Notulen dorpsvergadering 19-11-2018
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1. Ontwikkelingen Dijkversterking
Uitgenodigd om toelichting te geven:
1. Hans Eikelenboom, provincie
2. Ben Castricum, alliantie
3. Henk van Hemert, expertteam RWS
4. Martin Schepers, expertteam
5. Linda van Oostrum
6. Wim Bovendeur, directeur Alliantie
Ben Castricum presenteert toevoeging o.b.v. eerder rondgestuurde informatie (door
Dorpsraad en Stg. De Kwade Zwaan gedragen advies van de Delta Commissaris).
Vraag over profileren: in plan staat ook aanpassing kruinhoogte?
à Antwoord Alliantie: twee bestaande hoogtes blijven gehandhaafd. Hoogtetekort wordt
gecompenseerd door berm.
Vraag: Richard Jorissen zij dat profileren +40+40 niet nodig voor veiligheidstekort?
à Antwoord Expert RWS: +3,0 is ontwerphoogte die lokaal wellicht opgehoogd wordt.
Noord en Zuid hebben andere hoogte, dat blijft zo.
Actie Alliantie: terugkoppelen waarover +80cm gaat?
Optimalisatiemogelijkheden:
NWO’s: niet-waterkerende objecten (huizen) dragen gunstig bij aan uittredingscirkel.
Glijcirkel binnenwaarts wordt achter de huizen gedwongen.
Veiligheidstekort in Noord en Zuid groter dan Midden. Berekening is procentuele afwijking
van veiligheidseis (o.b.v. faalmechanismen zoals bodemgesteldheid, doorstane aanvallen)
Verschil veiligheidstekort: grondslag, breedte, veen geven in Zuid hogere waarde = buiten
toepassingsgebied vernageling

Ontwerpinstrumentarium wat op last van Rijk wordt toegepast is vernieuwd naar OIV4.
Mede daardoor stijging veiligheidstekort van 18% (2017) naar 29% (2018) te wijten aan o.a.
verticale lamellen die horizontale kracht aan elkaar overdragen.
Stabiliteitsprobleem is binnenzijde (huizen).
Noord vernageling, Zuid damwanden door te groot veiligheidstekort en door ruimtegebrek
inkeping. Tussengebied heeft nader onderzoek nodig.
1.1. Noord: vernageling
Om te kunnen vernagelen worden dijkinkepingen (ontgraving) gemaakt.
Rood = 6m, geel = 4m.
Inkeping zorgt voor evenwichtsituaties. Deze en andere vervormingen in de omgeving zijn
onderzocht en per woning nog te berekenen.
3-4 nagels per meter. Nog onderzoeken of het minder kan.
Tuinen worden door machines gebruikt, dus zo klein mogelijk type machine.
Alliantie: geheel is verzekerd. Alliantie moet aantonen dat er geen schades worden
veroorzaakt. Als toch, dan doet door Alliantie aangewezen onafhankelijke partij bindende
uitspraak. Bewoner staat alsnog rechtsgang vrij. Mogelijk preventieve maatregelen om
stabiliteit v/d woningen te garanderen, bijv. damwand i.p.v. nagels.
Opmerking dorp: JLD klapankers zouden vanaf januari ook goedgekeurd zijn voor primaire
waterkering.
Alliantie: JLD klapankers is nog niet toepasbaar voor primaire kering, effect van de nagel
heeft hoek nodig.
Vraag: krijgen bewoners nog keuze voor inbrengen van bovenaf of zijwaarts vernagelen? In
Katwoude werd nog gezegd dat het van bovenaf kan.
Alliantie: keuze voor zijwaarts met inkeping en kleine machine is meest efficiënt. Want
machine staat vóór het werk, bij bovenaf moet er teveel afgegraven worden.
Actie Alliantie: Plaatjes nasturen van analyse die met Jos Karsten is gedaan.
Beperking voor toekomstige bouwvergunningen. Bewoner moet aantonen dat bouw geen
risico heeft voor dijk. Wellicht is dit een reden voor planschade.
Opmerking dorp: Alliantie én dorp moeten mogelijkheden voor bouw richting straat
aankaarten.
1.2. Zuid
Damwanden incl. verankering lijkt risicovol wegens diepte in zandpakket, dus veel trillen.
Nieuwe methoden zijn trillingsarm (minder diep in zandpakket)
Halverwege talud (minimaal 5m vanaf krapste bebouwing)
Vraag: JLD techniek kan 40% risico aan. Kan dat dan afgewogen worden?
Antwoord Expertteam: te rooskleurig (“roze bril”). En ruimtegebrek. Technieken moeten
niet wisselend toegepast worden, maar per vlak doorgezet.
Overgang buiten Uitdam wordt aan gewerkt.
Actie: Veiligheidstekort volgt.
Bekleding is groen, wordt liefst weer groen. Met paar plekken om in het water te kunnen.
Berm wordt van steen. Provincie stelt participatietraject voor waarin ook groen.
Tuin schade: wat weggehaald wordt krijg je terug.
Waterleiding moet verwijderd worden (asbest).

