
geven. Hiermee wordt dus een fysieke aantasting van de bestaande rietoever geheel voorkomen.
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In dit noordelijk deel van het plangebied wordt het fietspad verhoogd aangelegd in het nieuwe
buitentalud en in de bekleding ingepast. Het buitentalud van de dijk bestaat voor het onderste deel
tot 1,5 m + NAP uit harde bekleding (steenbekleding) om de dijk tegen golfslag te beschermen. Dit
is nodig omdat geen voorland aanwezig dat bescherming biedt. Onderstaande figuren geven een
impressie van het dwarsprofiel en het bovenaanzicht van de dijk.

Figuur 3.3: Dwarsprofiel dijkontwerp ter plaatse van noordelijk aansluiting bij de Roggebotsluis

Figuur 3.4: Bovenaanzicht dijkontwerp ter plaatse van noordelijk aansluiting bij de Roggebotsluis
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Deelgebied 2 (circa km 0.6 tot km 1.1): dijk met voorland met bosschages
In dit deel van het plangebied wordt het fietspad verhoogd aangelegd in het nieuwe buitentalud en
in de bekleding ingepast. In dit traject grenst het voorland aan de dijk. Op het voorland staan
bosschages. Ter plaatse van het voorland is geen steenbekleding meer aanwezig. Onderstaande
figuren geven een impressie van het dwarsprofiel en het bovenaanzicht van de dijk.
Een strook van 1,5 meter direct grenzend aan de teen van de dijk wordt gebruikt als werkstrook
voor de realisatie van de dijk. Nadat de werkzaamheden zijn afgerond, wordt deze strook weer
hersteld om de erosiebestendigheid van het grastalud te borgen. Naar verwachting kan plaatselijk
enige boombeplanting behouden blijven waar verblijfplaatsen van vleermuizen aanwezig zijn, ter
voorkoming van een ontheffingsplicht in het kader van de Wet natuurbescherming.

Figuur 3.5: Dwarsprofiel km 0.76 tot km 0.93: Voorland met bomen binnen 7,50 meter van de teen van de dijk

Figuur 3.6: Bovenaanzicht dijkontwerp ter plaatse van het voorland met bosschages
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Deelgebied 3 (km 1.1 tot km 3.2): dijk met voorland met fietspad
In dit deel van het plangebied blijft het bestaande fietspad intact. In dit traject grenst het voorland
aan de dijk. Op het voorland staan bosschages. Ter plaatse van het voorland is geen
steenbekleding meer aanwezig. Onderstaande figuren geven een impressie van het dwarsprofiel
en het bovenaanzicht van de dijk.
Een strook van 1,5 meter direct grenzend aan de teen van de dijk wordt gebruikt als werkstrook
voor de realisatie van de dijk. Een strook van 7,5 m wordt boomvrij gemaakt. Nadat de
werkzaamheden zijn afgerond, wordt deze strook weer hersteld om de erosiebestendigheid van
het grastalud te borgen. Naar verwachting kan plaatselijk enige boombeplanting behouden blijven
waar verblijfplaatsen van vleermuizen aanwezig zijn, ter voorkoming van een ontheffingsplicht in
het kader van de Wet natuurbescherming.

Figuur 3.7: Dwarsprofiel dijkontwerp km 1.12 tot km 3.1: voorland met bestaand fietspad

Figuur 3.8: Bovenaanzicht dijkontwerp km 1.12 tot km 3.1: voorland met bestaand fietspad
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Binnen dit deelgebied liggen de tunnel van de Hanzelijn (km 2,05) en de aansluiting met de
Stobbenweg (km 2,55) waarop het dijkontwerp ter plaatse is afgestemd. Dit heeft geen
consequenties voor natuurwaarden en blijft hier dus verder buiten beschouwing.

3.3

Uitvoeringswijze / werkzaamheden

De versterking van de Drontermeerdijk omvat het versterken en ophogen van de Drontermeerdijk
met ongeveer 2,7 meter (grondwerk) over een afstand van ongeveer 3 km. De met deze
versterking samenhangende werkzaamheden zijn:
• Het naar het plangebied transporteren/aanvoeren van de voor de dijkversterking benodigde
•
•
•
•
•
•

hoeveelheid grond (zand, klei en steenbekleding)
Het vervangen en grotendeels hergebruiken van de bekleding van de Drontermeerdijk
Het aanleggen van drainage in de dijk. Het toepassen van drainage in de dijk vergroot de
stabiliteit van de dijk
Het inpassen van de Provincialeweg N306 door de weg terug te plaatsen op de kruin van de
versterkte dijk
Het inpassen van het op het buitentalud van de bestaande dijk gelegen fietspad (van km 0 tot
km 1,1)
Het inpassen van de spoortunnel, en specifiek het aanpassen van het grondwerk op de
tunnelbak
Het aansluiten van de versterkte Drontermeerdijk op het bestaande dijklichaam ter plaatse
van de Roggebotsluis

•
•

Het aansluiten van de Provincialeweg N306 en het fietspad op de Stobbenweg
Het aansluiten van de versterkte Drontermeerdijk op het bestaande dijklichaam bij de
Reevedam

•

Het verleggen van kabels en leidingen. Het betreft het verleggen van een
middenspanningskabel van Liander
Het aanpassen van de toegang naar de verblijfshaven van WSV Roggebot aan de nieuwe

•
•

kruinhoogte van de dijk
Het zorgen voor een aansluiting naar de passantenhavens via het fietspad bij de Reevedam
voor het beheer van de havens

•
•

Op- en afritten voor het beheer van de dijk aan de binnentaludzijde
Het (tijdelijk) verwijderen van beplanting en die na de versterking weer terugbrengen

3.4

Aanvoer van bouwmateriaal

Voor het project Versterking Drontermeerdijk is een aanvoer van grond en bouwmaterialen nodig.
De totaal verwachte hoeveelheid aan te voeren materiaal is afgerond 230.000 m3, terwijl circa
60.000 m3 in het werk wordt ontgraven en hergebruikt. Van het aan te voeren materiaal is
afgerond 150.000 m3 zand en 80.000 m3 klei en andersoortig bulkmateriaal zoals halfverharding.
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Op hoofdlijnen worden drie mogelijkheden voor aanvoer overwogen, namelijk:
•
•

