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Onderwerp Vraag- en antwoord info-avond Oever- en kadeproject Oppenhuizen-

Uitwellingerga   en 6 oktober 6 

Project O&K Oppenhuizen-Uitwellingerga (OW.13037) 

Datum Maandag 3 oktober en donderdag 6 oktober 2016 

 

 

Opening 

De heer Jepma opent de bijeenkomsten en heet iedereen welkom. Het doel van de avonden 

is om de bewoners van Oppenhuizen en Uitwellingerga te informeren over het voorkomen 

van werkzaamheden door het wijzigen van de legger. Wat is nu die legger en hoe wijzigt dat 

dan. 

 

In de presentatie wordt dit uitgelegd. 

Voor de belangrijkste vragen is deze vraag- en antwoord notitie opgesteld. 

 

Vragen en opmerkingen 

 

Vraag 1: Kost dit project mij geld? 

Antw: Het is de taak van Wetterskip Fryslân om te zorgen dat de keringen aan de 

veiligheidsnormen voldoen, de kosten zijn dus voor Wetterskip Fryslân. Als bewoners extra 

wensen hebben die meegenomen kunnen worden in het project, dan zijn die kosten voor 

eigen rekening. 

 

Vraag 2: De weg het Greate Sudein moet omhoog, moeten wij zelf het herstraten van de 

oprit betalen? 

Antw: Zie antwoord  vraag 1.  

 

Vraag 3: Wordt er meer en hoger water verwacht en wordt daarom dit project uitgevoerd? 

En wat is het doel van dit project? 

Antw: Nee, Wetterskip Fryslân heeft een afspraak met de provincie om alle kaden in 2027 

aan de norm te laten voldoen, dit is tevens het doel. Delen van Oppenhuizen en 

Uitwellingerga voldoen niet aan deze norm. 

 

Vraag: Mag ik wel bouwen als er een waterkering ligt? 

Antw: Ja dat mag, formeel behoort ook een watervergunning te worden aangevraagd als er 

bijvoorbeeld een bijkeuken moet worden gebouwd. De gemeente moet hier ook op toezien 

als een vraag via het omgevingsloket binnenkomt. Wetterskip Fryslân zal o.a. een minimale 

hoogte meegeven, maar dit zal niet hoger zijn dan de huidige vloer. Wilt u nog een kelder 

dan moet deze goed waterdicht zijn, zodat het water niet via deze ruimte in de polder kan 

komen. 
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Vraag 5: Krijg ik nu water tegen het huis aan? 

Antw: Nee, niet volgens de norm. Vanuit de eisen van wateroverlast moet het water 1 m 

vanaf de gevel blijven. Natuurlijk zijn extreme situaties niet voorzien. 

 

Vraag 6: Loopt mijn tuinhuis nu onder water als de kering wordt verplaatst naar de 

achtertuin of woning? 

Antw:  Nee, niet volgens de norm. Daarnaast heeft Wetterskip Fryslân geen taak om 

garages, tuinhuisjes, dierenverblijven e.d. te beschermen. Het gaat om woningen en 

bedrijven. 

 

Vraag 7: Waarom hou je de kade niet bij het water, nieuwe damwand en klaar.? 

Antw: Dat is juist het probleem, als het een damwand moet zijn dan moet deze veel hoger 

zijn. Namelijk wel 80 cm boven het water, dan is het uitzicht weg en kun je bijvoorbeeld niet 

meer bij de boot komen. 

 

Vraag 8: Wat als ik het niet eens ben met het besluit? 

Antw: Als de legger niet wordt gewijzigd, dan moet er fysiek werk worden uitgevoerd. Door dit 

voorstel te doen denk Wetterskip Fryslân te kunnen voldoen aan de wens van de bewoners om de 

ingreep zo gering mogelijk te houden. 

Er  moet echter wel altijd een afweging gemaakt worden wat in het maatschappelijk belang is. Er 

wordt extra overleg gehouden indien er tegenstrijdige wensen zijn van eigenaar en Wetterskip 

Fryslân. Uiteindelijk neemt het Dagelijks Bestuur een besluit om het concept ontwerp projectplan 

ter visie te leggen, daarna kunnen de officiële zienswijze- en bezwaarprocedures worden gestart. 

 

Vraag 9: Ik heb de tuin altijd netjes onderhouden en de damwand vervangen. De buurman 

heeft dit niet gedaan en zijn damwand staat op instorten. Krijgt de buurman nu een nieuwe 

damwand terwijl hij er niets aan heeft gedaan? 

Antw: Wetterskip Fryslân herstelt en vernieuwt alleen die zaken die met de waterkering te 

maken hebben. Als daarbij een stuk moet worden vernieuwd waar niets aan gedaan is, dan 

heeft die eigenaar een meevaller. Het zal zelden voorkomen dat iemand alles vernieuwd 

krijgt omdat de invloed van de waterkering niet zover zal reiken. 

 

Vraag 10: Wanneer kunnen we het voorstel verwachten? 

Antw: Wetterskip Fryslân wil binnen 4 weken na de informatieavond de brief met de 

tekening aan de bewoners toesturen. 

 
Vraag 11: Als er meer bodemdaling optreedt, moet het project dan nog een keer? 

Antw: Ja, dan wel. Wetterskip Fryslân heeft officieel van Vermillion een maximale daling van 2 cm 

meegekregen. Hier wordt rekening mee gehouden in het project. 

De bedoeling is dat Vermillion voor Oppenhuizen gaat toetreden tot de bodemdalingscommissie. 

Mocht er meer daling optreden, dan is geregeld hoe hier mee om moet worden gegaan. 

Afhankelijk van die extra daling moet Wetterskip Fryslân bekijken welke oplossingen mogelijk zijn 

en begint het proces opnieuw. 

 

 


