
 

 
 

Watergebiedsplan 
Linschoterwaard 

 
 
 
 

 
 
 

Ontwerp - Inspraakrapport  
  
 

 



 



 
 
HDSR, afdeling Planvorming en Advies     
 

 
 
 
 
 

Watergebiedsplan 
Linschoterwaard 

 
 
 
 

Ontwerp - Inspraakrapport 
 

 
 
 

Vastgesteld door college van Dijkgraaf en Hoogheemraden 
d.d. 12 oktober 2010 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Verantwoording 
 
Titel:  Ontwerp - Inspraakrapport watergebiedsplan Linschoterwaard 
Auteurs: Jan Baltissen, Telma Rath en Corina Wijnen 
Document: 302428 
 
 
Colofon 
Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden (HDSR) 
Afdeling Planvorming & Advies 
Postbus 550 
3990 GJ Houten 
Telefoon: 030 634 57 00 
Fax: 030 634 59 97 
website: www.destichtserijnlanden.nl 
email: post@hdsr.nl 



 
 
HDSR, afdeling Planvorming en Advies     
 



_                            ____________________________________________Watergebiedsplan Linschoterwaard - Inspraakrapport 
 

Pagina 5 van 26 

Inhoud 
 
1 Inleiding ........................................................................................................................ 7 
 
2 Gebruikte maaiveldhoogtegevens .............................................................................. 8 
 
3 Hoofdpunten inspraak ................................................................................................. 9 

3.1 Peilen .................................................................................................................... 9 
3.1.1 Peilgebied 16-E................................................................................................. 9 
3.1.2 Schade aan bebouwing en infrastructuur ........................................................ 10 
3.1.3 Onderbemalingen............................................................................................ 10 

3.2 Inrichting ..............................................................................................................11 
3.2.1 Splitsing peilgebied 14A polder Rapijnen ........................................................ 11 
3.2.2 Nieuwe hoofdwatergang langs Hollandse kade............................................... 11 

3.3 Beheer en onderhoud...........................................................................................12 
3.3.1 Grondkering Lange Linschoten ....................................................................... 12 

 
4 De afzonderlijke inspraakreacties..............................................................................14 
 
5 Samenvatting aanpassingen ontwerp-watergebiedsplan.........................................26 
 



_                            ____________________________________________Watergebiedsplan Linschoterwaard - Inspraakrapport 
 

Pagina 6 van 26 

 



_                            ____________________________________________Watergebiedsplan Linschoterwaard - Inspraakrapport 
 

Pagina 7 van 26 

1 Inleiding 
 
Op basis van de inspraakverordening van Hoogheemraadschap de Stichtse Rijnlanden 
(HDSR) heeft het ontwerp-watergebiedsplan Linschoterwaard met bijbehorende ontwerp-
peilbesluiten van 3 juni tot en met 15 juli 2010 ter inzage gelegen.  
 
Naar aanleiding van deze inspraakperiode zijn in totaal 30 zienswijzen binnengekomen, die 
in dit inspraakrapport zijn opgenomen en verwerkt.  
 
In het volgende hoofdstuk wordt allereerst een toelichting gegeven op de gebruikte 
maaiveldhoogtegegevens die een belangrijke basis zijn voor het opgestelde peilbesluit en 
inrichtingsplan.  
Vervolgens worden in hoofdstuk twee de hoofdpunten uit de zienswijzen en de reactie van 
het waterschap hierop weergegeven. De individuele reacties worden in hoofdstuk vier 
vermeld. Bij elke afzonderlijke reactie bestaat de behandeling van de zienswijze uit drie 
punten. Eerst wordt samengevat wat de zienswijze van betrokkene is. Daaropvolgend wordt 
de afweging van het waterschap vermeld en vervolgens staat aangegeven of de zienswijze 
aanleiding geeft tot aanpassing van het ontwerp-watergebiedsplan.  
In hoofdstuk vijf is een samenvatting gegeven van de hieruit resulterende aanpassingen op 
het ontwerp-watergebiedsplan.  
 
