STICHTING WOONBELANGEN RIVERPARC (SWR)
STICHTING RIVERPARC ONROEREND GOED (SROG)

Aan de deelnemers/huiseigenaren
Riverparc

Van:
Bestuur SWR en SROG

6988 C.. Lathum

Lathum, 16 juli 2019

Betreft: Renovatie grasoevers en aankondiging enquête oeverophoging
Geachte SWR-deelnemers en bewoners,
Met deze brief en de bijgaande rapportages wil het stichtingsbestuur u graag informeren over de
voorgenomen renovatie van de grasoevers van het schiereiland Riverparc. Tevens kijken wij
hiermee alvast vooruit naar de nog te verschijnen enquête over de ophoging van de buitenoevers.
Allereerst geven we u de nodige inleidende informatie.
Transitieovereenkomst
In december 2011 werd de transitieovereenkomst ondertekend waardoor Riverparc kon worden
bestemd tot woonwijk van de gemeente Zevenaar. In deze overeenkomst zijn onder andere
afspraken vastgelegd ten aanzien van de hoogwaterveiligheid van het buitendijks gelegen gebied.
De transitieovereenkomst kan worden gedownload van de website van de SWR, www.riverparc.eu.
Vijfjaarlijkse oeverinspectie
Uit hoofde van voornoemde afspraken dienen de kwaliteit en de hoogte van de buitenwaterkering
eens in de vijf jaar te worden geïnspecteerd c.q. getoetst door een onafhankelijke deskundige. De
methode van inspectie is bij de transitieovereenkomst vastgelegd in een inspectieplan. In 2016
hebben inspectie en toetsing conform het inspectieplan plaatsgevonden. De waterkering is getoetst
volgens de normeringen zoals deze gelden voor primaire waterkeringen. De diverse rapportages
van ingenieursbureau Witteveen+Bos (W+B) zijn eveneens te downloaden van de SWR website. De
resultaten laten zich als volgt kort samenvatten.
Onderwerp
Kwaliteit steenbestorting
Kwaliteit grasbekleding
Hoogte buitenoevers

Beoordeling
Voldoende
Voldoende
Onvoldoende

Details
Goede golfweerstand; enkele verbeterpunten
Grasmat volstaat
Nieuwe normering vereist lokale ophogingen

Aanbevelingen door Witteveen+Bos
Naar aanleiding van de onderzoeken heeft ingenieursbureau Witteveen+Bos een aantal
aanbevelingen in zijn rapportages opgenomen. Deze betreffen het op enkele locaties bijstorten van
stortsteen, alsmede het op diverse plaatsen ophogen van de oeverkruin met een extra damhoogte
van 3 tot 16 cm.
Overleg stichtingsbestuur met gemeente Zevenaar
Het stichtingsbestuur heeft in februari 2017 de gemeente formeel verzocht om de conclusies en
aanbevelingen van Witteveen+Bos te accepteren zodat de buitenoevers conform deze bevindingen
kunnen worden gerenoveerd. Het afgelopen jaar heeft overleg hierover plaatsgevonden met de
wethouder Ruimtelijke Ordening dhr. Hans Winters.
Nieuwe overeenkomst
Bij voornoemd overleg heeft dhr. Winters voorgesteld om de transitieovereenkomst te herzien. De
afspraken in deze overeenkomst zijn achterhaald, enerzijds doordat deze voor het grootste deel
zijn afgewikkeld en anderzijds door de komst van nieuwe waterwetgeving. De gemeente is thans
bereid om afstand te doen van de eerder van de stichtingen gevergde garanties en vrijwaringen
ten aanzien van de waterveiligheid. De details van een nieuwe, vereenvoudigde overeenkomst zijn
uitgewisseld en besproken. Het wederzijdse streven was dat de nieuwe overeenkomst vóór de
zomer in concept zou klaarliggen, zodat deze ter beoordeling zou kunnen worden voorgelegd aan
de deelnemers van Riverparc en aan het college van burgemeester en wethouders.
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Vertraging oeverherstelplannen door tussenkomst bewoners
Een klein aantal Riverparc-bewoners heeft echter zodanig druk uitgeoefend op de wethouder dat de
gemeente de totstandkoming van de nieuwe overeenkomst heeft uitgesteld tot op zijn vroegst
november van dit jaar, i.e. na SWR-deelnemersvergadering van oktober. Als reden hiervoor voert
het college van B&W aan, de betreffende bewoners tijd te willen gunnen voor het oplossen van de
problemen die zij hebben met het stichtingsbestuur. Door deze vertraging kan het bestuur u op dit
moment nog niet het concept van de nieuwe overeenkomst overleggen en u thans nog geen
volledige zekerheid bieden over de benodigde lokale ophoging van de buitenoevers. Gestreefd
wordt naar enquêtering over een nieuwe overeenkomst onder alle deelnemers in oktober, gevolgd
door bekrachtiging in het college van B&W in november en aansluitende ondertekening. U zult
tijdig over deze zaken worden geïnformeerd.
Herstelplan in twee fasen
Om toch, zoals voorgenomen en dringend gewenst, in 2020 te kunnen beginnen met de
oeverrenovatie, maakt het stichtingsbestuur onderscheid tussen de grasoevers (bij de jachthaven
en bij het strand aan de oostkant) en de steenoevers (alle overige oevers met steenbestorting).
Zoals hierna aangegeven kan als eerste fase worden begonnen met de renovatie van de grasoevers
terwijl met de steenoevers kan worden gewacht totdat volledige duidelijkheid is verkregen over de
nieuwe overeenkomst en de benodigde oeverhoogten.
Locaties grasoevers

