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Geachte mevrouw, heer, 
 
 
De dijk in Papendrecht is onderdeel van de waterkering tussen Hardinxveld-Giessendam en Streefkerk. Het 
Waterschap Rivierenland toetst elke 12 jaar of de dijken nog voldoen aan de geldende veiligheidsnormen. In 
deze brief leest u meer over de veiligheidstoets, de planning en over de communicatie aan dijkbewoners. 
 
Voorgeschiedenis  
Dijkversterkingen houden onze regio al jaren bezig door de ligging langs de Beneden Merwede. En terecht 
dat we daar gezamenlijk aandacht voor hebben. In 2014 en 2016 zijn er enkele  informatiebijeenkomsten 
voor dijkbewoners geweest over mogelijke dijkversterkingen in Papendrecht. In 2019 hebben wij de 
dijkbewoners uitgenodigd om de presentatie over de Perspectievennota A5H in de Commissie Ruimte bij te 
wonen. Met (dijk)bewoners en andere belangstellenden hebben we afgesproken van ons te laten horen als 
er nieuws is. Ook als dat alleen maar gaat over het proces. De uitkomst van de beoordeling van de dijken is 
zo'n moment om bewoners te informeren.  
 
Nieuwe normen 
In 2017 zijn nieuwe, strengere veiligheidsnormen opgesteld voor de dijken. De normen die sinds 2017 van 
toepassing zijn voor onze waterkeringen zijn gebaseerd op de situatie zoals die wordt verwacht in 2050. Dat 
wil zeggen dat er is gekeken naar de waterstanden, het aantal mensen en de economische waarden zoals 
die er dan met een zekere waarschijnlijkheid zullen zijn. Onlangs heeft het waterschap het dijkvak tussen 
Hardinxveld-Giessendam en Streefkerk beoordeeld aan die normen. Dit dijkvak beschermt ook Papendrecht 
tegen het water. Uit die beoordeling blijkt dat de dijk niet voldoet niet aan de nieuwste veiligheidsnorm. 
Daarom moet het waterschap de dijk vóór 2050 versterken.  
 
Geen acute maatregelen  
Dat de dijk niet voldoet aan de norm, wil niet zeggen dat direct maatregelen nodig zijn. De dijk wordt 
opgenomen in het landelijk hoogwaterbeschermingsprogramma (HWBP). Waterschap Rivierenland gaat 
onderzoeken welke maatregelen nodig zijn om in 2050 aan de nieuwe veiligheidsnormen te voldoen. Het is 
nog niet duidelijk hoe de dijkversterking eruit komt te zien. En welke gevolgen dit heeft voor het dijkprofiel en 
de aangrenzende woningen. Om de plannen te maken, praat het waterschap ook met bewoners en 
bedrijven aan de dijk.  
 
Planning  
De voorbereiding van een dijkversterking kost veel tijd. Er ligt op dit moment een voorzichtige planning, het 
zogenoemde potloodprogramma. Daarin staat dat de voorbereiding in 2026 begint en enkele jaren in beslag 
neemt. Deze planning is nog een inschatting.  
 
Brief aan bewoners 
We informeren dijkbewoners nu over de uitkomst van de beoordeling van de waterkering tussen 
Hardinxveld-Giessendam en Streefkerk met een brief. Deze brief aan bewoners vindt u in de bijlage.  
 
Berichten over de Lekdijk 
Prof. Dr. Ir. Van Baars heeft een kritisch rapport opgesteld over de manier waarop het dijkversterkingsproject 
Kinderdijk-Schoonhovenseveer (KIS) in de periode 2013-2018 is uitgevoerd door. Daarvoor is in de media 



aandacht. Waterschap Rivierenland heeft Deltares gevraagd onafhankelijk onderzoek uit te voeren naar de 
waterveiligheid (fase 1) en naar de opmerkingen in het rapport van Van Baars over schade aan woningen 
aan de Lekdijk (fase 2).  
In juli verwacht het waterschap de eerste resultaten van het onderzoek uit fase 1. Dat kan ook leiden tot 
vragen en bezorgdheid bij bewoners in Papendrecht. De toekomstige dijkversterking in Papendrecht staat 
echter los van de dijkversterking KIS en het onderzoek vormt geen reden om bewoners nu niet te 
informeren. 
 
