Informatie van het College

Onderwerp:
Datum:
Portefeuillehouder:
Team:
Steller:

Voorlopig ontwerp herinrichting Wandellandschap Oosterringdijk en
omgeving
1 februari 2022
M.A. Sikkes-van den Berg
Infra
Rens Snoek / Vera van Haastrecht

Wat is de voorgeschiedenis en de concrete aanleiding van de informatie?
Voorgeschiedenis
In 2020 is het projectplan voor het Wandellandschap Oosterringdijk en omgeving vastgesteld. Hierna
is begonnen met het opstellen van een uitgangspuntennotitie, waarin alle randvoorwaarden en
uitgangspunten van de verschillende beleidsvelden zijn verzameld. Ook is er bij directe bewoners en
andere belanghebbenden door middel van een vragenlijst geïnventariseerd welke wensen er zijn voor
dit gebied. Deze zijn samengevoegd in een reactieverslag. Aan de hand van de uitgangspuntennotitie
en de wensen van de bewoners is het schetsontwerp opgesteld. Na vaststellen van het schetsontwerp
in maart 2021, is deze gedeeld met de bewoners.
Concrete aanleiding
Bij het delen van het schetsontwerp is er weer veel input ontvangen van de bewoners. Onder andere
aan de hand hiervan is er de afgelopen maanden gewerkt aan het voorlopig ontwerp. Deze willen we
nu weer delen met de bewoners.

Ligt aan de informatie een collegebesluit ten grondslag?
Ja, datum: 1 februari 2022.

Samenvatting
Inhoud van het besluit
Het college heeft de uitgangspuntennotitie en het voorlopig ontwerp vastgesteld en ingestemd om het
reactieverslag en het voorlopig ontwerp voor te leggen aan bewoners en belanghebbenden.
Risico’s
Financieel
De uitgaven zijn gedekt door diverse voorzieningen opgenomen in het programma groot onderhoud
openbare ruimte 2020-2024.
Juridisch
N.v.t.
Duurzaamheid
In de uitgangspuntennotitie, waar dit voorlopig ontwerp vanuit gaat, is duurzaamheid als belangrijk
punt opgenomen. Klimaatadaptatie speelt een grote rol, samen met vergroening en biodiversiteit.
Andere risico’s
De gemeente heeft meerdere overleggen gehad met het Waterschap Amstel, Gooi en Vecht (AGV)
over het mogelijk verlagen van het waterpeil van de Oosterringdijk. In het kader van het
Watergebiedsplan Diemerpolder is uitgesproken dat beide partijen in beginsel positief zijn. Verlaging
van het waterpeil zorgt ervoor dat los van elkaar liggende watergangen in het gebied met elkaar
verbonden kunnen worden. Dat zorgt onder andere voor een betere doorstroom van het watersysteem
en daarmee een betere waterkwaliteit en een grotere waterberging.
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De verlaging van het waterpeil maakt het daarnaast mogelijk om heel het centrum van Diemen af te
koppelen. Uit de gesprekken met AGV is naar voren gekomen dat dit lijkt te kunnen. Afgelopen
december zijn er aanvullende berekeningen uitgevoerd om dit te bevestigen. In het voorlopig ontwerp
is dan ook van dit nieuwe scenario (verlaagd waterpeil) uitgegaan. Dit verandert iets aan het beeld. De
dijk krijgt bijvoorbeeld een flauwer talud en wordt lager.
Vervolg
Communicatie
Wanneer het voorlopig ontwerp is vastgesteld worden bewoners op digitale wijze geraadpleegd.
Belanghebbenden kunnen om toelichting vragen en reageren. Communicatie en participatie zijn
belangrijke elementen, ook bij de herinrichting van het wandellandschap Oosterringdijk en omgeving.
Doel is om een overzicht te verkrijgen van alle rechten, belangen en wensen van alle
belanghebbenden, zodat er een goede afweging kan worden gemaakt voor het ontwerp en de
uitvoering van het project. De wensen en reacties zijn zoveel mogelijk verwerkt in het voorlopig
ontwerp en gebundeld in het reactieverslag. Er is een groot aandeel actieve bewoners en
belanghebbenden gezien het aantal gegeven opmerkingen naar aanleiding van het schetsontwerp.
Participatie
Na vaststelling van het voorlopig ontwerp worden de directe bewoners uitgenodigd door middel van
een brief om het ontwerp in te zien via een presentatie op de webpagina/ YouTube kanaal. Hier is ook
de mogelijkheid om input te leveren, waarmee kan worden toegewerkt naar een definitief ontwerp.
Andere belanghebbenden worden bereikt door het bericht te delen op de sociale media, het
Diemernieuws en op borden in het wandelgebied zelf.
Planning
Na de ontvangen input op het voorlopig ontwerp kan worden begonnen met het opstellen van het
definitief ontwerp, deze zal ook weer worden gedeeld met de bewoners en belanghebbenden, waarna
kan worden begonnen met de uitvoering.
Te verwachten bestuursvoorstellen voor het project herinrichting Wandellandschap Oosterringdijk en
omgeving:
Definitief ontwerp: 1ste kwartaal 2022

Ter inzage in iBabs
Bijlage 1 – Voorlopig ontwerp
Bijlage 2 – Ontwerpboekje voorlopig ontwerp wandellandschap Oosterringdijk en omgeving
Bijlage 3 – Reactieverslag opmerkingen schetsontwerp wandellandschap Oosterringdijk en omgeving

- EINDE -

2