Werkbaan van zand wordt na kwartaal gebruikt. Transport over water of buitenlangs over
baan
Werktijd:zettingstijd = 1:5
Volgende presentatie: totaalplan over wat er wanneer uitgevoerd wordt.
Def. Ontwerp (eerst in concept)
Uitvoeringsontwerp (def. 2mnd voor start)
Vraag: hoe steen voorkomen en groen creëren?
Antwoord Alliantie e.a.: willen zich inspannen maar vinden het te vroeg.

2. Glasvezel buitenaf
Jan Willem Jansen presenteert.
Voor 17-12 intekenen: eenmalig €2.200 of €17,50/mnd jaarlijks opzegbaar. + abonnement
bij 1 v/d 5 providers. Betaling na oplevering.
Later instappen: minimaal +995 (of meer o.b.v. afstand tot de weg)
Begin 2020 klaar afh. van anderen zoals HHNK
Prijsstelling providers: zie sites
Jeroen: KPN lijkt niet te gaan verglazen. Dus Glasvezel buitenaf lijkt voorlopig dè optie
Meer informatie is te vinden:
• CSC in Broek in Waterland (onafhankelijke verkoop van contracten van de 5
providers)
• Helloworldglasvezel.nl
Er komt nog een uitgebreidere voorlichtingsavond in Zuiderwoude. Hiertoe worden ook de
Uitdammers uitgenodigd.

3. Notulen
Goedgekeurd na aanvulling “voorstellen nieuwe bewoners”.

4. Jaarrekening 2017
Nog niet opgeleverd, wel goedgekeurd door kascommissie.
Actie: Penningmeester stuurt na.

5. Ontwikkelingen Camping/Jachthaven Uitdam (Europarcs, Poort van Amsterdam)
Zie rondgestuurde stukken.
Vergunningverlening gemeente aan Europarcs voor groepsaccomodatie / zeilschool: Rineke
Neppelenbroek adviseert hoger beroep bij de Raad van State. Garantiestelling griffiekosten
door bestuursleden mocht begroting Dorpsraad niet dekken.
Opmerking: streven om dorpszijde van het park tot dagrecreatie te beperken.
Antwoord Dorpsraad: waterwoningen zijn door gemeente aangevochten. Tenten worden als
bouwwerk aangemerkt.
Besluit: Dorpsraad krijgt mandaat om naar de Raad van State te gaan.
Op borden op het terrein van Europarcs worden 15 chalets genoemd.

6. Terugkoppeling halfjaarlijks overleg met de Gemeente en de Dorpsraad
Zie notulen

Vraag: beleidsregels evenementen waterland: wat wordt bedoeld met “Uitdam gaat voor
rust en minder evenementen”.
Antwoord: gaat over Europarcs, Dam-tot-Dam fietstocht, etc.