Het inspraakrapport is op 12 oktober 2010 vastgesteld door het college van Dijkgraaf en 
Hoogheemraden. Het inspraakrapport, het watergebiedsplan en de bijbehorende 
peilbesluiten worden op 15 december 2010 door het algemeen bestuur van het waterschap 
vastgesteld. 
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2 Gebruikte maaiveldhoogtegevens 
 
Bij het bepalen van de waterpeilen zoals deze worden vastgelegd in het peilbesluit, vormt de 
maaiveldhoogte en daarmee de drooglegging per peilgebied een belangrijke basis.  
Omdat de gebruikte maaiveldhoogtegegevens daarmee één van de belangrijkste 
uitgangspunten zijn voor het inrichtingsplan en het peilbesluit, wordt hierop in dit hoofdstuk 
een korte toelichting gegeven. 
 
Voor de peilafweging in het plangebied is het Actueel Hoogtebestand Nederland 2 (AHN2) 
gebruikt. Dit is een landsdekkend bestand dat stapsgewijs in de periode 2007-2012 met 
behulp van laseraltimetrie wordt ingemeten. Resultaat is een bestand met gedetailleerde en 
precieze hoogtegegevens. In 2008 is het gehele beheergebied van Hoogheemraadschap de 
Stichtse Rijnlanden al ingemeten.   
 
Het gebruik van het AHN2 in het waterbeheer, of het nu voor het toetsen van waterkeringen 
of het bepalen van maaiveldhoogten is, is een geaccepteerde meting met een hoge 
betrouwbaarheid. De invloed van fouten op de gemiddelde maaiveldhoogte is door de grote 
hoeveelheid valide meetwaarden erg klein. Het AHN2 is hiermee een nauwkeurig bestand 
dat zeer precies en gedetailleerd het maaiveld weergeeft. 
 
Het AHN2 is een landelijk geaccepteerd instrument en wordt gebruikt door onder andere de 
waterschappen en Rijkswaterstaat.  
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3 Hoofdpunten inspraak 
 
Onderwerpen waarvoor meerdere inspraakreacties zijn binnengekomen of die een bredere 
strekking hebben, worden in dit hoofdstuk behandeld. Hierbij wordt de kern van de reactie(s) 
samengevat en wordt de afweging van het waterschap ten aanzien van deze punten 
weergegeven. De tussen haakjes vermelde nummers komen overeen met de nummering 
van zienswijzen in hoofdstuk 3. In dat hoofdstuk wordt bij de beantwoording van zienswijzen, 
indien van toepassing, naar hoofdstuk 2 verwezen. 
 
3.1 Peilen 

3.1.1 Peilgebied 16-E 
Reactie: Insprekers maken bezwaar tegen het voorgestelde waterpeil in peilgebied 16-E. 

Men wil een lager peil zodat ook de lager gelegen stukken land in het peilgebied 
een voldoende grote drooglegging krijgen (Insprekers 8, 19, 20).  

 
HDSR: In peilgebied 16-E zijn grote verschillen in maaiveldhoogte aanwezig. Om het 

waterpeil aan te passen aan de gewenste drooglegging heeft het waterschap een 
splitsing van het peilgebied voorgesteld. Om deze splitsing te kunnen realiseren, 
is een wateraanvoerende watergang nodig. Tijdens een gebiedsbijeenkomst op 
16 april 2010 bleek geen draagvlak voor deze watergang te zijn. Splitsing van het 
peilgebied was daarom niet mogelijk.  
Naar aanleiding van de reacties heeft het waterschap de situatie opnieuw 
bekeken.  
Het peilgebied bestaat uit de bodemtypen klei op veen (27%) en klei (73%). Het in 
het plan voorgestelde waterpeil, is 5 cm lager dan het praktijkpeil 
(winterpraktijkpeil is -1,60 m t.o.v. NAP). De drooglegging bij het voorgestelde 
winterpeil (-1,65 m t.o.v. NAP) is 58 cm in het klei op veen gebied en 119 cm in 
het kleigebied. Gezien de grote variatie in maaiveldhoogte is het niet mogelijk om 
een waterpeil in te stellen waarbij beide bodemtypen een landbouwkundige 
drooglegging krijgen die binnen de geldende normen ligt. 
Om de lage delen (klei op veen) van het peilgebied een betere drooglegging te 
geven, wordt voorgesteld om het, in het ontwerp-plan, voorgestelde peil nog eens 
met 5 cm te verlagen. Dit betekent een zomerpeil van -1,60 m t.o.v. NAP en een 
winterpeil van -1,70 m t.o.v. NAP. De gemiddelde drooglegging voor het klei op 
veen deel wordt 63 cm en ligt binnen de droogleggingsnorm (60 tot 80 cm) die het 
waterschap hanteert. Het kleigebied krijgt met het voorgestelde winterpeil een 
gemiddelde drooglegging van 124 cm dat ver buiten de normen ligt 
(droogleggingsnorm 80-100 cm). Om de wateraanvoer naar de hogere percelen 
te garanderen, worden individuele voorzieningen gemaakt.  