Urgentie renovatie grasoevers
Ofschoon Witteveen+Bos de kwaliteit van de grasbekleding als “voldoende” beoordeelt, moeten
deze oevers toch dringend worden gerenoveerd. Met name bij de jachthaven bevinden zich diepe
kuilen in de grasoevers waardoor deze praktisch onbegaanbaar zijn geworden en daardoor
nauwelijks meer gemaaid of geïnspecteerd kunnen worden. Ook bij het oostelijke strand kan de
begaanbaarheid van de grasoevers worden verbeterd, onder andere door het talud minder steil te
laten verlopen met een helling van 1:3 of flauwer. Bij de doorgang tussen Zilvermeeuw 36 en 38
wordt een (betonnen) trap in het talud voorzien. Onder de grasmat zou bovendien bij voorkeur een
kleilaag van ca. een halve meter dik moeten worden aangebracht waardoor de waterkerende
werking van de grasoevers wordt verbeterd. Nu de ontzanding in de nabijheid van het Riverparc
van de baan is, kan de renovatie van deze oevers risicovrij worden uitgevoerd.
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Kruinhoogte grasoevers
 Benodigde kruinhoogte en waarborgsom
Volgens de rapportages van Witteveen+Bos volstaat bij de grasoevers een kruinhoogte van
12,40 m+NAP. Dit is gebaseerd op de nieuwe waterwetgeving voor primaire dijken. In de
huidige transitieovereenkomst uit 2011 is echter nog een hoogte voorgeschreven van
12,60 m+NAP, dus 20 cm hoger. Wanneer de oevers rondom het Riverparc op deze hoogte
zouden worden gebracht dan zou de gemeente de waarborgsom ad € 100.000 terugbetalen aan
de SWR. Gelet op de voorafgaande onderhandelingen over de nieuwe overeenkomst mag
redelijkerwijs worden verwacht dat de gemeente de thans nog voorgeschreven hoogte van
12,60 m+NAP zal loslaten en de waarborgsom zal terugbetalen, zodat de door Witteveen+Bos
berekende hoogte van 12,40 m+NAP kan worden gehanteerd.


Beoogde kruinhoogte na renovatie
Het bestuur acht het aanvaardbaar om hierop te anticiperen en de grasoevers bij de renovatie
op een kruinhoogte te brengen die nergens lager is dan 12,40 m+NAP. Mocht onverhoopt later
alsnog de hoogte van 12,60 m+NAP door de gemeente worden afgedwongen, dan kunnen díe
delen van de grasoevers waar dat dan nog nodig is relatief eenvoudig en goedkoop door middel
van betonnen palissadebanden op de vereiste hoogte worden gebracht. Overigens zal voordat
de renovatie wordt uitgevoerd wellicht nog gelegenheid bestaan om de kruinhoogte van de
grasoevers desgewenst nog enigszins bij te stellen.



