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1

Inleiding
Het ontwerp-dijkverbeteringsplan van de Linnaeuskade heeft op grond van artikel 11
lid 2 en afdeling 3.4 van de algemene wet bestuursrecht (AWB) van 14 februari 2017
t/m 27 maart 2017 gedurende zes weken ter inzage gelegen.
Het ontwerp-dijkverbeteringsplan heeft aanleiding gegeven tot enkele ambtelijke
wijzigingen. In de voorliggende nota wordt ingegaan op de ambtelijke wijzigingen.
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2

Ambtelijke wijzigingen
Ambtshalve zijn er de volgende wijzigingen:
1. Voorwoord
2. Dijkverbeteringsplan
3. Procedure
4. M.e.r.-beoordeling
5. Natuur
6. Bijlage D Nieuwe legger 2016
7. Bijlage F

2.1

Voorwoord
In het plan is het voorwoord toegevoegd van het verantwoordelijke Dagelijks
Bestuurslid.

2.2

Dijkverbeteringsplan
In paragraaf 2.1 is de tekst over de m.e.r.- beoordeling die naar het bestuur gaat
verwijderd.

2.3

Procedure
In diverse hoofdstukken is de procedure geactualiseerd, als gevolg van het
vaststellen van het dijkverbeteringsplan na het ontwerp-dijkverbeteringsplan.
In het plan is op diverse plaatsen de tekst “ontwerp dijkverbeteringsplan” omgezet
naar “dijkverbeteringsplan”.

2.4

M.e.r.-beoordeling
In hoofdstuk 1 is de procedure van de m.e.r.-beoordeling beschreven. Het m.e.r.beoordelingsbesluit is genomen bij vaststelling van het ontwerp-dijkverbeteringsplan.
De tekst is om die reden geactualiseerd.
Het besluit is bijgevoegd onder bijlage G.

2.5

Natuur
In paragraaf 5.5 staat het onderzoek beschreven naar de vleermuizen. De boom
waarin een vleermuizenpaarverblijf is waargenomen, wordt niet gekapt. De
betreffende boom wordt alleen gesnoeid. Hierdoor vervalt de maatregel van het
plaatsen van 4 vleermuizenkasten. Dit is in paragraaf 4.2 ook aangepast. In plaats
van 36 bomen worden er nu 35 bomen gekapt.

2.6

Bijlage D Nieuwe legger 2016
De legger die in 2016 is opgesteld, is hetzelfde gebleven. Alleen de lay-out is
veranderd naar de Amstel Gooi en Vecht lay-out.
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2.7

Bijlage F
Bijlage F “Bomentekening” is aangepast. De boom met nummer 112109 wordt nu
niet meer gekapt, maar wel gesnoeid. Dit is mede om tegemoet te komen aan de
zienswijze van de bomenstichting (zie verslag van inspraak).
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Het dijkverbeteringsplan is opgesteld in opdracht van het waterschap Amstel, Gooi
en Vecht en in samenwerking met:
Waternet
Korte Ouderkerkerdijk 7
Postbus 94370
1090 GJ Amsterdam
Tel. 0900 93 94 (lokaal tarief)
Waterschap Amstel, Gooi en Vecht is verantwoordelijk voor dijken, vaarwegen,
waterpeil en kwaliteit van het oppervlaktewater in het stroomgebied van de Amstel en
de Vecht, en in het Gooi.
De taken van AGV worden uitgevoerd door Waternet. Daarnaast voert Waternet
taken uit voor de gemeente Amsterdam (drinkwater, riolering en ondiep grondwater).
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