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2 december 2020
13.00 - 14:30 uur

Afschrift aan Deelnemers en agendaleden

1. Opening en  mededelingen

2. Stand van zaken project Afsluitdijk

2a )  Uitvoering
Het afgelopen halfjaar is er op verschillende plekken gewerkt aan de versterking
van de Afsluitdijk. Het projectteam zal een presentatie geven over de voortgang
van de werkzaamheden van het afgelopen halfjaar.

2b)  Issue hydraulische randvoorwaarden
Op 4 november jl. is een brief aan de Tweede Kamer verstuurd met een passage
over de tegenvaller bij project Afsluitdijk. De verwachte nieuwe eindmijlpaal is
genoemd (gaat mogelijk van 2022 naar 2025). De vertraging geldt met name
voor de nieuw te bouwen spuimiddelen en de renovatie van de bestaande
spuimiddelen. Voor een aantal deelprojecten, zoals de versterking van het
dijklichaam en de bouw van twee gemalen en van twee keersluizen, geldt dat
deze al wel in 2022 of 2023 gereed zullen zijn. De Bestuurlijke Stuurgroep
Afsluitdijk is hierover reeds geïnformeerd. Op 1 december vindt het
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Wetgevingsoverleg Water plaats waar project Afsluitdijk ook wordt behandeld. De
stand van zaken zal verder mondeling worden toegelicht.

Datum
23 juni 2020

2c)  Openstelling fietspad Kornwerderzand - Friese kust
In een stakeholderbijeenkomst is toegezegd te onderzoeken of het fietspad aan
de Waddenzeezijde tussen Kornwerderzand en de Friese kust (dijkvak 17) eerder
opengesteld kan worden voor fietsers.

In 2019 heeft Levvel dijkvak 17 versterkt. De werkzaamheden aan dit dijkvak zijn
nog niet volledig afgerond en enkele punten moeten worden hersteld. Deze
werkzaamheden heeft Levvel nu in 2022 gepland. RWS is in gesprek met Levvel
of deze werkzaamheden eerder uitgevoerd kunnen worden.

2d)  Bijdrage aan  regionale economie en werkgelegenheid
, geeft een presentatie over de

stand van zaken.

2e)  Ruimtel i jke kwal i te i t  (KBO/kwal i te i ts team)

Advies 0026 Geleiderail A7 (18 september 2020)
Het Koepeloverleg Borging Omgevingskwaliteit (KBO, bestaande uit
kwaliteitsteam Afsluitdijk, Rijksdienst Cultureel Erfgoed, welstand,
monumentencommissies en landschapsadviseurs provincies) heeft één advies
uitgebracht, te weten advies 0026 Geleiderail A7. Het kwaliteitsteam spreekt met
het advies haar zorg uit over het verlies aan uitzicht over het IJsselmeer als
gevolg van de vernieuwing van de A7. "Voor heel Nederland gaat een van de
spectaculaire belevingskwaliteiten van de Afsluitdijk verloren" volgens het advies.
Het kwaliteitsteam adviseert wordt om nu in te grijpen en de veiligheid op de A7
te vergroten mét behoud van het zicht op het IJsselmeer. Dit punt zal mondeling
worden toegelicht.

Samenwerking Kwaliteitsteam en regio
In de Bestuurlijke Stuurgroep Afsluitdijk van 30 juni 2020 is aangegeven dat DNA
het initiatief zal nemen om met het kwaliteitsteam in overleg te treden over de
soms conflicterende belangen van de regio en het kwaliteitsteam. DNA heeft het
bureau IMA (Identity Matching Academy) gevraagd om een inventarisatie te
maken van de doelstellingen, belangen en ideeën die er zijn rondom het
onderwerp 'beleving' van de Afsluitdijk bij het Q-team, RWS en DNA. Daarin
wordt ook het project Blije Vissenveld betrokken, maar ook het voornemen om de
beleving van Kornwerderzand te versterken. Op basis van die inventarisatie
kunnen partijen in overleg over de verdere stappen.

Bijlagen:
• Advies 0026 Geleiderail A7
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3 .  Regionale ambit ies

3a )  Ontwikkel ingen De N ieuwe Afsluitdijk
Een stand van zaken met betrekking tot de ontwikkelingen van De Nieuwe
Afsluitdijk is beschreven in bijgevoegde voortgangsrapportage.

Bijlage:
• Voortgangsrapportage projecten De nieuwe Afsluitdijk

3b)  Exploitatie Afsluitdijk Wadden Center (AWC)
In de Bestuurlijke Stuurgroep van 30 juni 2020 is de exploitatie van het AWC
besproken. Door de dramatische daling in het aantal bezoeken is de omzet in de
horeca onvoldoende om als financiële drager te fungeren voor het AWC. In
oktober heeft de provincie Fryslan een 'contouren-besluit' genomen om te zorgen
voor een gezonde exploitatie van het AWC op termijn. De ondernemer is
voornemens op eigen kosten het horeca-concept aan te passen, waardoor het aan
autonome aantrekkingskracht wint. Daarnaast heeft de provincie Fryslan besloten
om een entreeprijs te gaan heffen die niet drempelverhogend werkt. Deze
maatregelen moeten bijdragen tot een gezonde exploitatie van het AWC op lange
termijn.

Bijlage:
• Notitie Exploitatie A WC

4 .  Overige ontwikkel ingen rond de  Afsluitdijk

4a )  Renovatie en  uitbreiding Monument
RWS Midden-Nederland (MN) heeft met de regionale partners besloten tot het
renoveren en het uitbreiden van de horeca aan weerszijden van het Monument.
Bij de renovatie en uitbreiding van het Monument willen RWS en DNA een meer
duurzaam energie- en watersysteem. In september heeft Ekwadraat het rapport
Water- en energieconcepten uitgebracht.

Voor het energieconcept is het scenario WKK (Warmte Kracht Koppeling) op
biodiesel in combinatie met zonnepanelen het meest kansrijk.

Voor het watersysteem is het huidige systeem met wateraanvoer over de weg het
meest optimaal, omdat dit vele malen goedkoper is dan andere systemen. Vanuit
DNA wordt vastgesteld dat de oplossing niet duurzaam en innovatief genoeg is;
een maatlat waarlangs de Afsluitdijk de afgelopen jaren is ontwikkeld. RWS en de
regio hebben afgesproken dat RWS verder onderzoek gaat doen voor het
verkrijgen van drinkwater uit het IJsselmeer middels UV en filtering.

geeft namens project Monument mondeling een toelichting op de
overige stand van zaken van het project.

4b)  Mij lpalen Afsluitdijk
Begin dit jaar diende zich de bij RWS en DNA een initiatief aan om bij de opening
van de Afsluitdijk een bijzonder event te lanceren. Het initiatief gaf aanleiding om
de ambities te verkennen voor zowel de opening van de Afsluitdijk als het vieren
van zogenaamde mijlpalen. In de bijlage zijn de mijlpalen beschreven.

Datum
23 juni 2020
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Datum
23 juni 2020Bespreekpunten:

• Zijn de mijlpalen beschreven in de bijlage de belangrijkste mijlpalen?
• Van gedachten wisselen over moment en ambitieniveau voor het openen

van de nieuwe Afsluitdijk.

Bijlage(n):
• Memo verkenning mijlpalen Afsluitdijk

5 .  Verslag Bestuurli jke Stuurgroep 30  juni  2020

Bespreekpunt:
• conceptverslag vaststellen.

Bijlage(n):
• Conceptverslag Bestuurlijke Stuurgroep Afsluitdijk 30 juni 2020

6 .  Rondvraag en  sluiting
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