 
Conclusie: De opmerking leidt tot aanpassing van het plan. Het waterpeil wordt verlaagd  

naar zomer/winter: -1,60 / -1,70 m t.o.v. NAP. Eén onderbemaling komt hierbij 
niet meer in aanmerking voor een vergunning. Voor de wateraanvoer naar de 
hogere percelen worden voorzieningen aangelegd.  
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3.1.2 Schade aan bebouwing en infrastructuur 
Reactie: In een aantal peilgebieden wordt een peilverlaging voorgesteld. Insprekers zijn 

tegen deze peilverlagingen omdat dit schade kan geven aan bebouwing, bruggen 
en wegen. Men stelt het waterschap aansprakelijk voor de eventuele schade 
(Insprekers 9, 12, 13, 15, 23).  

 
HDSR: Het waterschap hanteert bij peilverlagingen een beslisboom om op een 

zorgvuldige manier de effecten van een peilverlaging op de aanwezige 
bebouwing in beeld te brengen en indien nodig passende maatregelen te nemen.  
Bij het volgen van de natuurlijke maaivelddaling is het waterschap niet 
aansprakelijk voor de eventuele schade die door de peilaanpassing ontstaat. Het 
wonen in veengebieden brengt met zich mee dat het maaiveld daalt en schade 
die volgt uit geleidelijke peilaanpassing behoort tot het normaal maatschappelijk 
risico. Het waterschap heeft hierbij wel een zorgvuldigheidsbeginsel; het 
peilbesluit wordt zorgvuldig voorbereid en uitgevoerd. Door middel van een 
globaal onderzoek wordt vastgesteld wat de mate van gevoeligheid van de 
bebouwing is. Bij hoge mate van gevoeligheid wordt aanvullend onderzoek 
uitgevoerd, gevolgd door het wel of niet nemen van mitigerende maatregelen. 

 
Bij peilverlagingen die groter zijn dan de natuurlijke maaivelddaling voert het 
waterschap, naast een globaal onderzoek, altijd een aanvullend onderzoek uit. 
Afhankelijk van de onderzoeksresultaten neemt het waterschap, in overleg met de 
betrokkenen, maatregelen. Om mogelijke schade te voorkomen wordt het 
peilbesluitpeil gefaseerd ingevoerd. 

 
Conclusie: De opmerking leidt niet tot aanpassing van het plan. Bij peilverlagingen kleiner  

dan de opgetreden maaivelddaling wordt een globaal onderzoek uitgevoerd. Bij 
peilverlagingen groter dan de opgetreden maaivelddaling wordt daarnaast een 
aanvullend onderzoek uitgevoerd. Afhankelijk van de onderzoeksresultaten 
worden maatregelen genomen. 
 

3.1.3 Onderbemalingen 
Reactie:  Bezwaar wordt gemaakt tegen het opheffen van een groot aantal 

onderbemalingen binnen het plangebied. In bijna alle gevallen verslechtert de 
situatie door het opheffen van de onderbemalingen. In enkele gevallen zullen 
investeringen in drainage teniet worden gedaan. Gevraagd wordt om individueel 
maatwerk toe te passen (Insprekers 5, 7, 9, 16, 21, 22, 28). 

 
HDSR: Het is het beleid van het waterschap om onderbemalingen te beperken tot die 

