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Datum: Uw kenmerk: Ons kenmerk: Behandeld door: 

12 mei 2021  2021064817/2021064826  Moberg, Jonas 

Onderwerp:   Doorkiesnummer / e-mail: 

 (0344) 64 

Beste bewoner/ gebruiker van dit pand,  

Waarschijnlijk heeft u gehoord over het rapport van prof. dr. ir. Van Baars over de dijkversterking 
langs de Lekdijk (project ‘Kinderdijk-Schoonhovenseveer’ –KIS). In zijn rapport stelt de heer Van 
Baars vragen bij de uitvoering van het project. Volgens hem is de dijk minder veilig geworden en 
ondervindt een aantal woningen aan de Lekdijk blijvende problemen. 
 
Wij kunnen ons voorstellen dat dit vragen bij u oproept. Bijvoorbeeld hoe het nu met uw huis is 
gesteld. Over hoe veilig de dijk is. U bent misschien bezorgd of boos als u nog schade heeft. Of als 
uw schademelding nog in behandeling is. Dat begrijpen wij. Wij vinden het vervelend als u overlast 
heeft en in onzekerheid verkeert. Helaas hebben we nog niet het antwoord op al uw vragen. Wel 
gaan we u de komende tijd zo goed mogelijk informeren. Over wat we nu weten. En wat we gaan 
doen. 
 
 
Wij gaan ervan uit dat de dijk nu veilig is 
Dijkversterkingsprojecten worden zorgvuldig voorbereid en uitgevoerd. Tijdens de werkzaamheden 
worden toetsen uitgevoerd. Zijn alle toetsen positief? Dan mogen we er op vertrouwen dat de dijk 
veilig is.  
 
De heer Van Baars stelt dat dit bij het project KIS niet goed is gegaan. Zorgen voor veilige dijken is 
een van onze belangrijkste taken. Daarom nemen wij het rapport van de heer Van Baars uiterst 
serieus. Wij hebben aan Deltares gevraagd onafhankelijk onderzoek te doen naar de veiligheid van 
de dijk. Een eerste resultaat verwachten wij medio juni. 
 
 
Wij nemen uw meldingen en klachten over schade serieus 
Bij dijkversterkingen doen wij ons uiterste best om schade te beperken. Schade is altijd vervelend. 
Helemaal voorkomen kunnen wij dat helaas niet. 
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In het rapport van de heer Van Baars staat dat een aantal woningen blijvende problemen zou 
hebben. Daarom laten wij dit nog een keer onderzoeken door Deltares. Daarnaast laten wij 
onderzoek doen naar de manier waarop wij met schademeldingen zijn omgegaan.  
 
 
Heeft u schade gemeld naar aanleiding van project KIS en is dit nog in behandeling? 
Of het onderzoek van Deltares invloed heeft op uw schademelding, weten we niet. Daarvoor 
moeten de onderzoeken eerst klaar zijn. In de tussentijd wordt uw melding verder behandeld. 
Vragen? Neem contact op met uw contactpersoon binnen het waterschap die uw melding 
behandelt. 
 
Heeft u schade gemeld naar aanleiding van het project KIS en is dit behandeld/niet toegekend?  
Of het onderzoek van Deltares de afhandeling in een ander daglicht plaatst, weten we niet. 
Daarvoor moeten de onderzoeken eerst klaar zijn. Als het rapport van Deltares grond zou geven 
voor een nieuwe behandeling van uw schade, dan kunt u een nieuwe melding van schade indienen.  
 
Denkt u dat u schade heeft als gevolg van de dijkversterking maar heeft u die niet aangemeld? 
U kunt schade en overlast bij ons melden. Het waterschap zal de melding in behandeling nemen en 
met u hierover contact opnemen. 
 
 
We moeten de tijd nemen om dit zorgvuldig te laten onderzoeken 
Wij kunnen ons voorstellen dat u zou willen dat dit onderzoek sneller verloopt. Maar we moeten de 
tijd nemen om dit zorgvuldig te laten onderzoeken. Wij hopen op uw begrip. 
 
Wij houden de komende tijd alle betrokkenen op de hoogte. Op de website van het waterschap is 
een pagina aangemaakt waarop informatie te vinden is. Het waterschap staat in nauw contact met 
de gemeente. Ook hebben wij contact opgenomen met de Stichting De Lekkende Lekdijk. 
 
Woont u in dit pand of maakt u er gebruik van, maar bent u niet de eigenaar? In dat geval 
verzoeken wij u om de eigenaar van het pand op de hoogte te stellen van de inhoud van deze brief.  
 
 
Heeft u verdere vragen? Neem dan contact met ons op 
Als u vragen heeft over een schademelding naar aanleiding van het project KIS die in behandeling 
is, neem dan contact op met uw contactpersoon binnen het waterschap. 
 
Voor alle overige vragen kunt u kijken op de website van het waterschap: 
https://www.waterschaprivierenland.nl/rapport-kis. 
 
Of neem contact op via: 
email (info.kis@wsrl.nl) 
telefoon (06-18902200). 
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 Wij verzoeken u vriendelijk bij verdere correspondentie ons kenmerk te vermelden, zodat wij uw brief sneller kunnen 
beantwoorden. 

Met vriendelijke groet, 
 
het college van dijkgraaf en heemraden 
van Waterschap Rivierenland, 
 
de secretaris-directeur,  de dijkgraaf, 

 
 
ir. Z.C. Vonk prof. dr. J.C. Verdaas 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bijlagen: geen 

Afschrift: archief (zonder bijlage) 

 
 