Meer informatie 
Meer informatie over het versterken van de dijken vindt u op de website van het waterschap 
www.waterschaprivierenland.nl/sterke-dijken. Wilt u meer weten over het landelijke 
Hoogwaterbeschermingsprogramma, kijk dan op www.hwbp.nl.  
 
 
 
Hoogachtend, 
 
Burgemeester en wethouders van Papendrecht, 
de secretaris, 
 
 
 
J.M. Ansems 

de wnd. burgemeester, 
 
 
 
A.M.M. Jetten 

 

http://www.waterschaprivierenland.nl/sterke-dijken
http://www.hwbp.nl/
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Geachte bewoner, 
 
De dijk in Papendrecht is onderdeel van de waterkering tussen Hardinxveld-
Giessendam en Streefkerk. Het Waterschap Rivierenland toetst elke 12 jaar of de 
dijken nog voldoen aan de geldende veiligheidsnormen. In deze brief leest u meer 
over de veiligheidstoets en de planning. 
 
Voorgeschiedenis  
Dijkversterkingen houden onze regio al jaren bezig door de ligging langs de Beneden 
Merwede. En terecht dat we daar gezamenlijk aandacht voor hebben. In het verleden 
zijn er enkele informatiebijeenkomsten geweest over mogelijke dijkversterkingen in 
Papendrecht. Met (dijk)bewoners en andere belangstellenden hebben we 
afgesproken van ons te laten horen als er nieuws is. Ook als dat alleen maar gaat 
over het proces.  
 
Nieuwe normen 
In 2017 zijn nieuwe, strengere veiligheidsnormen opgesteld voor de dijken. De 
normen die sinds 2017 van toepassing zijn voor onze waterkeringen zijn gebaseerd 
op de situatie zoals die wordt verwacht in 2050. Dat wil zeggen dat er is gekeken 
naar de waterstanden, het aantal mensen en de economische waarden zoals die er 
dan met een zekere waarschijnlijkheid zullen zijn. Onlangs heeft het waterschap het 
dijkvak tussen Hardinxveld-Giessendam en Streefkerk beoordeeld aan die normen. 
Dit dijkvak beschermt ook Papendrecht tegen het water. Uit die beoordeling blijkt dat 
de dijk niet voldoet niet aan de nieuwste veiligheidsnorm. Daarom moet het 
waterschap de dijk vóór 2050 versterken.  
 
Geen acute maatregelen  
Dat de dijk niet voldoet aan de norm, wil niet zeggen dat direct maatregelen nodig 
zijn. De dijk wordt opgenomen in het landelijk hoogwaterbeschermingsprogramma 
(HWBP). Waterschap Rivierenland gaat onderzoeken welke maatregelen nodig zijn 
om aan de nieuwe veiligheidsnormen te voldoen. Het is nog niet duidelijk hoe de 
dijkversterking eruit komt te zien. En welke gevolgen dit heeft voor het dijkprofiel en 
de aangrenzende woningen. Om de plannen te maken, praat het waterschap ook 
met bewoners en bedrijven aan de dijk.  
 
Planning  
De voorbereiding van een dijkversterking kost veel tijd. Er ligt op dit moment een 
voorzichtige planning, het zogenoemde potloodprogramma. Daarin staat dat de 



 

 
 

voorbereiding in 2026 begint en enkele jaren in beslag neemt. Deze planning is nog 
een inschatting.  
 
Meer informatie 
Als er nieuwe informatie is over het versterken van de dijk in Papendrecht, brengen 
we u op de hoogte.  
 
Meer informatie over het versterken van de dijken vindt u op de website van het 
waterschap www.waterschaprivierenland.nl/sterke-dijken. Wilt u meer weten over het 
landelijke Hoogwaterbeschermingsprogramma, kijk dan op www.hwbp.nl.  
 
Heeft u vragen? Neem dan contact op met Danielle Wijnen via e-mailadres 
d.wijnen@papendrecht.nl of telefonisch via 078 – 770 6371. 
 
 
Hoogachtend, 
 
Burgemeester en wethouders van Papendrecht, 
de secretaris, 
 
 
 
J.M. Ansems 

de wnd. burgemeester, 
 
 
 
A.M.M. Jetten 
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