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Hartelijk dank voor het ontwerp beleidskader voor buitendijkse waterveiligheid.
Waterschap Zuiderzeeland is tevreden met het resultaat. Het beleid vormt een
mooie balans tussen het bieden van veiligheid door de overheid en eigen
verantwoordelijkheid van onze inwoners. Daarbij hebben ruimtelijke
oplossingen nu een expliciete plek gekregen in het beleid. Dit geeft ruimte voor
nieuwe vormen van bescherming tegen overstroming.
Waterschap Zuiderzeeland denkt graag met u mee over de inhoud van het op
te stellen convenant.
Daarnaast vragen wij aandacht voor de consequenties van het nieuwe beleid
voor de bestaande buitendijkse gebieden. Eerder is afgesproken dat het
vigerende beleid voor tien buitendijkse gebieden (Urk, Schokkerhaven,
Maximacentrale, Parkhaven, Muiderzand, Almere Haven, De Eemhof, Haven
Zeewolde, Harderhaven, Zuiderzee op Zuid) gehandhaafd blijft.
We gaan er daarom van uit dat de normen voor deze gebieden gehandhaafd
blijven. Voor de overige veertien buitendijkse gebieden wachten wij met de
implementatie van de zorgplicht tot er een besluit is genomen over de
consequenties van het nieuwe beleid voor deze gebieden.
Tevens zijn er nieuwe buitendijkse gebieden waarover inmiddels afspraken zijn
gemaakt. We gaan ervan uit dat de vaststelling van het nieuwe beleid geen
consequenties heeft voor de eerder gemaakte afspraken over deze gebieden:
Havenkwartier Zeewolde: bescherming tegen overstroming door een
regionale kering met een norm van 1:1.000;
MSNF en Flevokust: hier wordt geen regionale kering aangewezen.
Met het nieuwe beleid krijgt Waterschap Zuiderzeeland een kleinere rol in de
bescherming van buitendijkse gebieden. De buitendijkse gebieden liggen echter
ook in de beschermingszones van de primaire keringen. De buitendijkse
gebieden zijn van groot belang voor de veiligheid en versterkbaarheid van de
primaire keringen.
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Vanuit de zorg voor de primaire keringen houdt Waterschap Zuiderzeeland een
rol bij buitendijkse ontwikkelingen ook al zijn hier geen regionale
waterkeringen.
We zien de definitieve versie van het nieuwe beleid met vertrouwen
tegemoet.
Met vriendelijke groet,
het college van Dijkgraaf en Heemraden
van Waterschap Zuiderzeeland,
de secretaris-directeur,

ing. W. S ) M MSc.

ir. H.C. Klavers.
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