
 

 

 

 

Inspraaknotitie  
Projectplan Waterwet Waardsedijk en 

Maalvliet 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Samenvatting 
Gedurende de periode van 31 maart 2015 
tot en met 11 mei  2015 heeft inspraak op 
het Projectplan Waterwet plaatsgevonden. 
Tijdens de inspraakperiode zijn 3 reacties 
binnengekomen. In deze inspraaknotitie 
worden de zienswijzen behandeld. 
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Toelichting inspraaknotitie 
 
In deze inspraaknotitie zijn de zienswijzen en het antwoord van het waterschap 
opgenomen. Ook is aangegeven of de zienswijzen tot een wijziging van het ontwerp-
Projectplan Waterwet gemaal Waardsedijk en Maalvliet hebben geleid. De 
inspraaknotitie bestaat uit drie kolommen: 
1. Reactie inspreker: 

In deze kolom zijn de binnengekomen zienswijzen opgenomen. De reacties zijn 
kort samengevat. 

2. Reactie waterschap: 
In deze kolom is het commentaar van het waterschap weergegeven. 

3. Aanpassing: 
In deze kolom is aangegeven of de zienswijze tot een aanpassing van het 
Projectplan leidt. 

 
Het college van het waterschap heeft in de vergadering van 12 juni 2015 het ontwerp-
Projectplan Waterwet gemaal Waardsedijk en Maalvliet met bijbehorende inspraak-
notitie vastgesteld. 
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Nr Reactie inspreker Antwoord waterschap Aanpassing 
 

Inspreker 1 
1 De inspreker geeft aan dat hij in een 

dijkhuis in de buurt van gemaal 
Waardsedijk woont. Omdat het huis 
op de dijk tegen de weg aan is 
gebouwd, verwacht hij schade door 
trillingen die door het zware verkeer 
worden veroorzaakt. 
 
De inspreker nodigt het waterschap 
uit om bijtijds in contact te treden 
over de uitvoering van de 
werkzaamheden. Verder geeft hij 
aan dat schade aan de woning dat 
ontstaan is als gevolg van het zware 
verkeer bij het waterschap in 
rekening zal worden gebracht. 

De aannemers die het werk uitvoeren, houden zich aan de 
wettelijke eisen en normen en gaan zorgvuldig te werk. 
Voordat gestart wordt met de werkzaamheden, wordt 
gezamenlijk gekeken welke tijdelijke verkeersmaatregelen 
getroffen kunnen worden. Hierbij kan gedacht worden aan 
snelheidsbeperking en instructies aan de aannemer om met 
zwaar materieel langzaam te rijden. Mocht desondanks de 
werkzaamheden schade veroorzaken aan eigendommen 
van derden dan is het waterschap hiervoor verzekerd en zal 
de schade vergoed of hersteld worden. 
 

Deze zienswijze geeft geen 
aanleiding het ontwerp-
projectplan aan te passen. 
 

Inspreker 2 
2 De inspreker geeft aan dat het 

bijschrift bij figuur 4 op blz 8 niet juist 
is. De watergangen worden niet 
gedempt, maar in de watergangen 
worden brede dammen van 
maximaal 30 m aangelegd.  

Deze constatering is juist. De provincie Utrecht heeft een 
ontheffing verleend voor de aanleg van drie dammen met 
duikers. De twee dammen tussen de percelen met 
kadastrale nummers 277 en 282 hebben een maximale 
lengte van 30 m. De dam tussen de percelen met kadastrale 
nummers 600 en 164 heeft een maximale lengte van 50 m.  
 

Deze zienswijze geeft 
aanleiding tot het aanpassen 
van het ontwerp-projectplan. 
Het bijschrift bij figuur 4 wordt 
aangepast. Het nieuwe 
bijschrift wordt: “Sloten waarin 
brede dammen aangelegd 
worden ten behoeve van de 
aanleg van de Maalvliet”.  
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Inspreker 3 
3 De inspreker nodigt het bestuur van 

het waterschap uit om mee te 
denken over een nieuwe functie voor 
het huidige gemaal Snelrewaard. De 
inspreker is van mening dat met het 
gemaal meer gedaan kan worden, 
dan van het gemaal alleen een inlaat 
van te maken. 

Het waterschap staat open voor initiatieven voor de 
molenstomp van het huidige gemaal Snelrewaard. Gemaal 
Snelrewaard wordt pas ontmanteld als het watersysteem 
goed functioneert. Voor gemaal Waardsedijk wordt een 
testperiode van een jaar aangehouden. Volgens de planning 
wordt de testperiode in 2018 afgerond. Tegen die tijd moet 
duidelijk zijn of de molenstomp van het gemaal een ander 
gebruik krijgt. 

Deze zienswijze geeft 
aanleiding tot aanpassing van 
het ontwerp-projectplan. Aan 
paragraaf I.2 wordt 
toegevoegd dat wanneer de 
testperiode van het 
watersysteem afgerond is, 
duidelijk moet zijn wat het 
nieuwe gebruik van de 
molenstomp wordt of dat die 
alleen opgeknapt wordt.  
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