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Geachte raadsleden van de gemeente Oudewater, 
 
Na diverse onderzoeken is gebleken dat de dijk aan de noordkant van de Gekanaliseerde Hollandse IJssel (GHIJ) 
niet meer voldoet aan de waterveiligheidsnormen. Het project dijkverbetering Gekanaliseerde Hollandse IJssel-
Noord (GHIJ-Noord) heeft als doel om het gebied tussen Achthoven-Oost en Hekendorp te laten voldoen aan de 
provinciale veiligheidsnormen voor regionale waterkeringen en waar mogelijk een bijdrage te leveren aan de 
leefomgeving door wensen en kansen mee te koppelen. 
 
8 november jongstleden is een toelichting gegeven aan uw college over deze dijkverbetering. Het project en de 
keuzes waar het waterschap voor stond, zijn besproken. Het overleg vond plaats ter voorbereiding op het 
besluitvormingsproces van De Stichtse Rijnlanden over het resultaat van de eerste fase van het project: de Nota 
Voorkeursalternatief. Met deze brief willen we u graag informeren dat de Nota Voorkeursalternatief op 21 
december 2022 is vastgesteld door het algemeen bestuur van HDSR.   
 
Het proces 
Op een aantal locaties voldoet de dijk niet aan de vereiste veiligheidsnormen en moet worden verbeterd. Eerst is 
onderzocht welke dijk het beste opgeknapt kan worden. Direct aan de Hollandsche IJssel of de dijk waar de 
Hekendorpse Buurt en Waardsedijk op / aan ligt. Dit onderzoek is uitgewerkt tot een voorkeursalternatief. Het 
bestuur van het waterschap heeft in het overleg van 21 december 2022 besloten om de oevers van de dijk direct 
aan de Hollandse IJssel op te knappen. Dat betekent dat de dijk waar de Hekendorpse Buurt en Waardsedijk op / 
aan ligt niet hoeft te worden verbeterd. In het centrum van Oudewater (gemetselde muren) zijn geen maatregelen 
nodig. 
 
Om te komen tot een goed besluit ter verbetering van de GHIJ-Noord is een vooraf een 
verkenningsfase uitgevoerd. Bewoners, gemeenten en andere belanghebbenden zijn tijdens de 
verkenningsfase op verschillende manieren betrokken geweest bij deze verkenning. Er zijn 
informatiebijeenkomsten georganiseerd en er zijn diverse (keukentafel)gesprekken geweest. 
Tevens is de gemeente via het Ambtelijk en Bestuurlijk Platform bij de GHIJ betrokken.  
 
In de verkenningsfase heeft het waterschap ook wensen van bewoners, gemeente en andere belanghebbenden 
(meekoppelkansen) geïnventariseerd. Daarnaast is onderzocht of er gebieden langs de GHIJ zijn waar meer ruimte 
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voor water kan worden gerealiseerd en de biodiversiteit kan worden vergroot (synergiekansen). Binnen de 
gemeente Oudewater zijn drie synergiekansen die verder worden uitgewerkt en getoetst op haalbaarheid. Het 
gaat hier om het realiseren van meer ruimte voor water (berging / verbreding van de GHIJ) in combinatie met het 
vergroten van de biodiversiteit. 
 
Met het vaststellen van de Nota Voorkeursalternatief komt een einde aan de verkenningsfase en start de 
planuitwerkingsfase. In deze fase worden de maatregelen om de dijk veilig en beheerbaar te maken verder 
uitgewerkt en ingepast in de omgeving. Wensen en kansen worden eveneens verder onderzocht en uitgewerkt. 
Belangrijk is dat een meekoppelkans uitvoerbaar is en binnen de planning van het project past. Ook is voor de 
uitvoering van meekoppelkansen financiering vanuit de initiatiefnemer nodig. Ook tijdens de planuitwerkingsfase 
worden de gemeente, aanwonenden en andere belanghebbenden betrokken. Onderdeel van de 
planuitwerkingsfase is het aanvragen van de  benodigde vergunningen en procedures bij de gemeente. De 
planuitwerkingsfase duurt ca. 2 jaar, daarna start de uitvoeringsfase.  
 
Mochten er vragen zijn of u wilt meer weten over het project? Laat het ons dan weten via: 
informatieghij@hdsr.nl.  
 
Met vriendelijke groet, 
 
 
Bert de Groot, 
Namens het bestuur van Hoogheemraadschap de Stichtse Rijnlanden 

 
 

Bijlagen 
 

• Persbericht van Hoogheemraadschap de Stichtse Rijnlanden “Voorkeursalternatief dijkverbetering 
Gekanaliseerde Hollandsche IJssel vastgesteld” 

• Digitale link naar de Projectwebsite met publieksvriendelijke online versie van de Nota 
Voorkeursalternatief  

o De Nota Voorkeursalternatief met bijlagen is te downloaden via het ‘tabblad 
Achtergronddocumenten’ 

o Een impressie van de synergiekansen is te bekijken via het ‘tabblad Voorkeursalternatief’ 
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