•

Aanvoer per as, bijvoorbeeld vanuit de haven van Kampen of van Elburg
Aanvoer per schip of vanuit een bestaande zandwinconsessie in het randmeer, met een
aanmeerlocatie aan de oostzijde van het Drontermeer (die op termijn ook gebruikt kan worden
voor grondaanvoer voor het project N307 / Roggebot-Kampen) en vervolgens transport
middels een persleiding
Aanvoer per schip, met een aanmeerlocatie aan de westzijde van het Drontermeer

Deze drie mogelijkheden worden in hoofdstuk 4 getoetst op eventuele natuurgevolgen. De
haalbaarheid zal verder ook afhankelijk zijn van andere uitvoerings- en omgevingsaspecten.
Aanvoer per as
Een van de opties is dat al het materiaaltransport wordt uitgevoerd per as. Als uitgangspunt voor
de effectbeoordeling is gekozen voor de dichtstbijzijnde reguliere havens: Kampen of Elburg. Het
transport vanuit Kampen kan plaatsvinden via de hoofdroutes door Kampen, de A50 en de N307
naar de noordgrens van het werkgebied. Het transport vanuit Elburg kan plaatsvinden via de N309
en daarna direct over de dijk, de N306. Er zijn hierbij geen ruimtelijke ingrepen aan de orde en de
extra verkeersbewegingen gaan op in het heersende verkeersbeeld op de hoofdwegen, waardoor
(met uitzondering van stikstof) geen effecten op natuur aan de orde zijn.
Bij aanvoer per as zal naar verwachting gebruik gemaakt worden van één of meer depotlocaties
binnen het projectgebied. In het plangebied zijn de mogelijkheden hiervoor grotendeels beperkt tot
de westziide van de bestaande dijk, waarbij in dat geval het aangrenzende bosgebied ReveAbbert, dat onderdeel is van het Natuurnetwerk Nederland, moet worden ontzien. Depotlocaties
aan de oostzijde van de dijk zijn in ieder geval niet aan de orde. Eventueel is ook het huidige
werkterrein voor de Reevedam hiervoor bruikbaar.
Aanvoer over water, met aanmeerlocatie aan de westzijde van het Drontermeer
Aanvoer per as heeft maatschappelijke en financiële consequenties. Daarom is als alternatief
onderzocht of transport van de hoofdstroom van het bouwmateriaal per schip tot aan of dichtbij de
werklocatie en vervolgens per as binnen het projectgebied kan plaatsvinden. Indien wordt
gekozen voor aanvoer van bouwmateriaal per schip is mogelijk een tijdelijke aanmeervoorziening
nodig. Op de aanlegplaats worden schepen met behulp van een hydraulische graafmachine gelost
en wordt het materiaal via dumpers of vrachtwagens van de losplaats naar de verwerkingsplaats
vervoerd. Daar zal het met hydraulische graafmachines en bulldozers worden verwerkt. In deze
Passende Beoordeling is een zestal locaties langs de westoever nader beschouwd (zie
hoofdstuk 4).
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Aanvoer over water, met aanmeerlocatie aan de oostzijde van het Drontermeer
Zand kan ook worden aangevoerd door opspuiten via een persleiding. Het opspuiten van zand is
vooral effectief als het direct gewonnen kan worden in de omgeving, bijvoorbeeld uit het
Drontermeer of Vossemeer. Klei wordt in dit geval per as aangevoerd. Indien voor deze optie
wordt gekozen, neemt het aantal vrachtwagenbewegingen af tot circa 35 bij een achturige
werkdag of 105 bij een 24-urige werkdag. Voor het opspuiten is per kilometer een opvoerstation
nodig. Het geluid van een dergelijk opvoerstation wordt gedempt en heeft een bronemissie van
52 dB(A). In het kader van deze Passende Beoordeling is één locatie aan de oostzijde van het
noordelijk Drontermeer nader beschouwd (zie hoofdstuk 4).
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4 Toetsing effecten op Natura 2000
4.1

Mogelijke effecten

De mogelijke effecten op instandhoudingsdoelen in Natura 2000-gebieden kunnen worden
opgesplitst in effecten als gevolg van de aanleg en verhoging van de Drontermeerdijk
(aanlegfase) en effecten als gevolg van het gebruik van de verhoogde dijk en weg (gebruiksfase).
Deze kunnen vervolgens worden opgesplitst in directe en indirecte effecten.
Door de gekozen aanlegwijze vindt geen directe aantasting binnen het Natura 2000-gebied plaats,
dit is dus op voorhand uitgesloten. De mogelijke effecten beperken zich daarom tot diverse
vormen van verstoring en tot stikstofdepositie.
Aanlegfase, directe effecten:
•
•
•

Verstoring door trillingen, door plaatsen van damwanden
Verstoring door geluid, door inzet van zwaar materieel
Verstoring door licht vanaf het werkterrein

•

Verstoring door extra scheepvaart voor het aanvoeren van materiaal (waarbij ervan wordt
uitgegaan dat bijvoorbeeld tijdelijke aanmeervoorzieningen en dergelijke zodanig kunnen
worden aangelegd, dat dit niet ten koste gaat van de rietoevers of andere waardevolle

•

vegetaties)
Optische verstoring, onder andere door menselijke aanwezigheid

Aanlegfase, indirecte effecten:
•

Depositie van stikstof op voor verzuring gevoelige habitattypen, door inzet van zwaar
materieel, toename van vrachtwagen bewegingen en extra scheepvaart

Gebruiksfase, directe effecten:
• Verstoring door geluid en licht als gevolg van het gewijzigd gebruik van de N306
• Optische verstoring, onder andere door menselijke aanwezigheid
Gebruiksfase, indirecte effecten:
• Depositie van stikstof op voor verzuring gevoelige habitattypen door gebruik van de
verhoogde N306

