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Op 23 maart 2016 krijgt u als lid van de Statencommissie Ruimte, in een
beeldvormende ronde, informatie over de Knardijk als regionale waterkering en het
rapport ‘Nut en Noodzaak van de Knardijk’ ter voorbereiding van de oordeels- en
besluitvorming over dit onderwerp.
Achtergrondinformatie
. Hernormering Knardijk als regionale kering is een provinciale taak.
. In bestuurlijk overleg Waterschap Zuiderzeeland en Provincie Flevoland is het
gezamenlijke verkennend onderzoek naar ‘Nut en Noodzaak van de Knardijk’
(nummer 1818500) besproken.
. Bestuurlijk gaat de voorkeur uit naar scenario 2, waarin de Knardijk in stand wordt
gehouden om het water enkele dagen te keren en evacuatie van het andere deel van
de polder mogelijk is. Uit het verkennend onderzoek volgt dat:
- de primaire keringen rondom Flevoland zorgen voor waterveiligheid;
de Knardijk blijft behouden en heeft een functie heeft bij overstroming,
- er geen kostbare investeringen (tientallen miljoenen) nodig zijn om de Knardijk aan
de huidige norm te laten voldoen;
- er meer ruimtelijke ontwikkeling mogelijk is op en rond de Knardijk;
- een lichtere status van ‘overige kering’ in plaats van ‘regionale kering’ volstaat,
waarbij het Waterschap Zuiderzeeland zich verplicht om de Knardijk te
onderhouden op een niveau wat passend is bij deze functie.
Waarom nu?
Provinciale Staten hebben in afwachting van de in 2014 nog te nemen Deltabeslissing
Waterveiligheid in april 2014 besloten de hoogte van de veiligheidsnorm van de
Knardijk te heroverwegen in 2018 (nummer 1490405). De uitkomsten in het
verkennend onderzoek Knardijk en bestuurlijk overleg provincie en waterschap
maken het wenselijk dat uw Staten nu al een besluit nemen over de status van de
Knardijk. Het ligt in de bedoeling om op korte termijn een maatschappelijk proces te
starten om de toegenomen ruimtelijke mogelijkheden met de samenleving te
verkennen.
Verdere behandeling
29-03-2016 Besluitvorming Algemene Vergadering Waterschap Zuiderland over
advies Knardijk aan Provinciale Staten
20-04-2016 Oordeelsvorming over hernormering Knardijk.
25-05-2016 Besluitvorming over hernormering Knardijk.