gevallen waarin onderbemaling in verband met de functie noodzakelijk is en 
negatieve gevolgen voor de omgeving en ongewenste bodemdaling worden 
voorkomen. Bij herziening van een peilbesluit vervallen alle vergunningen voor 
peilafwijkingen en worden deze opnieuw getoetst aan de beleidscriteria. In bijlage 
2 van het ontwerp-watergebiedsplan zijn deze criteria voor beoordeling van 
nieuwe vergunningen voor onderbemalingen weergegeven. Er is geen aanleiding 
om dit beleid te wijzigen. De voorgestelde peilen zijn gebaseerd op de 
gemiddelde maaiveldhoogte en voorkomende bodemtypen. In veruit het grootste 
deel van de bestaande onderbemalingen voldoet de gemiddelde drooglegging 
binnen de onderbemalingen aan de droogleggingsnormen die het waterschap 
hanteert. Er is daarom geen noodzaak voor een nieuwe 
onderbemalingsvergunning. 
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Een onderbemaling kan soms toegestaan worden vanwege zwaarwegend belang. 
In deze gevallan zal het bestuur altijd in een apart voorstel worden gevraagd of er 
ontheffing kan worden verleend. 
Het waterschap start een aparte procedure ten behoeve van de regulering van 
onderbemalingen, nadat het algemeen bestuur van het waterschap de 
peilbesluiten uit het watergebiedsplan heeft goedgekeurd. In deze procedure 
wordt elke individuele onderbemaling geanalyseerd en getoetst aan de criteria. 
Voor elke aanvraag worden de uitkomsten en gevolgen van vergunningverlening 
schriftelijk gecommuniceerd. 

 
Conclusie: De opmerking leidt niet tot aanpassing van het plan.  
 
 
3.2 Inrichting 

3.2.1 Splitsing peilgebied 14A polder Rapijnen 
Reactie: Bezwaar wordt gemaakt tegen het splitsen van peilgebied 14-A zoals op de 

inrichtingskaart is weergegeven. Maatschappelijke kosten om dit plan te 
realiseren zijn zeer hoog. Bovendien worden particuliere investeringen (aanleg 
onderbemalingen, drainage) nu teniet gedaan (Insprekers 7, 16, 27). 

 
HDSR: Belangrijke beleidsmatige overweging bij vaststelling van het peilbesluit is de 

noodzaak om maaivelddaling zoveel mogelijk tegen te gaan. Daarbij zijn de 
droogleggingsnormen van de, ten aanzien van bodemdaling, meest kritische 
grondsoort maatgevend. Voor peilgebied 14-A betekent dit dat het peil zou 
worden afgestemd op het aanwezige veengebied. Het aanwezige klei op veen 
gebied zou daarbij een te kleine drooglegging krijgen. Om deze reden heeft het 
waterschap in het plan voorgesteld om het peilgebied in tweeën te delen, op een 
zodanige wijze dat te realiseren droogleggingen zoveel mogelijk aansluiten bij de 
bodemtypes. Klei op veen wordt in dit geval qua peilbeheer losgekoppeld van het 
veen.  

  
Conclusie: De opmerking leidt niet tot aanpassing van het plan.  
 

3.2.2 Nieuwe hoofdwatergang langs Hollandse kade 
Reactie: In het plan wordt voorgesteld om een nieuwe hoofdwatergang langs de Hollandse 

Kade te realiseren. Men maakt hier bezwaar tegen omdat het 
aanleggen/verbreden van een nieuwe wetering ten koste gaat van gronden die nu 
in eigendom zijn van particulieren. De bereikbaarheid van de percelen komt 
hiermee ernstig in het gedrang. Bovendien geeft het waterschap niet aan hoe 
deze gronden worden gecompenseerd met vervangende grond om inkrimping 
van de bedrijfsoppervlakte te voorkomen. Er ontbreekt een onderbouwing wat het 
rendement op de korte en lange termijn is. Ook wordt aangegeven dat de 
(verbreedde) watergang in de winter ganzen en smienten zal aantrekken die 
schadelijk zijn voor de gewassen (Insprekers 7, 12, 17, 27).  

 
HDSR: De nieuwe hoofdwatergang die in het plan is opgenomen staat in relatie met de 

splitsing van peilgebied 14A. De watergang is nodig om voldoende water te 
kunnen aanvoeren in het peilgebied. Voor een groot gedeelte is de (tertiaire) 
watergang al aanwezig en heeft een breedte van ca. 3 meter (bron: GBKN). Voor 
de aan- en afvoer van het water, dient de minimale breedte op de waterlijn  
7 meter te zijn. Grondaankoop is daarom noodzakelijk. 
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Daarnaast heeft de polder Rapijnen een wateropgave van ca. 215.840 m3. Met de 
realisatie van de nieuwe hoofdwatergang wordt deze wateropgave gereduceerd. 