Huidige kruinhoogte
Bij de jachthaven varieert de kruinhoogte van de grasoever momenteel tussen 12,31 en 12,60
m+NAP (exclusief betonrand). Bij het oostelijke strand ligt deze tussen 12,42 en 12,67 m+NAP.
Dit betekent dat de huidige kruinhoogte van de grasoevers grotendeels gehandhaafd kan
blijven, op enkele stukken bij de jachthaven na die momenteel nog een aantal centimeters lager
zijn dan 12,40 m+NAP. (Zie bijgevoegde overzichtskaart ‘Beoordeling kruinhoogte’, W+B 2009.)

Eerste kostenraming renovatie grasoevers
De gecombineerde kostenraming door een projectbegeleider en offerte van een uitvoerder kwam in
het begin van 2015 uit op een bedrag van ca. € 170.000 (excl. BTW). Hierbij zijn zaken als de
voorgenomen trap in het oostelijke talud en de hierna genoemde voorlichtingsronde nog niet
inbegrepen. Nieuwe offertes zullen zo spoedig mogelijk worden aangevraagd.
Projectaanpak grasoevers
Het stichtingsbestuur is voornemens om het project management voor de grasoeverrenovatie uit
handen te geven aan een op dit gebied ervaren, professionele organisatie. Wat het bestuur betreft
zal, zodra het projectplan klaarligt en vóórdat er enige fysieke activiteit plaatsvindt, allereerst
uitgebreid informatie verstrekt worden aan en gecommuniceerd worden met de deelnemers, in het
bijzonder de aanwonenden van de grasoevers. Aanwonenden en anderen die reeds in dit stadium
met het stichtingsbestuur van gedachten willen wisselen over de projectaanpak, worden hiermee
verzocht dit per e-mail te doen: info@riverparc.eu
Aankondiging enquête oeverophoging
Zodra met de gemeente Zevenaar principe-overeenstemming zal zijn bereikt over de nieuwe
(transitie)overeenkomst, zal het SWR-bestuur door middel van een enquête de mening vragen van
alle deelnemers over de in deze overeenkomst vast te leggen afspraken met de gemeente. Het
belangrijkste onderdeel hierin vormt de nieuwe afspraak over de waterveiligheid van het Riverparc.
Als bewoners van het buitendijkse gebied zijn wij allen zelf verantwoordelijk voor de gevolgen van
extreem hoge waterstanden van de IJssel. Gelukkig liggen de woningen van Riverparc op een terp
– het opgespoten schiereiland – zodat er nooit sprake kan zijn van een echte dijkdoorbraak, zoals
bij de ons omringende dorpen. Er bestaat daarom bij Riverparc een inherent kleinere kans op grote
materiële schade of letselschade bij extreem hoog water. Deze geringere gevolgschade komt in de
nieuwe waterwetgeving tot uiting in een soepeler norm voor de hoogte van de waterkering: onze
waterkering mag wat lager zijn dan de primaire dijkring waar de steden achter liggen, omdat bij
een eventuele overstroming de schade beperkt blijft. Witteveen+Bos heeft geconstateerd dat voor
Riverparc een overstromingskans van één keer in de 300 jaar past binnen de waterwetgeving, en
heeft met dat gegeven de benodigde oeverhoogten voor Riverparc berekend. Deze zijn voor alle
locaties langs de steenoevers te vinden in de bijliggende rapportage van W+B. Het SWR-bestuur
wil de hoogte van de buitenoevers afstemmen op dit op de wet gebaseerde advies. Wij hopen u de
enquête hierover in oktober as. te kunnen toesturen.
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Rivierklimaatpark IJsselpoort (RKP)
Om de IJssel bij hoog water meer ruimte te geven worden wel eens nevengeulen aangelegd. Het
water stroomt dan niet alleen meer door de bedding van de IJssel zelf, maar ook door de
nevengeul. Daardoor daalt de waterstand in het IJsselbed, maar de waterstand in de nevengeul
