
 
 
Geachte raadsleden, 
 
Op 18 maart 2022 bent u met de raadsinformatiebrief “Betrokkenheid bij de Oostmolendijk” 
geïnformeerd over de ontwikkelingen rond de Oostmolendijk. Dit naar aanleiding van de beoordeling 
van de Oostmolendijk en de Ringdijk. In 2022 heeft het waterschap Hollandse Delta een drietal  
bijeenkomsten georganiseerd voor onze inwoners over de Oostmolendijk en de Ringdijk. Deze hebben 
op 29-03-2022, 19-05-2022 en 14-12-2022 plaatsgevonden. Graag informeren wij u over de laatste 
ontwikkelingen. 
 
Oostmolendijk en Ringdijk 
De Oostmolendijk en de Ringdijk beschermen ons tegen extreme omstandigheden in de rivieren de 
Noord en de Nieuwe Maas. In 2017 zijn er nieuwe veiligheidsnormen vastgesteld in de Waterwet. De 
nieuwe veiligheidsnormen hebben tot doel dat we in Nederland ook in 2050 veilig kunnen wonen, 
werken en recreëren. In februari 2020 is er een rapport uitgebracht waarin stond dat de Oostmolendijk 
en delen van de Ringdijk niet voldeden aan de nieuwe veiligheidsnormen. Ook wel dijktraject 17-3 
genoemd.  
 
Vervolgens zijn er in het voorjaar en in de zomer van 2022 metingen en boringen verricht om te 
onderzoeken op welke wijzen de dijken niet voldoen aan de veiligheidseisen. Conclusie van dit 
onderzoek is dat alle dijken stabiel zijn. Echter de onderzochte plekken voldoen niet aan de nieuwe 
veiligheidsnormen gesteld in de Waterwet. Het merendeel van de Ringdijk voldoet aan de eisen. Alleen 
op een aantal plekken voldoet de Ringdijk “net” niet aan de theoretische berekening. Het merendeel van 
de Oostmolendijk voldoet aan de veiligheidsnorm.  
 
De dijken zijn stabiel en veilig. Alleen met het oog op 2050 en de klimaatverandering voldoen ze nu niet 
aan de in 2017 vastgestelde veiligheidsnormen. 
 
Planning vervolg 
De Oostmolendijk en Ringdijk zijn aangemeld bij het Hoogwaterbeschermingsprogramma. Hier is 
bepaald dat de Oostmolendijk als een van de eersten wordt versterkt. De verwachte planning is: 
- Verkenningsfase 2023 en 2024: onderzoek naar mogelijke oplossingen; 
- Planuitwerking 2025 en 2026: vertaling van geselecteerde oplossing naar een plan voor de 

uitvoering; 
- Realisatie 2027 en 2028: aanbesteding en uitvoering. 
De planning voor versterking van de Ringdijk wordt door het waterschap nog nader in beeld gebracht. 
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Zowel bestuurlijk als ambtelijk zijn en blijven we betrokken bij de ontwikkelingen rond de 
Oostmolendijk en de Ringdijk. We werken samen om te zorgen dat Ridderkerk en het eiland 
IJsselmonde veilig blijven. Daar waar nodig agenderen we thema’s wanneer deze onvoldoende worden 
meegenomen. 
 
Informatie over de ontwikkelingen kunt u ook volgen op: https://www.wshd.nl/oostmolendijk .  
 
Wij vertrouwen er op u hierbij voldoende te hebben geïnformeerd. 
 
 
Hoogachtend, 
het college van burgemeester en wethouders van Ridderkerk, 
 
de secretaris de burgemeester, 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Dhr. H.W.J. Klaucke    mw. A. Attema 
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