44.1

Indiener vraagt om buitendijkse herbouw te
overwegen als alternatief voor binnendijks.

44.2

Indiener geeft aan dat het verlies aan
uitzicht een belangrijk aspect is bij de te
maken oplossingskeuze.

44.3

Indiener vraagt aandacht voor het
toenemen van verkeersgeluid bij het
toepassen van een damwand in combinatie
met een muurtje.

44.4

Indiener vraagt aandacht voor zijn
erfaansluiting.

44.5

Indiener geeft aan dat nergens is
omschreven of en op welke wijze overlast
beperkende maatregelen worden voorzien.
Indiener geeft aan dat schade (afname
woongenot, schade aan woning,
marktwaarde van woning, positie van de
woning ten opzichte van de dijk) mee zou
moeten wegen in de keuze voor de
voorkeursvariant.

44.6

Herbouw wordt meegenomen als één
van de mogelijkheden indien woningen
door de dijkversterking worden geraakt.
Het waterschap werkt hierin samen met
de gemeenten, provincies en
Rijkswaterstaat. Voor het bouwen van
nieuwe woningen buitendijks zijn de
bewoners vrij om dit voor elkaar te
krijgen door een
bestemmingsplanwijziging en een
Waterwetvergunning aan te vragen. Het
beleid van gemeenten, provincie en
Rijkswaterstaat geeft echter weinig
ruimte voor bouwen op een perceel
buitendijks op locaties waar eerder geen
woning heeft gestaan.
Onder het aspect ‘Woongenot en
bebouwing’ wordt de impact op de
woning, zoals verlies aan uitzicht,
onderzocht. Zie voor meer informatie,
paragraaf 2.1.3 van de Reactienota
(Woongenot).
Het uitgangspunt is dat de weg terug
komt op de kruin van de nieuwe dijk en
dat het verkeer hetzelfde blijft. Indien
alsnog gekozen wordt voor een muurtje
dan brengen we de effecten van dit
alternatief in beeld ten opzichte van de
huidige situatie.
Bij het nadere detailleren van het
voorkeursalternatief in het projectplan
Waterwet wordt, samen met bewoner,
aandacht geschonken aan de
erfaansluiting.
In het projectplan Waterwet worden de
wijze van uitvoering inclusief de overlast
beperkende maatregelen opgenomen.
De afname van woongenot en de
bouwkundige staat van de woning
worden meegenomen bij het bepalen van
het voorkeursalternatief binnen het
criterium ‘Woongenot en bebouwing’.
Voor de marktwaarde en positie van de
woning ten opzichte van de dijk verwijzen
we naar paragraaf 2.1.4 van de
Reactienota (Schade aan
woningen/opstallen).

