Vragen informatieavond 12 december 2018
Op 12 december 2018 zijn diverse vragen door diverse personen
en instanties. We hebben de vragen ingedeeld in 4 categorieën.
1. Vragen die nu al leven
2. Vragen bij de inrichting van het retentiegebied
3. Vragen bij gebruik van het retentiegebied
4. Vragen voor nazorg
Binnen elke categorie is weer een onderverdeling gemaakt.
1. Vragen die nu al leven
Financieel
- Huizen zijn nu onverkoopbaar
- Hoe zit het met planschade?
- Waarde van huizen zullen zakken (vaker genoemd)
- Ik heb mijn huis te koop. Door deze plannen is mijn huis minder waard.
- Ik heb nu al last van planschade.
- Bedrijf en woning zijn onverkoopbaar à uitkoopregeling?
Informatievoorziening
- hoe zit het met de informatievoorziening?
- Hoe worden bewoners betrokken?
- Hoe wordt Duitsland betrokken?
- Hoe worden we op de hoogte gehouden van de stand van zaken?
- Waar worden de mensen meegenomen in de berekening van het retentiegebied?
- Hoe houdt u de mensen op tijd geïnformeerd?
- Inspraak bewoners?
Overig
- Hoe worden grote werkzaamheden op elkaar afgestemd (overnachtingshaven, dijkversterking en
inrichting retentiegebied)
- Wat zijn de weegfactoren waarmee verschillende opties afgewogen worden?
- Gezamenlijke visie voor het gebied maken. Ook met de ondernemers.
- Hoe hoog is de Aerdtsedijk op NAP niveau?
- Overloopgebied vanaf 2020 - 2050
- Landen in Rijnstrangengebied nat, geen Groningse toestanden. West Nederland droog en
Rijnstrangen nat.

2. Vragen bij de inrichting van het retentiegebied
Dijken
- Maak gebruik / herstel zomerkades in gebied.
- Breng zomerdijken weer aan. Dan voorkom je dat water tegen de grote dijk komt.
- Wat gebeurt er met de woningen en bedrijven op de te versterken dijken?
- Vroeger lag er geen dijk om Spijk. Waarom nu wel?
- De Oude Kleefseweg veranderen in een dijk? Waar blijven de bewoners?
- Dijken zijn oud. Wat is de status en kwaliteit van de dijken en wat moet er gebeuren om de
dijken weer geschikt te maken? En wat zijn de gevolgen voor de bewoners aan de voet van de
dijken.
- Kwetsbare cultuurhistorische dijken behouden.
Functies
- Relatie met Natura 2000
- Duidelijkheid over dijkversterking verhoging en consequenties voor bewoners.
Evacuatie
- Er is op dit moment maar 1 evacuatieroute. Kan de brug bij Herwen grote hoeveel verkeer aan en
is deze berekend op stromingen?
- Aandacht voor protocollen voor evacuatie en schade.
- Hoe zit het met de ontsluiting voor de hulpdiensten?
- Als het gebied onderloopt. Waar blijven de bewoners?
Werking
- Hoe vaak gaat het gebied ingezet worden?
- Wat gaat er gebeuren met de bedrijven en woningen die eens in de 10 jaar onder water komen
te staan?
- Wie regelt evacuatie voor vee tijdens hoogwater?
Financieel
- Maak een goede schaderegeling, voorkom situatie als in Groningen.
- Wie gaat aanpassing voor woningen en bedrijfsgebouwen betalen.
Overig
- Veel gebouwen in het retentiegebied hebben een historische waarde. Hoe gaan die behouden
blijven?
- De gemeente heeft zich de afgelopen jaren gericht op toerisme als economische ontwikkeling.
Dit gaat ten koste tijdelijk maar ook aan de aantrekkelijkheid omgeving lange termijn
ontwikkeling (zie omgevingsvisie)
- In de jaren 60 hadden bewoners last van stijgend grondwater en natte kelders. Nieuwe huizen
zijn hier niet op berekend.

3. Vragen bij gebruik van het retentiegebied
Kwel
- Grondwater in kern, huizen met kelders.
- Beperk kwel in het gebied
- Wat is gevolg voor de grondwaterstand in het gebied?
Financieel
- Schade aan gebouwen en landbouw
- Hoe gaat het met schadeloosstellen ten tijde van hoogwater?
- Stel, ik heb een akker vol met zonnepanelen. Wie vergoed mijn schade?
4. Vragen voor nazorg
Financieel
- Wie ruimt de rotzooi op?
- Schadevergoeding, wie betaald?
- Volledige schadebetaling.
Overig
- Mogen boeren wel opnieuw inzaaien nadat het gebied leeg is gelopen. Nu mag dat niet, omdat
het Natura 2000 gebied betreft.