 
De provincie Utrecht heeft de Hollandse Kade als Ecologische verbindingszone 
(EVZ) aangewezen. Het waterschap streeft, in samenwerking met provincie en 
gebiedspartijen, ernaar de EVZ te versterken door de watergang langs de 
Hollandse Kade natuurvriendelijk in te richten. Het waterschap wil op basis van 
vrijwilligheid aanleg van natuurvriendelijke oevers stimuleren. Voordat de 
maatregel gerealiseerd gaat worden, neemt het waterschap contact op met de 
betrokkenen en zal er samen naar een werkbare oplossing worden gezocht.  
 
Uit onderzoek is gebleken dat geen toename van ganzen en smienten is te 
verwachten, omdat er geen grote oppervlakten open water worden gerealiseerd. 
Bovendien zien ganzen en smienten begroeiing als storend element. De 
waterpartij is op deze manier niet meer overzichtelijk omdat het zicht wordt 
weggenomen. 

 
Conclusie: De opmerking leidt niet tot aanpassing van het plan.  
 
 
3.3 Beheer en onderhoud 
 

3.3.1 Grondkering Lange Linschoten 
 
Reactie: Insprekers verzoeken meer aandacht te besteden aan de slechte staat van de 

grondkeringen langs beide zijden van de Lange Linschoten. Ondermeer door 
baggerwerkzaamheden in het verleden en de recreatievaart is de staat van de 
grondkering slecht geworden. Bereikbaarheid en veiligheid zijn hierdoor in het 
geding. Men verzoekt om samen met de gemeente, die beheerder is van de 
grondkering, op korte termijn verantwoordelijkheid te nemen (Insprekers 4, 16, 
30). 

 
HDSR: De slechte staat van de grondkering en de weg is bekend en de ernst van de 

situatie wordt onderkend door het waterschap. De slechte staat heeft vooralsnog 
geen consequenties voor de stabiliteit van de kade als waterkering. Op dit 
moment is er bestuurlijk overleg tussen het waterschap en de gemeente. Het 
waterschap is van mening dat de gemeente, als beheerder van de grondkering en 
de weg de noodzakelijke maatregelen dient te nemen. Hiermee is de veiligheid 
van de weggebruiker nog niet gegarandeerd. De provincie heeft inmiddels het 
initiatief genomen om de verschillende partijen bijeen te brengen. In het 
watergebiedsplan staat aangegeven dat het waterschap hierbij 
projectondersteuning wil bieden.  

  
Conclusie: De opmerking leidt niet tot aanpassing van het plan. 
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4 De afzonderlijke inspraakreacties 
 
In onderstaande tabel zijn de afzonderlijke inspraakreacties weergegeven met daarbij de reactie van het waterschap en of de zienswijze leidt tot 
aanpassing van het plan 
 
Reactie inspreker Reactie HDSR Aanpassing 

Inspreker 1 

A. Inspreker wil absoluut geen nieuwe duiker dwars onder haar grondgebied. 
Bestaande inlaat tussen Hollandse IJssel en Mastwijkerdijk kan worden 
verbeterd. Kadastrale grens zal opnieuw bekeken moeten worden. Bestaande 
inlaat is in de loop der jaren versmald door derden (betreft inlaat 6115). 

De inlaat is noodzakelijk voor de waterhuishouding van 
IJsselveld over de Vaart. In het watergebiedsplan is 
aangegeven dat “de gewenste locatie wordt bepaald na een 
variantenstudie”, zie blz. 75. Aangevuld zal worden dat bij de 
variantenstudie ook andere mogelijkheden zullen worden 
betrokken zoals 1. een inlaat vanuit de Montfoortse Vaart en 
2. het optimaliseren van de bestaande inlaat c.q. vernieuwen 
van de duiker. Een nieuwe duiker is nog niet vanzelfsprekend.  

Aanpassing 

Inspreker 2 

A. Inspreker is er op tegen dat het nieuwe gemaal aan de Waardsedijk op zijn 
grondgebied komt. Verzoek een andere mogelijkheid te kiezen. Indien er 
vervangende grond wordt aangeboden, willen zij e.e.a. opnieuw in overweging 
nemen. 