4.2

Effecten op habitattypen en Habitatrichtlijnsoorten

De habitattypen in de Veluwerandmeren zijn kranswierwateren (H3140) en meren met
krabbenscheer en fonteinkruiden (H3150). De werkzaamheden vinden geheel buiten het Natura
2000-gebied Veluwerandmeren plaats. Effect van het ophogen van de Drontermeerdijk op de
aanwezige kranswierwateren en meren met krabbenscheer en fonteinkruiden zijn om die reden
niet te verwachten. Ook de gebruiksfase, het gebruik van de N306 op de verhoogde kruin van de
Drontermeerdijk, heeft geen effect op deze habitattypen.
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De Veluwerandmeren zijn (naast vogels) aangewezen voor drie soorten: de kleine modderkruiper,
de rivierdonderpad en de meervleermuis. Voor deze soorten is het instandhoudingsdoel zowel
behoud van oppervlakte en kwaliteit van het leefgebied als behoud van populatie omvang. De
werkzaamheden vinden buiten het Natura 2000-gebied Veluwerandmeren plaats. Van verstoring
door geluid en licht zal op de vissoorten geen sprake zijn. Het eventuele plaatsen van damwanden
veroorzaakt trillingen. Omdat dit, met uitzondering van de eventuele realisatie van een tijdelijke
aanmeervoorziening, op enige afstand van het water zal plaatsvinden zal van trillingen in het
water niet of nauwelijks sprake zijn. Negatieve effecten op deze soorten zijn daarom niet te
verwachten.
De meervleermuis maakt gebruik van het Drontermeer als foerageergebied en vliegroute. Het
gebruik van felle lampen om het werkterrein te verlichten wanneer in donkerte moet worden
doorgewerkt kan verstorend zijn voor de meervleermuis indien deze over het water schijnen.
Wanneer moet worden bijgelicht dienen de lampen zodanig geplaatst te worden dat deze niet
verstorend zijn voor de meervleermuis.
Dit kan door speciale vleermuisvriendelijke verlichting te gebruiken of door de verlichting te
concentreren aan de westzijde van de Drontermeerdijk waardoor deze niet op het Drontermeer
uitstralen. Zoals al beschreven bij vogels zijn geen wezenlijke toenames van licht- of
geluidsverstoring door de N306 te verwachten die van invloed zijn op het kleefgebied van de
meervleermuis.

4.3

Effecten op niet-broedvogels

Voor alle niet-broedvogels met een instandhoudingsdoel in het Natura 2000-gebied
Veluwerandmeren geldt een behoudsdoelstelling voor zowel omvang van het leefgebied als
kwaliteit van het leefgebied. Dit geldt dus zowel voor vis etende, mossel etende als waterplantenen plankton etende soorten. De werkzaamheden vinden buiten de begrenzing van het Natura
2000-gebied plaats. In de aanlegfase kunnen effecten op deze soorten het gevolg zijn van
optische verstoring en verstoring door geluid tijdens het uitvoeren van de werkzaamheden. De
werkzaamheden zullen over een periode van 2,5 jaar plaatsvinden langs de lengte van de
Drontermeerdijk. Gedurende de 2,5 jaar zal niet over de volledige lengte tegelijkertijd gewerkt
worden waardoor de verstoring ook beperkt en geconcentreerd blijft. De afstand tot het leefgebied
in de Veluwerandmeren is groot (meestal meer dan 100 meter) en wordt afgeschermd door
opgaande beplanting en/of een rietkraag. De verwachting is dan ook dat de verstoring minimaal
zal zijn en zich beperkt tot de vaargeul die sowieso niet of nauwelijks geschikt is door het
bestaande gebruik. In de Veluwerandmeren is daarnaast voldoende alternatief leefgebied
aanwezig voor deze soorten, ook in cumulatie met andere projecten beschouwd.
In de gebruiksfase neemt de geluidsverstoring als gevolg van de verhoogde ligging van de N306
door het ophogen van de Drontermeerdijk niet toe op het leefgebied van deze soorten in het
Drontermeer.
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Effecten op broedvogels