7. Bestuurlijke toekomst gemeente Waterland
Volgt per mail

8. Update verkeerscommissie
Tijdens dijkproject gaat de weg alleen bij Kinselmeer dicht. Dus geen verbinding A’dam.
Fietspad naar Holysloot wordt waarschijnlijk als weg geopend.

9. Voorstellen nieuwe bestuursleden
Simon draagt penningmeesterschap over aan Bores v/d Molen, Simon blijft actief als
bestuurslid
Jeroen draagt secretarisschap over aan Jan Plat en Loren Kruseman, Jeroen blijft actief als
bestuurslid om kennis en historie van de dijkversterking te waarborgen
Jaap is nog max 1jr voorzitter.
Suggestie om verkiesbaar te stellen via agenda (check met statuten of dit kan)

10. Wvttk
Dijk acties / bezwaren:
1. Noord / Zuid aansluiting,
2. bekleding,
3. optimale constructie.
Kan zelfstandig of via Stichting Zuiderzeedijk (voorkeur o.b.v. juridisch gewicht). Rineke staat
bij, advocaat zal via individuele rechtsbijstandverzekeringen moeten (mail volgt). Joke helpt
om in totale dossier een apart onderdeel voor Uitdam te creëren.
Simon: dijkbewoners kunnen anticiperen op schade, bijv. pro-actief verantwoordelijk stellen
van alliantie.
Advies: zelf metingen van je eigen huis opvragen (meetbouten zijn er al)
Vraag: In zienswijze is de Alliantie al aansprakelijk gesteld voor gevolgschade, nu nogmaals
nodig?
Antwood: individueel aansluiten bij collectief via eigen rechtsbijstand.
Oproep om te demonstreren komende woensdag met Stichting Zuiderzeedijk. Stichting gaat
alsnog naar 2e kamer om uitstel te bedingen.
Vraag: waarom gaan we tegen de koers in die we zelf wilden?
Jeroen: onderdelen van het plan zijn niet wat we wilden. Zie 3 punten hierboven. Overigens
mogen we tevreden zijn over de mate van participatie in Uitdam, gezien de situatie elders
langs de dijk.
Tip: verdiep je in beperkingen voor nieuwbouw: wat betekent dit?
Opmerking: Hondenpoep op de dijk: zakjes opgehangen, graag gebruiken.
Reclame op dorpsmail en mededelingen buurtpreventie app: niet de bedoeling.
Verrommeling: o.a. bij kerkhof. Graag aandacht hiervoor.

P-plaats naast speelplaats is voor brandweer: risico voor brandweer, graag vrijhouden.
Actie: Wordt aan gemeente gevraagd om duidelijk aan te geven.
Vraag: Uitbreiding Amsterdam met torens tot 200m: kunnen we nog in verzet?
Antwoord: gepasseerd station.
Sinterklaas wordt anders gevierd op 1-12. Zie mail!
De website is nog weinig bekeken, maar zeker de moeite waard! Zie
www.dorpsraaduitdam.nl ook voor de stukken zoals notulen.
Het Dorpshuis wordt bedankt voor het geweldige jubileum feest.
Besluiten:
• Dorpsraad krijgt mandaat om naar Raad van State te gaan inzake vergunning
Europarcs
Acties:
• brief naar HHNK met de volgende vragen:
o Uitleg +80 cm hoogte
o Afweging en argumentatie (incl. plaatjes) om geen JLD klapankers te
gebruiken, wellicht bijeenkomst met Jos Karsten
o Wat betekenen concreet de beperkingen voor nieuwbouw of verbouw?
o Wat is de veiligheidsopgave van Opperwoud?
• Hoe aan te sluiten bij collectief beroep van de Zuyderzee Stichting? Joke stuurt mail
die we rond kunnen sturen.
• Organiseren collectief voor preventieve actie ter schadevoorkoming (Simon)
• Jaarrekening nazenden (Penningmeester)
• Mail om de website van de Dorpsraad nogmaals onder de aandacht te brengen
(Jeroen)
• Gemeente vragen om aan te geven welke P-plaats voor brandweer vrij moet blijven