Uit de kaart kan onterecht de indruk ontstaan dat de locatie al 
bekend is. Dit is niet het geval. De precieze locatie van het 
gemaal en de bijbehorende watergang moeten nog worden 
bepaald en overeengekomen met direct betrokkenen. Op de 
kaart is met een groene pijl aangegeven dat het een 
zoekgebied betreft. Dit zal duidelijker worden aangegeven. 

Aanpassing 

Inspreker 3 

A. Inspreker verzoekt beschoeiing Lange Linschoten op te nemen in het 
watergebiedplan. Ondermeer door baggerwerkzaamheden in het verleden en het 
vele recreatieve bootverkeer is de staat van de beschoeiing zeer slecht. Dit alles 
gaat ten koste van bereikbaarheid en veiligheid van agrarische bedrijven, 
aanwonende en passanten. 

Zie reactie HDSR in paragraaf 3.3.1 Geen  

B. Inspreker verzoekt te worden betrokken bij de plannen rond het oude gemaal 
Snelrewaard en de eventuele realisatie van een vistrap. Land van inspreker ligt 
geheel rond gemaal.  

Het waterschap waardeert de betrokkenheid van de inspreker 
en zal, als dit aan de orde is, inspreker betrekken bij de 
planvorming. 

Geen  

C. Verder zijn er wensen, vanuit inspreker, in verband met een betere ontsluiting van 
de verkaveling. Een brug over de Achtervliet voldoet mogelijk niet indien er meer 
water door deze watergang moet. 

Dit punt wordt meegenomen met de inrichtingsplannen voor 
het nieuwe gemaal, de aanvoerwatergangen, het oude 
gemaal en de geplande KRW maatregelen. Het is gebruikelijk 
om omliggende eigenaren bij het opstellen van de plannen te 
betrekken. 

Geen  
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Inspreker 4 

A. Inspreker verzoekt beschoeiing Lange Linschoten in watergebiedsplan op te 
nemen. Na baggerwerkzaamheden is de berm van de Lange Linschoten 
weggehaald. Er is veel recreatief verkeer. Dit is slecht voor de oevers van de 
lange Linschoten. Bereikbaarheid en veiligheid zijn hiermee in het geding. 

Zie reactie HDSR in paragraaf 3.3.1 

 
Geen  

Inspreker 5 

A. Inspreker is het niet eens dat onderbemaling wrd3, na aanpassen van de peilen, 
wordt geschrapt. De onderbemaling heeft hij nodig voor een voldoende 
drooglegging van zijn land om een maximale opbrengst te krijgen. Dit is 
belangrijk voor zijn bedrijfsinkomen. Voor een goede opbrengst is 60 cm. 
drooglegging aan de krappe kant. Volgens meting komt men uit op 56cm 
drooglegging. Inspreker is van mening dat dit minder is. Volgens cijfers, die bij 
het waterschap bekend zijn, zakt de veengrond van zijn percelen minder hard 
dan het landelijk gemiddelde. Daarom geen reden om zijn onderbemaling niet 
opnieuw te vergunnen. 

De onderbemaling voldoet niet aan de toetsingscriteria en 
moet dus afgebouwd worden. De gemiddelde drooglegging in 
veen- en klei op veen gebied is respectievelijk 56 en 61 cm en 
voldoet daarmee aan de landbouwkundige 
droogleggingsnormen. 

Er is onderzocht of maatwerk oplossing mogelijk is, dit is niet 
het geval. Er zijn geen zwaarwegende argumenten om af te 
wijken van het beleid.  

Geen 

Inspreker 6 

A. Waterberging zoals op kaart nr. 4 is aangegeven in de Snelrewaard. Dit is op    
blz. 59 kleinschalig waterbergingsplan genoemd als onderdeel van de 
stimuleringsregeling open water en natuurvriendelijke oevers. Echter, de 
stimuleringsregeling noch het kleinschalig waterbergingsplan komt voor in het 
uitvoeringsprogramma van het hoofdrapport (blz. 25). Terwijl de 
stimuleringsmaatregel wel genoemd is als een maatregel tegen wateroverlast 
(blz. 18 van het hoofdrapport).  

Per abuis is de kleinschalige waterberging niet expliciet 
genoemd in het uitvoeringsprogramma en de bijbehorende 
teksten. Het uitvoeringsprogramma wordt op dit punt 
aangevuld. 