Van beide broedvogelsoorten, grote karekiet en roerdomp, is alleen van eerstgenoemde soort
leefgebied langs de westoever aanwezig. De roerdomp blijft hier dus verder buiten beschouwing.
Omdat de werkzaamheden buiten het Natura 2000-gebied plaatsvinden wordt geen leefgebied
van de grote karekiet fysiek aangetast. Waar hierop wel een risico bestaat is gekozen voor een
werkwijze waarbij het riet onaangetast blijft (zie beschrijving ontwerp deelgebied 1 in hoofdstuk 3).
Het effect dat wel op leefgebied kan optreden is verstoring. Voor de gehele uitvoeringsfase geldt
als uitgangspunt dat geen toename van verstoring op het actueel leefgebied van grote karekiet in
de kwetsbare periode (begin april tot en met eind augustus) mag plaatsvinden, omdat dit zorgt
voor een onvergunbare situatie. Dit geldt zowel voor verstoring door licht, door geluid als door
visuele verstoring door menselijke aanwezigheid.
Verstoring door licht
Er dient geen directe verlichting van het voorland of de rietoevers plaats te vinden. Er zijn naar
verwachting ruimschoots mogelijkheden voorhanden om ongewenste effecten te voorkomen,
bijvoorbeeld door aangepaste verlichting of afscherming van verlichting. Tijdens de uitvoering
moet aantoonbaar verstoring door licht worden voorkomen.
Verstoring door geluid
Door het gebruik van de huidige weg (N306) is reeds sprake van geluidsverstoring over het
gehele traject waarin de werkzaamheden zullen plaatsvinden. Tijdens de aanlegfase zal
pleksgewijs ook sprake zijn van geluidsverstoring door de inzet van materieel, maar deze weegt in
het algemeen niet op tegen de geluidsverstoring in de bestaande situatie. Uitzondering daarop
vormen werkzaamheden aan het buitentalud van de dijk in deelgebied 1, waar het leefgebied
direct aan de dijk grenst.
Dat betekent concreet dat, met uitzondering van werkzaamheden op het buitentalud van de dijk in
deelgebied 1, er geen toename van verstoring door geluid aan de orde is. Voor deelgebied 1 geldt
dat werkzaamheden aan het buitentalud in de periode begin april tot en met eind augustus
uitgesloten dienen te worden. Voor werkzaamheden op en ten westen van de dijk geldt in
deelgebied 1 de voorwaarde dat tijdens de aanlegwerkzaamheden de weg buiten gebruik is.
Wegverkeer en inzet van materieel tegelijkertijd kunnen daar wel een relevante cumulatie van
geluid en dus een toename van geluidsverstoring betekenen. Indien er in deelgebied 1 geen
sprake is van een tijdelijke doorgaande weg voor verkeer tijdens de aanlegfase dan is er met
zekerheid geen verstoringseffect van werkzaamheden op de dijk en aan de westzijde ervan.
Indien er wel sprake zou zijn van een tijdelijke weg voor doorgaand verkeer, dan dient deze alleen
gebruikt te worden buiten de perioden dat ook zwaar materieel wordt ingezet, dus bijvoorbeeld
alleen ’s-avonds/’s-nachts of in weekenden. Ook in dat geval is een verstoringseffect door geluid
uit te sluiten.
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Visuele verstoring
Visuele verstoring is reeds aanwezig vanaf de huidige N306, het fietspad en door het gebruik van
de haventjes. Deze verstoring wordt echter voor een belangrijk deel geminimaliseerd of geheel
voorkomen door de opgaande beplantingen in het voorland. Dit geldt ook voor de werkzaamheden
aan de dijk tijdens de uitvoeringsfase. Daardoor vormt visuele verstoring in het algemeen geen
probleem, mits het voorland buiten de beplantingsvrije strook direct langs de dijk geheel ontzien
wordt.
In de gebruiksfase ligt er op de verhoogde kruin van de Drontermeerdijk net als in de huidige
situatie een tweebaansweg waar een snelheidslimiet van 80 km per uur geldt. Het verhogen van
de dijk en weg heeft geen invloed op het aantal verkeersbewegingen. De hogere positionering van
de weg betekent dat het uitstralingseffect van geluid en licht toe kan nemen. De weg ligt echter in
de nieuwe situatie verder van de oevers van het Drontermeer (door de verhoging van de dijk
verschuift het wegdek iets naar het westen). De toename van verstoring door licht en geluid vanaf
de weg is daardoor verwaarloosbaar, ook omdat de verkeersintensiteit niet toeneemt.
Aanvoer van grond en bouwmaterialen
Aanvoer van grond en bouwmaterialen per as heeft (buiten stikstofdepositie) geen effecten op
Natura 2000-gebieden. Deze aanvoerwijze is dus sowieso vergunbaar. Voor de aanvoer van
grondstoffen wordt echter bij voorkeur gebruik gemaakt van schepen. Hiervoor heeft dus een
aanvullende toetsing plaatsgevonden van een zestal locaties langs de westoever en één locatie
aan de oostzijde van het Drontermeer (zie figuur 4.1).
Uit gegevens uit de Nationale Databank Flora en Fauna (NDFF) uit de periode 2008-2018,
alsmede enkele gerichte onderzoeken (Tauw, 2016; Tauw, 2018), blijkt dat de westelijke oevers
van het noordelijk Drontermeer en de oevers van het aangrenzende Vossemeer grotendeels
actueel leefgebied zijn voor de grote karekiet. Alleen in de directe omgeving van de Roggebotsluis
(A), ter plaatse van de drie bestaande haventjes (B, C, D) en ter plaatse en ten zuiden van de
Reevedam (E en F) ontbreekt actueel leefgebied. Dit komt door het ontbreken van rietoevers of
door bestaande verstoring. Bij locaties B, C, D en aan de noordzijde van E is wel in de directe
nabijheid leefgebied aanwezig. In tabel 4.1 zijn de verwachte effecten per locatie beschreven,
waarbij onder meer gebruik is van het onderzoek van Altenburg & Wymenga naar locaties A, B en
C (Van der Hut, R.M.G. & T. Smink, 2018).
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Figuur 4.1 Onderzochte locaties voor aanvoer van grond en bouwmateriaal over water
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Er is verder uitgegaan van de volgende criteria:
•

Het effect op grote karekiet is bepalend voor de uitvoerbaarheid (vergunbaarheid) in het kader
van Natura 2000. Alleen op locatie D is de nabijheid van Reeve-eiland ook van belang (naast
grote karekiet is hier ook belangrijk leefgebied van roerdomp en wintergasten nabij de locatie
aanwezig)
Maximale verstoringsafstand voor visuele verstoring grote karekiet is 50 m
Maximale verstoringsafstand voor geluidsverstoring grote karekiet is circa 180 m bij inzet

•
•
•

zwaar materieel (Van der Hut, R.M.G. & T. Smink, 2018)
De broedtijd van grote karekiet loopt van begin mei tot eind juli. De soort is in Nederland
aanwezig van circa begin april tot en met eind augustus. Als kwetsbare periode wordt van de

•

laatste uitgegaan
Omdat alternatieven mogelijk zijn (vervoer per as), kan niet voldaan worden aan het
A- criterium uit de ADC-toets. Een significant effect is daarmee per definitie niet vergunbaar

In tabel 4.1 en 4.2 zijn de conclusies voor effecten op grote karekiet beschreven.
Tabel 4.1 Effecten op grote karekiet westzijde noordelijk Drontermeer
Locatie

Effecten Natura 2000 (grote karekiet)

Conclusie natuur i.r.t.
vergunbaarheid

A

Buiten Natura 2000 (Vossemeer).

Jaarrond gebruik

Geen actueel leefgebied grote karekiet.

vergunbaar, mits het

Geen verstoring (visueel of geluid) van bestaand

geluidsniveau op het even

leefgebied grote karekiet, mits het geluidsniveau op het

noordelijker gelegen

even noordelijker gelegen leefgebied niet toeneemt. Het

leefgebied niet toeneemt.

actueel leefgebied (foerageergebied) begint circa ter
plaatse van de begrenzing van het Natura 2000-gebied.
B/C/D

Binnen Natura 2000 (Drontermeer).

Jaarrond gebruik niet

Actueel leefgebied grote karekiet in directe omgeving.

vergunbaar.

Geen visuele verstoring (vanwege bestaand gebruik
reeds verstoord), maar wel geluidsverstoring van
bestaand leefgebied in de broedtijd (= significant negatief
effect).
E

Binnen Natura 2000 (Drontermeer).

Jaarrond gebruik

Geen actueel leefgebied grote karekiet.

vergunbaar, mits het

Geen verstoring (visueel of geluid) van bestaand

geluidsniveau op het even

leefgebied grote karekiet, mits het geluidsniveau op het

noordelijker gelegen

even noordelijker gelegen leefgebied niet toeneemt. Het

leefgebied niet toeneemt.

actueel leefgebied begint circa 200 meter ten noorden

Aan de zuidzijde van de

van de Reevedam. Verder zuidelijk is geen sprake meer

Reevedam bestaat geen

van actueel leefgebied vanwege de

risico op deze verstoring

aanmeervoorzieningen die hier voor het

en is deze locatie

Reevesluiscomplex zijn / worden gerealiseerd en

vergelijkbaar met F.

waarvoor reeds compensatie heeft plaatsgevonden.
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Effecten Natura 2000 (grote karekiet)

Conclusie natuur i.r.t.
vergunbaarheid

F

Binnen Natura 2000 (Drontermeer).

