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Opening
opent de vergadering om 11 :30 en heet iedereen welkom ..

Bespreken resultaat (concept) pilot MeA
Wegingsfactoren vaststellen

De covernotitie van d.d. 4-4-'02 wordt besproken. Deze notitie
beschrijft de resultaten van het uitvoeren van een pilot m.b.t. Multicriteria-analyse
(MCA) bij voorontwerp. Stap 3a is de huidige werkwijze, stap 3b is de TAW-Ieidraad
Keuzemethodiek (Choice) en stap 3c is het nieuwe Keuzemodel K&O.

Er volgt een discussie over de weegfactoren zoals die zijn toegepast bij stap 3b, zal
in het programma Choice aanpassingen maken aan de weging van de subcriteria
milieu en landschap. Hij zal deze samenvoegen tot een LNC aspect, waarbij het
subcriteria Cultuurhistorie voor dit dijkvak geen invulling krijgt omdat er geen
cultuurhistorische objecten bij de Paulinapolder aanwezig zijn. Een voorbeeld van een
cultuurhistorisch object kan een basaltzuilen glooiing zijn. Tevens zal de "Toetsing
Materialen - Subcriteria" op een aantal onderdelen aanpassen (o.a natuur en
hergebruik).

Afgesproken wordt om het Keuzemodel K&O verder uit te werken en voor de
presentatie van de resultaten een beperkt aantal pagina's uit te draaien als
"samenvatting" .

Asfaltvariant

Deze is nog niet door iedereen ingevuld en wordt daarom niet besproken.
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Voorkeu rsalternati et vaststellen

Afgesproken wordt om de afwegingstabel door een aantal deelnemers te laten
invullen en hiermee de voorkeursvariant vaststellen, zodat verder gegaan kan worden
met het maken van het ontwerp. Het Keuzemodel K&O loopt parallel hiermee.

Er zal ook nog een ander dijkvak (Willem-Annapolder) als pilot worden meegenomen,
waarna in het projectbureau kan worden besloten om eventueel het Keuzemodel K&O
als vervanging van de huidige afwegingstabel te gaan gebruiken.

De algemene opvatting is dat het Keuzemodel K&O een goed instrument is om de
keuze zichtbaar en meetbaar weer te geven. Het indelen in dwarsprofielen is niet
direct positief, maar er valt goed mee om te gaan om toch tot een ruimtelijke
oplossing te komen.

Op woensdag 17 april zal door verder invulling worden gegeven
in de weegfactoren van het Keuzemodel K&O.

Nadat een deel van de aanwezigen de vergadering verlaat, wordt er nog gesproken
over twee onderwerpen, namelijk de overgangsconstructie en de bermhoogte ter
plaatse van de aansluiting met de Thomaspolder.

Er zijn twee constructie mogelijkheden voor de overgangsconstructie. De eerste is een
vlakke overgang, waardoor de kleilaag onder de nieuwe constructie 40 cm moet
worden verlaagd. De tweede constructie is een steile overgangsconstructie, waardoor
de kleilaag voldoende dik is. Deze constructie moet worden uitgevoerd in
gepenetreerde stortsteen welke kan worden afgestrooid met lavaslakken. De
aanwezigen zijn het er over eens dat de tweede constructie visueel niet in aanmerking
komt. Er wordt dus besloten om een vlakke overgangsconstructie toe te passen
waardoor de gehele kleilaag moet worden opgenomen en na ontgraving van het zand
(ca 40 cm) weer wordt teruggebracht.• Bij de aansluiting met de Thomaspolder is er een hoogte verschil van 35 cm
(zeespiegelstijging 2001), de vraag is waar dit hoogte verschil moet worden
opgevangen. Martin is van mening dat de Paulinapolder geheel op ontwerppeil moet
komen te liggen, dus dat ter plekke van de aansluiting een deel van de glooiing en de
onderhoudsberm van de Thomaspolder moet worden aangepast.

Er wordt geen nieuw overleg gepland en de vergadering wordt om 13:30 afgesloten.
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