Aanpassing 

 

B. Oppervlakten kleinschalige waterberging zoals in plan worden vernoemd, kloppen 
niet. Dit moet zijn “Het plangebied heeft een oppervlak van 1,99 ha (afgerond 2 
ha) en is ingericht met open water (1,13 ha), natuurvriendelijke oevers/wetland 
(0,52 ha) en onderhoudspad (0,34 ha). Deze oppervlakten exclusief de diverse 
sloten, die al in de zomer 2009 zijn gegraven.” 

De laatste versie van de kleinschalige waterberging is niet 
correct in het plan opgenomen. Oppervlakten worden 
aangepast. 

Aanpassing 

Inspreker 7 

A. Inspreker is het niet eens met de aanleg van een wetering in polder Cattenbroek. 
In het ontwerp-watergebiedsplan is een wetering gepland langs de Hollandse 
Kade, terwijl er halverwege de polder al een goede wetering ligt. 

Zie reactie HDSR in paragraaf 3.2.2 
 
 

Aanpassing 

B. Reden voor aanleg is invoering van verschillende peilen. Inspreker is het hier niet 
mee eens. Op het achterste gedeelte van zijn perceel is een hoger peil gepland 

Zie reactie HDSR in paragraaf 3.2.1 

 
Aanpassing 
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dan het voorste deel, maar het achterste deel van zijn perceel is natter. 

C. Aanleg van een nieuwe wetering zal ten koste gaan van zijn grond. Zie reactie HDSR in paragraaf 3.2.2 Aanpassing 

D. Een nieuwe wetering zal moeilijk te onderhouden zijn omdat de ondergrond erg 
zacht is. In de wetering zal snel weer bagger ontstaan, wat de afwatering niet ten 
goede komt. 

Zie reactie HDSR in paragraaf 3.2.2 

 
Aanpassing 

E.  Inspreker heeft op het grootste deel van zijn land onderbemaling en drainage. 
Deze wil hij behouden omdat zijn hele bedrijfsvoering daarop is aangepast. In het 
verleden heeft hij een vergunning voor onderbemaling gehad. Volgens het 
ontwerp-watergebiedsplan Linschoterwaard wordt de vergunning voor zijn 
onderbemaling ingetrokken. Hiermee gaat inspreker niet akkoord. Als het plan, 
zoals het er nu ligt doorgaat, zal inspreker eventuele schade bij het waterschap 
claimen. 

Zie reactie HDSR in paragraaf 3.1.3 
De onderbemaling voldoet niet aan de toetsingscriteria en 
moet dus in principe afgebouwd worden. 
In het veldbezoek van 23 augustus 2010 is naar voren 
gekomen dat inspreker in het voorjaar, om de begaanbaarheid 
van zijn land te vergroten, het peil sterk verlaagt. De rest van 
het jaar is het peil gelijk aan het polderpeil. De grote, 
weliswaar tijdelijke peilverlaging, past niet binnen het beleid 
van het waterschap.  

Geen 

Inspreker 8 

A. In peilgebied 16-E te hoog waterpeil. Dit veroorzaakt leverbot (zie onderzoek 
gezondheidsdienst voor dieren). Peilverlaging in peilgebied daarom noodzakelijk.  

Zie reactie HDSR in paragraaf 3.1.1 

Het is bij het waterschap bekend dat leverbot een toenemend 
probleem vormt onder rundvee, schapen en geiten. Mogelijke 
oorzaken zijn onder andere de hogere temparaturen en 
nattere omstandigheden. Het waterschap voert per peilgebied 
een zorgvuldige peilafweging uit waarbij ze de 
landbouwkundige droogleggingsnormen voor het betreffende 
bodemtype hanteert. Door lokale verschillen in hoogte van het 
maaiveld kunnen echter hogere of lagere waterpeilen 
voorkomen.  

Mede om andere redenen stelt het waterschap voor om het, in 
het plan, voorgestelde peil met 5 cm te verlagen. 

 

 

  

Aanpassing 

B. Voorstel waterschap om peilgebied 16-E te splitsen door graven wetering, dijken 
aan te leggen en bruggen te maken is dure operatie met veel overlast voor 
betreffende boeren.  