Jaarrond gebruik

Geen actueel leefgebied grote karekiet.

vergunbaar.

Geen verstoring (visueel of geluid) van bestaand
leefgebied grote karekiet.

Tabel 4.2 Effecten op grote karekiet oostzijde noordelijk Drontermeer
Locatie

Effecten Natura 2000 (grote karekiet)

Conclusie natuur i.r.t.
vergunbaarheid

G

Buiten Natura 2000 (Vossemeer & Drontermeer).

Jaarrond gebruik

Geen actueel leefgebied grote karekiet.

vergunbaar.

Geen verstoring (visueel of geluid) van bestaand
leefgebied grote karekiet.

Op basis van het bovenstaande kan worden geconcludeerd dat het gebruik van de haventjes
(B, C en D) niet jaarrond kan plaatsvinden. Samen met de constatering dat fysieke aantasting van
aanwezig riet direct rond de haventjes niet is toegestaan, volgt daaruit dat deze locaties
redelijkerwijs niet als realistisch worden beschouwd.
Locaties A, E en F zijn daarentegen mogelijk jaarrond bruikbaar als aanmeerlocatie, omdat hier
geen (significante) effecten op Natura 2000 aan de orde hoeven te zijn. Bij A en E dient echter wel
voorkomen te worden dat tijdens de kwetsbare periode van grote karekiet (begin april tot en met
eind augustus) het geluidsniveau ten opzichte van de huidige situatie toeneemt op de actuele
leefgebieden.
Op locatie E aan de zuidzijde van de Reevedam bestaat er net als op F geen risico op een directe
aantasting van leefgebied of verstoring daarvan in de omgeving en zijn zonder meer geen
beperkingen vanuit Natura 2000 aanwezig. Overigens geldt wel in alle gevallen als
randvoorwaarde dat de verstoring in de omgeving zoveel mogelijk wordt beperkt. Ten slotte dient
ook rekening te worden gehouden met overige natuurbepalingen (soortenbescherming,
bescherming houtopstanden). Voor depotlocaties geldt hetzelfde als beschreven is bij aanvoer per
as.
Rond de te amoveren Roggebotsluis (locatie G) is zowel aan de noord- als zuidzijde ruimte
beschikbaar buiten de Natura 2000-begrenzingen van het Vossemeer en Drontermeer. Hier
ontbreekt geschikt rietland of zijn de kleine oppervlakten rietoever door bestaande functies
zodanig verstoord dat deze geen actueel leefgebied zijn van bijvoorbeeld grote karekiet. Er zijn uit
de laatste 10 jaar ook geen waarnemingen van deze soort bekend. Voor zowel het project
versterking Drontermeerdijk als voor het project N307 valt het inrichten van een aanmeerlocatie
rond de Roggebotsluis daarom te overwegen. Ook bestaan hier naar verwachting mogelijkheden
voor het inrichten van een depotlocatie.
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Voor de Drontermeerdijk kan grond mogelijk met een buisleiding naar de westzijde worden
getransporteerd. Overigens geldt ook hier als randvoorwaarde dat verstoring in de omgeving
zoveel mogelijk wordt beperkt en dient ook hier rekening te worden gehouden met overige
natuurbepalingen (soortenbescherming, bescherming houtopstanden).

4.5

Effecten door stikstofdepositie

In het kader van deze Passende Beoordeling heeft een bepaling van het projecteffect
plaatsgevonden met de meest recente versie van het modelinstrumentarium Aerius (versie
2016L). Daarbij zijn drie varianten van grondaanvoer meegenomen, namelijk grondaanvoer per
schip, grondaanvoer per as vanuit de haven van Kampen en grondaanvoer per as vanuit de
haven van Elburg. Daarbij zijn de volgende uitgangspunten gehanteerd:
•
•
•

De maximale hoeveelheid van elders aan te voeren grond / bouwmateriaal bestaat uit
150.000 m3 zand en 80.000 m3 klei
De maximale inzet van materieel en bijbehorende draaiuren is weergegeven in tabel 4.3
Al het in te zetten materieel moet vanuit het oogpunt van duurzaamheid voor maximaal 50 %
voldoen aan STAGE IIIB (bouwjaar 2012) en voor minimaal 50 % aan STAGE IV
(bouwjaar 2014). Ouder materieel is niet toegestaan

Tabel 4.3 Uitgangspunten inzet materieel t.b.v. Aerius-berekeningen
Gemiddelde Stage IIIB en IV*

Werkzaamheden
Verwijderen opgaand
groen groen
Verwijderen 2,8 km
wegdek N306 en 2,4 km
fietspad
Verwijderen
funderingslaag en
dijkbekleding

Ophogen dijk

Aanleg damwand
Afgraven strook
dijkbekleding
Aanleg dijkbekleding

Aanleg funderingslaag
Aanleg twee strengen
drainagebuizen
Afwerken dijksloot
Vaarbewegingen
Vrachtverkeer

Benodigde werktuigen
Hydraulische kraan
Graafmachine
Asfaltfreesmachine
Dumper
Shovel
Hydraulische kraan
Dumper
Shovel
Hydraulische kraan
Dumper
Shovel
Heimachine
Hijskraan
Trilplaten
Hydraulische kraan
Dumper
Hydraulische kraan
Machinaal leggen
Hydraulische kraan
Compactor
Grader
Dumper
Shovel
Graafmachine
Hijskraan
Hydraulische kraan
Dumper
Motorvrachtschip
Zwaar vrachtverkeer