stijgt uiteraard. Dit is ook het plan met het Rhederlaag. Bij het project Rivierklimaatpark is
voorgenomen om de westelijke zomerkade van de Koppenwaard te verlagen (60-80 cm) en een
brug aan te leggen in de Marsweg tussen Lathum en de camping Rhederlaagse Meren. Daardoor
kan bij hoge waterstanden het water uit de IJssel bij Lathum gemakkelijker en vaker door de
Koppenwaard in het Rhedermeer stromen. Het vloeit daarna bij Giesbeek weer terug in de IJssel.
Het Rhederlaag wordt zo gebruikt als nevengeul van de IJssel. De waterstand in het IJsselbed
daalt, maar neemt toe in het Rhederlaag. Het waterpeil bij het Riverparc zal in die situaties –
iedere 2 jaar – méér stijgen en er ontstaat stroming door het Rhedermeer, met name langs de
westzijde van het Riverparc. De waterkering van het Riverparc zal mede hierdoor moeten worden
opgehoogd en vanwege de stroming wellicht ook moeten worden versterkt. Bevestiging van het
bovenstaande is gegeven door het RKP, door de ingenieursbureaus Royal HaskoningDHV en
Witteveen+Bos en door Rijkswaterstaat, in het IGOR overleg. Zie bv. de bijlage ‘Notitie Kansrijke
Oplossingen RKP’ p. 43: “Waterstandsverhoging Rhederlaag (Dijken en Riverparc)”. Het SWRbestuur heeft de projectleiding van het RKP in april 2018 verantwoordelijk gesteld voor de hierdoor
veroorzaakte kosten. De consequenties van het project Rivierklimaatpark voor de buitenoevers van
het Riverparc zullen nader worden belicht bij de aangekondigde enquête over de oeverophoging.
Uw mening wordt op prijs gesteld
Ofschoon u bij deze informatiebrief nog geen enquête aantreft – door omstandigheden als
aangegeven – zou het stichtingsbestuur graag van u willen vernemen of u zich kunt vinden in de
hierboven omschreven gefaseerde aanpak. Het bestuur is van mening dat de renovatie van de
grasoevers kan worden opgestart nu de zandwinning nabij het oostelijke strand definitief niet
doorgaat. Daarmee kan een aantal problemen zonder verder uitstel worden opgelost; te weten de
begaanbaarheid, de onderhoudbaarheid en de waterkerende werking van deze oevers. Over de
normering en de ophoging van alle buitenoevers kunnen we met de enquête gezamenlijk besluiten
zodra een nieuwe overeenkomst met de gemeente is uitgekristalliseerd. Wilt u ons laten weten hoe
u over deze insteek denkt? Doet u dat dan a.u.b. via het onderstaande e-mailadres.
Tot slot: infoboekje en FAQ
In de nieuwsbrief van juni jl. zijn de informatiebrochure en de FAQ aangekondigd. Deze kunt u
thans inzien en downloaden op de homepage www.riverparc.eu. Wij wensen u veel leesplezier.
Met vriendelijke groet,
Bestuur
Stichting Woonbelangen Riverparc
Stichting Riverparc Onroerend Goed
Meerkoet 9
6988 CK Lathum
www.riverparc.eu
info@riverparc.eu

Bijlagen: Onderstaande bijlagen zijn te downloaden op www.riverparc.eu/downloads/
Transitieovereenkomst:
 Transitieovereenkomst d.d. 22-12-2011 met 6 bijlagen
Rapportages Witteveen+Bos:
 Overzichtskaart ‘Beoordeling kruinhoogte’, W+B ZV89.1.1005, 09-09-2009
 Toetsing grasbekleding Riverparc, W+B ZV97-1/15-009.824, 11-06-2015
 Inspectie en toetsing waterveiligheid Riverparc, W+B ZV99-1/16-018.787, 09-11-2016; en
Bepaling overstromingsrisico Riverparc, W+B ZV99-1/16-016.405, 30-09-2016
Rivierklimaatpark:
 Notitie Kansrijke Oplossingen RKP, versie 5.0, 07-03-2018
 Poster Totaalbeeld kaarten - concept VKA Rivierklimaatpark, 26-06-2019
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