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Goedkeuring projectplan "Waterwet Versterking Drontermeerdijk" en
verlenen definitieve vergunning Wet natuurbescherming.

Geacht college,
Op 14 juni 2019 ontvingen wij uw verzoek met kenmerk 711031 tot goedkeuring van het op 4 juni
2019 vastgestelde projectplan "Waterwet Versterking Drontermeerdijk". Daarnaast hebben wij op
12 december 2018 uw aanvraag ontvangen voor een vergunning op grond van artikel 2.7, lid 2 van
de Wet natuurbescherming voor de uitvoering van de versterking van de Drontermeerdijk.
Goedkeuring projectplan
Op grond van artikel 5.7 van de Waterwet en mede gelet op de artikelen 5.4 en 5.6 van de
Waterwet besluiten wij hierbij goedkeuring te verlenen aan het door Waterschap Zuiderzeeland
vastgestelde projectplan "Waterwet Versterking Drontermeerdijk'. Daarbij is onderstaand
toetsingskader gehanteerd:

Veiligheid tegen overstromingen
Het vastgestelde projectplan is opgesteld conform de uitgangspunten van artikel 5.4 van de
Waterwet. Na uitvoering van het plan voldoet de Drontermeerdijk voor de komende 100 jaar aan de
in de Waterwet vastgestelde normen. Volgens deze normering, die met de nieuwe Waterwet in
werking is getreden, geldt voor de Drontermeerdijk een maximaal toelaatbare overstromingskans
van het achterliggende gebied van 1 /10.000e per jaar. Om dit vast te stellen is gebruik gemaakt van
de nieuwe inzichten over overstromingsrisico's en is uitgegaan van ten minste een
beschermingsniveau, waarmee de kans om te overlijden ten gevolge van een overstroming hiet
groter is dan 1/100.000e per jaar.

Algemeen belang
De maatregelen dienen het algemeen belang en zorgen naast waterveiUgheid ook voor een
verbetering van de natuur en recreatieve mogelijkheden. Dit is in lijn met het provinciale beleid om
te werken aan synergie bij dijkversterkingen. In dit geval geldt dit specifiek voor de
gebiedsontwikkeling van het nabij gelegen plangebied IJsseldelta-zuid^Iprovincie Overijssel).
Verlenen vergunning Wet natuurbescherming
Op grond van artikel 2.7, lid 2 is de definitieve vergunning Wet natuurbescherming verleend. In het
kader van de Wet natuurbescherming is het van belang om vast te stellen of er negatieve gevolgen
voor de instandhoudingsdoelstellingen kunnen optreden in Natura 2000-gebieden. Uit de passende
beoordeling en de aanvulling hierop blijkt dat significante negatieve effecten kunnen worden
uitgesloten.
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Procedure
Op grond van artikel 3.33 van de Wet ruimtelijke ordening wordt het projectplan en
natuurvergunning tezamen met de omgevingsvergunning van de gemeente Dronten gecoördineerd
gepubliceerd en ter inzage gelegd.
PubUcatie
Publicatie vindt plaats middels een kennisgeving in de lokale dagbladen, de Staatscourant alsmede
op de website van de provincie Flevoland en de website van Ruimte voor de Rivier IJsseldelta

Beroep
Tegen dit besluit kan binnen zes weken beroep worden Ingesteld bij de Afdeling
bestuursrechtspraak van de Raad van State. De beroepstermijn vangt aan op de dag nadat dit
besluit overeenkomstig artikel 5.12 van de Waterwet bekend is gemaakt.

Hoogachtend,
Gedeputeerde Staten van Flevoland,
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