Aantal
1
1
1
3
2
2
4
2
2
4
2
1
1
2
1
2
1
1
2
2
1
2
2
1
1
1
1
1

Bedrijfsuren (uur/jaar) of Vermogen
Emissie per voertuig
vervoerbewegingen (#/j) (kW)
Deellast Emissiefactor (kg Nox/jaar)
112
375
60%
1,2
30,24
112
375
60%
1,2
30,24
112
100
55%
1,85
11,396
112
320
50%
1,2
21,504
112
200
60%
1,2
16,128
364
375
60%
1,2
98,28
364
320
50%
1,2
69,888
364
200
60%
1,2
52,416
607
375
60%
1,2
163,89
607
320
50%
1,2
116,544
607
200
60%
1,2
87,408
112
200
60%
1,2
16,128
112
450
50%
1,2
30,24
112
10
40%
1,85
0,8288
112
375
60%
1,2
30,24
112
320
50%
1,2
21,504
224
375
60%
1,2
60,48
224
200
70%
1,2
37,632
364
375
60%
1,2
98,28
364
200
50%
1,2
43,68
364
200
60%
1,2
52,416
364
320
50%
1,2
69,888
364
200
60%
1,2
52,416
112
375
60%
1,2
30,24
112
450
50%
1,2
30,24
112
375
60%
1,2
30,24
112
320
50%
1,2
21,504
119
80%
422,1
17 per dag
25 m3/beweging
* Mix is op basis van helft Stage IIIB en helft Stage IV
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Uit de berekeningen blijkt, dat zowel bij aanvoer van grond over water als per as (vanuit of
Kampen of Elburg), sprake is van een maximale toename van stikstofdepositie die kleiner is dan
0,05 mol/ha/jaar. Daarmee is er geen sprake van een meldings- of vergunningplicht of noodzaak
voor een nadere toetsing van het aspect stikstofdepositie. De berekening met in potentie het
grootste stikstofeffect (worst case), de aanvoer van grond vanuit Kampen, is opgenomen in
bijlage 1.

4.6

Uitvoeringsvoorwaarden / mitigerende maatregelen

Om significant negatieve effecten te voorkomen zullen in een aantal gevallen mitigerende
maatregelen getroffen moeten worden om daarmee tot een vergunbare situatie te komen. Deze
zijn hieronder beschreven:
Gehele werkgebied:
•
•

Afschermen van verlichting naar aangrenzende voorlanden / rietoevers en het Drontermeer
(jaarrond)
Zo veel mogelijk ontzien van terreinen buiten het werkgebied

Deelgebied 1
• Volledig ontzien van bestaande rietoevers zoals opgenomen in het ontwerp voor dit
•

deelgebied
In deelgebied 1 zijn werkzaamheden aan het buitentalud van de dijk niet toegestaan tijdens
de kwetsbare periode van grote karekiet (begin april t/m eind augustus). Voor het overige
werkgebied geldt deze voorwaarde niet, hoewel het wel de voorkeur heeft om in het
algemeen de werkzaamheden (bijvoorbeeld transportbewegingen) waar mogelijk te
concentreren aan de westzijde van de dijk

•

Tijdens de kwetsbare periode van grote karekiet geheel afzien van verlichting direct langs
rietoevers en/of alleen werken bij daglicht

Deelgebied 2/3
• Waar de visueel afschermende werking van bestaande opgaande beplanting verdwijnt door
het kappen in de beplantingsvrije strook van 7,5 meter breed, dient in de nieuwe situatie
nieuwe afschermende beplanting te worden gerealiseerd, bijvoorbeeld in de vorm van een
geschoren haag. Tijdens de uitvoeringsfase kan een tijdelijke afscherming zoals een
rietscherm een bruikbaar alternatief zijn. Dit speelt met name in deelgebied 2
•

Bij het realiseren van een aanmeervoorziening voor grondtransport langs de westzijde van het
Drontermeer (locatie E of F) dienen fysieke aantasting en verstoring van leefgebied van grote
karekiet aantoonbaar te worden voorkomen

Hiermee wordt voldaan aan de voorwaarden die naar verwachting in de vergunning zullen worden
opgenomen. De aannemer kan middels een werkplan aantonen dat aan de voorwaarden voldaan
wordt.

26/29

Kenmerk

4.7

R001-1266008LBN-V03-mwl-NL

Cumulatie

Voor het project geldt dat alle negatieve effecten volledig worden opgevangen door mitigerende
maatregelen, waardoor geen sprake is van een resterend effect. Cumulatie met andere projecten,
zowel binnen de integrale gebiedsontwikkeling IJsseldelta als daarbuiten, is daarom niet aan de
orde.

5 Conclusies
Voor het Natura 2000-gebied Veluwerandmeren geldt dat alleen de grote karekiet een (significant)
negatief effect kan ondervinden indien niet aan de beschreven uitvoeringsvoorwaarden en
mitigerende maatregelen kan worden voldaan. Mede vanwege de slechte staat van
instandhouding en negatieve trend van deze soort, zijn de uitvoeringsvoorwaarden en mitigerende
maatregelen harde vereisten voor het verkrijgen van een vergunning in het kader van de Wet
natuurbescherming. Onder deze voorwaarden is het project daarmee vergunbaar.
Specifiek voor de aanvoer van grond en bouwmaterialen bestaan verschillende varianten die
vanuit natuur vergunbaar zijn (locatie A, E (zuidkant), F en G). Daarmee is er op zichzelf geen
twijfel over de vergunbaarheid van dit project. De keuze voor een uitvoeringswijze van
grondaanvoer is op dit moment nog niet bekend.
Voor stikstof geldt dat geen vergunning of melding noodzakelijk is, mits voldaan wordt aan de
gestelde voorwaarden in paragraaf 4.5.
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Aerius-berekening aanlegfase

Dit document bevat resultaten van een
stikstofdepositieberekening met AERIUS
Calculator. U dient dit document te gebruiken
ter onderbouwing van een
vergunningaanvraag in het kader van de Wet
natuurbescherming.
De resultaten geven de stikstofeffecten van
deze activiteit weer voor Natura 2000gebieden. AERIUS Calculator maakt enkel
voor de PAS-gebieden inzichtelijk welke
stikstofgevoelige habitattypen er voor komen
en op welke hiervan een effect is. Op basis
hiervan is aangegeven voor hoeveel hectares
ontwikkelingsruimte benodigd is.
De berekening op basis van stikstofemissies
gaat uit van de componenten ammoniak
(NH3) en stikstofoxide (NOx), of één van beide.
Hiermee is de depositie van de activiteit
berekend en uitgewerkt.
Wilt u verder rekenen of gegevens wijzigen?
Importeer de pdf dan in de Calculator.

Berekening Situatie 1
Kenmerken
Samenvatting emissies
Depositieresultaten
Gedetailleerde emissiegegevens

Verdere toelichting over deze PDF kunt u vinden in een
bijbehorende leeswijzer. Deze leeswijzer en overige
documentatie is te raadplegen via: www.aerius.nl en
pas.natura2000.nl.
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Benodigde
ontwikkelingsruimte

Contact

Activiteit

Rechtspersoon

Inrichtingslocatie

-

-, - -

Omschrijving

AERIUS kenmerk

Drontermeerdijk

RosBNnPrYJUH

Datum berekening

Rekenjaar

Rekeninstellingen

23 november 2018, 11:51

2018

Berekend voor Wnb.

Tijdelijk project, startjaar

Duur in jaren

2018

3

Totale emissie

Resultaten
Hectare met
hoogste bijdrage
(mol/ha/j)

Toelichting

Benodigde ontwikkelingsruimte

Situatie 1

NOx

2.851,40 kg/j

NH3

< 1 kg/j

Natuurgebied

Bijdrage

-

-

Aanlegfase Drontermeerdijk

Situatie 1
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Benodigde
ontwikkelingsruimte
Locatie
Situatie 1

Emissie
Situatie 1

Benodigde ontwikkelingsruimte

Bron
Sector

Situatie 1

Emissie NH3

Emissie NOx

Verwijderen opgaand groen
Mobiele werktuigen | Bouw en Industrie

-

60,48 kg/j

Verwijderen wegdek/fietspad
Mobiele werktuigen | Bouw en Industrie

-

108,16 kg/j

Verwijderen funderingslaag en dijkbekleding
Mobiele werktuigen | Bouw en Industrie

-

580,94 kg/j

Ophogen dijk
Mobiele werktuigen | Bouw en Industrie

-

968,77 kg/j

Aanleg damwand
Mobiele werktuigen | Bouw en Industrie

-

48,03 kg/j

Afgraven strook dijkbekleding
Mobiele werktuigen | Bouw en Industrie

-

73,25 kg/j
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Benodigde
ontwikkelingsruimte

Bron
Sector

Benodigde ontwikkelingsruimte

Situatie 1

Emissie NH3

Emissie NOx

Aanleg dijkbekleding
Mobiele werktuigen | Bouw en Industrie

-

98,11 kg/j

Aanleg funderingslaag
Mobiele werktuigen | Bouw en Industrie

-

580,94 kg/j

Aanleg asfaltlaag
Mobiele werktuigen | Bouw en Industrie

-

39,58 kg/j

Aanleg twee strengen drainagebuizen
Mobiele werktuigen | Bouw en Industrie

-

60,48 kg/j

Afwerken dijksloot
Mobiele werktuigen | Bouw en Industrie

-

51,74 kg/j

Aan-/afvoer materiaal
Wegverkeer | Binnen bebouwde kom

< 1 kg/j

53,59 kg/j

Bron 13
Wegverkeer | Buitenwegen

< 1 kg/j

127,32 kg/j
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Benodigde
ontwikkelingsruimte
Emissie
(per bron)

Naam
Locatie (X,Y)

Situatie 1

NOx

Voertuig

Omschrijving

AFW
AFW

Brandstof
verbruik
(l/j)

Uitstoot
hoogte
(m)

Spreiding
(m)

Hydraulische kraan

4,0

4,0

0,0 NOx

30,24 kg/j

Graafmachine

4,0

4,0

0,0 NOx

30,24 kg/j

Naam
Locatie (X,Y)
NOx

Benodigde ontwikkelingsruimte

Verwijderen opgaand groen
186726, 504876
60,48 kg/j

Voertuig

Omschrijving

AFW

Emissie

Verwijderen wegdek/fietspad
186726, 504876
108,16 kg/j

Uitstoot
hoogte
(m)

Spreiding
(m)

Asfaltfreesmachine

4,0

4,0

0,0 NOx

11,40 kg/j

AFW

Shovel

4,0

4,0

0,0 NOx

16,13 kg/j

AFW

Shovel

4,0

4,0

0,0 NOx

16,13 kg/j

AFW

Dumper

4,0

4,0

0,0 NOx

21,50 kg/j

AFW

Dumper

4,0

4,0

0,0 NOx

21,50 kg/j

AFW

Dumper

4,0

4,0

0,0 NOx

21,50 kg/j

Situatie 1

Brandstof
verbruik
(l/j)

Warmte Stof
inhoud
(MW)

Warmte Stof
inhoud
(MW)

Emissie
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Benodigde
ontwikkelingsruimte

Naam

Locatie (X,Y)
NOx

Benodigde ontwikkelingsruimte

Voertuig

Omschrijving

AFW

Uitstoot
hoogte
(m)

Spreiding
(m)

Hydraulische Kraan

4,0

4,0

0,0 NOx

98,28 kg/j

AFW

Shovel

4,0

4,0

0,0 NOx

52,42 kg/j

AFW

Dumper

4,0

4,0

0,0 NOx

69,89 kg/j

AFW

Hydraulische Kraan

4,0

4,0

0,0 NOx

98,28 kg/j

AFW

Shovel

4,0

4,0

0,0 NOx

52,42 kg/j

AFW

Dumper

4,0

4,0

0,0 NOx

69,89 kg/j

AFW

Dumper

4,0

4,0

0,0 NOx

69,89 kg/j

AFW

Dumper

4,0

4,0

0,0 NOx

69,89 kg/j

Situatie 1

Brandstof
verbruik
(l/j)

Verwijderen funderingslaag en
dijkbekleding
186726, 504876
580,94 kg/j

Warmte Stof
inhoud
(MW)

Emissie
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Benodigde
ontwikkelingsruimte

Naam
Locatie (X,Y)
NOx

Benodigde ontwikkelingsruimte

Voertuig

Omschrijving

AFW

Uitstoot
hoogte
(m)

Spreiding
(m)

Hydraulische Kraan

4,0

4,0

0,0 NOx

163,89
kg/j

AFW

Shovel

4,0

4,0

0,0 NOx

87,41 kg/j

AFW

Dumper

4,0

4,0

0,0 NOx

116,54 kg/j

AFW

Hydraulische Kraan

4,0

4,0

0,0 NOx

163,89
kg/j

AFW

Shovel

4,0

4,0

0,0 NOx

87,41 kg/j

AFW

Dumper

4,0

4,0

0,0 NOx

116,54 kg/j

AFW

Dumper

4,0

4,0

0,0 NOx

116,54 kg/j

AFW

Dumper

4,0

4,0

0,0 NOx

116,54 kg/j

Situatie 1

Brandstof
verbruik
(l/j)

Ophogen dijk
186726, 504876
968,77 kg/j

Warmte Stof
inhoud
(MW)

Emissie
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Benodigde
ontwikkelingsruimte

Naam
Locatie (X,Y)
NOx

Voertuig

Omschrijving

AFW

Brandstof
verbruik
(l/j)

Uitstoot
hoogte
(m)

Spreiding
(m)

Heimachine

4,0

4,0

0,0 NOx

16,13 kg/j

AFW

Hijskraan

4,0

4,0

0,0 NOx

30,24 kg/j

AFW

Trilplaat

4,0

4,0

0,0 NOx

< 1 kg/j

AFW

Trilplaat

4,0

4,0

0,0 NOx

< 1 kg/j

Naam
Locatie (X,Y)
NOx

Benodigde ontwikkelingsruimte

Aanleg damwand
186726, 504876
48,03 kg/j

Voertuig

Omschrijving

AFW

Emissie

Afgraven strook dijkbekleding
186726, 504876
73,25 kg/j

Uitstoot
hoogte
(m)

Spreiding
(m)

Hydraulische Kraan

4,0

4,0

0,0 NOx

30,24 kg/j

AFW

Dumper

4,0

4,0

0,0 NOx

21,50 kg/j

AFW

Dumper

4,0

4,0

0,0 NOx

21,50 kg/j

Situatie 1

Brandstof
verbruik
(l/j)

Warmte Stof
inhoud
(MW)

Warmte Stof
inhoud
(MW)

Emissie
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Benodigde
ontwikkelingsruimte

Naam
Locatie (X,Y)
NOx

Voertuig

Omschrijving

AFW
AFW

Brandstof
verbruik
(l/j)

Uitstoot
hoogte
(m)

Spreiding
(m)

Hydraulische Kraan

4,0

4,0

0,0 NOx

60,48 kg/j

Machiniaal leggen

4,0

4,0

0,0 NOx

37,63 kg/j

Naam
Locatie (X,Y)
NOx

Benodigde ontwikkelingsruimte

Aanleg dijkbekleding
186726, 504876
98,11 kg/j

Voertuig

Omschrijving

AFW

Emissie

Aanleg funderingslaag
186726, 504876
580,94 kg/j

Uitstoot
hoogte
(m)

Spreiding
(m)

Hydraulische Kraan

4,0

4,0

0,0 NOx

98,28 kg/j

AFW

Shovel

4,0

4,0

0,0 NOx

52,42 kg/j

AFW

Dumper

4,0

4,0

0,0 NOx

69,89 kg/j

AFW

Hydraulische Kraan

4,0

4,0

0,0 NOx

98,28 kg/j

AFW

Shovel

4,0

4,0

0,0 NOx

52,42 kg/j

AFW

Dumper

4,0

4,0

0,0 NOx

69,89 kg/j

AFW

Grader

4,0

4,0

0,0 NOx

52,42 kg/j

AFW

Compactor

4,0

4,0

0,0 NOx

43,68 kg/j

AFW

Compactor

4,0

4,0

0,0 NOx

43,68 kg/j

Situatie 1

Brandstof
verbruik
(l/j)

Warmte Stof
inhoud
(MW)

Warmte Stof
inhoud
(MW)

Emissie
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Benodigde
ontwikkelingsruimte

Naam
Locatie (X,Y)
NOx

Voertuig

Omschrijving

AFW

Brandstof
verbruik
(l/j)

Uitstoot
hoogte
(m)

Spreiding
(m)

Wals

4,0

4,0

0,0 NOx

7,46 kg/j

AFW

Asfaltafwerkinstallatie

4,0

4,0

0,0 NOx

11,40 kg/j

AFW

Betonstorter

4,0

4,0

0,0 NOx

20,72 kg/j

Naam

Locatie (X,Y)
NOx

Benodigde ontwikkelingsruimte

Aanleg asfaltlaag
186726, 504876
39,58 kg/j

Voertuig

Omschrijving

AFW
AFW

Situatie 1

Brandstof
verbruik
(l/j)

Warmte Stof
inhoud
(MW)

Emissie

Aanleg twee strengen
drainagebuizen
186726, 504876
60,48 kg/j

Uitstoot
hoogte
(m)

Spreiding
(m)

Warmte Stof
inhoud
(MW)

Emissie

Hijskraan

4,0

4,0

0,0 NOx

30,24 kg/j

Graafmachine

4,0

4,0

0,0 NOx

30,24 kg/j
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Benodigde
ontwikkelingsruimte

Naam
Locatie (X,Y)
NOx

Voertuig

Omschrijving

AFW
AFW

Brandstof
verbruik
(l/j)

Uitstoot
hoogte
(m)

Spreiding
(m)

Hydraulische kraan

4,0

4,0

0,0 NOx

30,24 kg/j

Dumper

4,0

4,0

0,0 NOx

21,50 kg/j

Naam
Locatie (X,Y)
NOx
NH3

Soort

Voertuig

Standaard

Zwaar vrachtverkeer

NOx
NH3

Soort

Voertuig

Standaard

Zwaar vrachtverkeer

Emissie

Aan-/afvoer materiaal
187797, 509457
53,59 kg/j
< 1 kg/j

Emissie

17,0 NOx
NH3

Locatie (X,Y)

Situatie 1

Warmte Stof
inhoud
(MW)

Aantal voertuigen (/dag) Stof

Naam

Benodigde ontwikkelingsruimte

Afwerken dijksloot
186726, 504876
51,74 kg/j

53,59 kg/j
< 1 kg/j

Bron 13
187956, 507195
127,32 kg/j
< 1 kg/j

Aantal voertuigen (/dag) Stof

17,0 NOx
NH3

Emissie

127,32 kg/j
< 1 kg/j
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Benodigde
ontwikkelingsruimte
Disclaimer

Rekenbasis

Benodigde ontwikkelingsruimte

Hoewel verstrekte gegevens kunnen dienen ter onderbouwing van een vergunningaanvraag, kunnen er geen rechten aan worden
verleend. De eigenaar van AERIUS aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de inhoud van de door de gebruiker aangeboden
informatie. Bovenstaande gegevens zijn enkel bruikbaar tot er een nieuwe versie van AERIUS beschikbaar is. AERIUS is een
geregistreerd handelsmerk in Europa. Alle rechten die niet expliciet worden verleend, zijn voorbehouden.

Deze berekening is tot stand gekomen op basis van:
AERIUS
versie 2016L_20180926_2a474e88d4
Database
versie 2016L_20170828_c3f058f00f
Voor meer informatie over de gebruikte methodiek en data zie:
https://www.aerius.nl/nl/factsheets/uitleg

Situatie 1
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