Zie reactie HDSR in paragraaf 3.1.1 Aanpassing 

C. Tijdens huiskameroverleg, waarin besloten is om het peil niet met 20 cm te 
verlagen, konden niet alle betrokken boeren aanwezig zijn. Nu wordt in het plan 
de suggestie gewekt dat er bij de betrokkenen geen draagvlak zou zijn. Dit is 
echter niet juist. Er is wel draagvlak alleen niet voor de oplossing door middel van 

Zie reactie HDSR in paragraaf 3.1.1. Aanpassing 
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een wetering. 

D. Waterpeil moet met minimaal 12 cm dalen om een normale drooglegging te 
krijgen. 

Zie reactie HDSR in paragraaf 3.1.1 Aanpassing 

E. In peilgebied 16-G is sprake van wateroverlast (knelpunt 12). Waterpeil moet 
verlaagd worden door dieper liggende duiker onder Vletsloot te plaatsen en water 
afvoeren op peilgebied 16-E. Diameter van huidige duiker is te klein. In het plan 
staat dat kosten voor vervangen van de duiker door grondeigenaren betaald 
moeten worden. Dit is niet terecht, inspreker betaalt hiervoor 
waterschapsbelasting. 

Uitwerking maatregel 12 is niet helder geformuleerd. Voor het 
vervangen van de duiker onder de Vletsloot en het plaatsen 
van een stuw is een stelpost opgenomen. Het waterschap 
financiert de kosten voor de aanleg van een nieuwe duiker. 
Tijdens de uitvoering zullen nadere afspraken over het beheer 
en onderhoud van de kunstwerken worden gemaakt. 

Aanpassing 

F. In het plan staat dat langs de Vletsloot een aantal lage percelen liggen die hun 
water afvoeren op peilgebied 16-B. Dit is niet juist, water voert af naar peilgebied 
16-E. 

Per abuis is in het plan het verkeerde peilgebied genoemd. De 
lage percelen voeren hun water af naar peilgebied 16-E. 

Aanpassing 

Inspreker 9 

A. Bezwaar tegen opheffen van onderbemaling zv58. Land is gedeeltelijk 
gedraineerd. Zonder onderbemaling wordt waterpeil te hoog om drainage goed te 
laten werken. Laatste jaren zijn bepaalde investeringen gedaan voor 
onderbemaling, o.a. pomp met eigen motor en revisie van windmolen. Grote 
economische schade die zal ontstaan, moet gecompenseerd worden. 

Zie reactie HDSR in paragraaf 3.1.3 

De onderbemaling voldoet niet aan de toetsingscriteria en 
moet dus afgebouwd worden. De gemiddelde drooglegging in 
het klei op veengebied is 66 cm en voldoet daarmee aan de 
landbouwkundige droogleggingsnormen. 

Er is onderzocht of maatwerk oplossing mogelijk is, dit is niet 
het geval. Er zijn geen zwaarwegende argumenten om af te 
wijken van het beleid. 

Geen 

B. Grens onderbemaling onduidelijk: tot laatste sloot of tot bij greppel.  Een onderbemaling bevat alle onderbemalen watergangen. 
De grens ligt, vanwege de invloedsfeer, enkele meters buiten 
de laatste onderbemalen watergang. 

Geen 

C. Drooglegging wordt in de zomer niet gehaald. Lager waterpeil nodig voor goede 
levering melk en beperkte weidegang mogelijk vanwege robotmelken. Inspreker 
is het niet eens met de bandbreedte van de drooglegging (60-80cm). Zonder 
onderbemaling zullen de lage percelen geen drooglegging van 70 cm halen. 
Kleirug die door onderbemaling loopt, heeft nadelige invloed op gemiddelde 
maaiveld. Inspreker wil hiervoor maatwerk zien.  

In de nota peilbesluiten zijn de landbouwkundige 
droogleggingsnormen per bodemtype vastgesteld. Voor klei 
op veen is dit tussen de 60 en 80 cm.  

Analyses met betrekking tot gemiddelde maaiveldhoogtes en 
droogleggingen worden uitgevoerd met behulp van een 
gedetailleerd maaiveldhoogtebestand. Uit deze analyses blijkt 
dat de gemiddelde drooglegging zonder onderbemaling 
voldoet aan de landbouwkundige droogleggingsnormen. 

Geen 

D. Principe “gelijke monniken, gelijke kappen” geldt niet, want andere 
onderbemalingen die geen 10 cm afwijking hebben of die de drooglegging zelfs 
halen worden vergund. 

Zie reactie HDSR in paragraaf 3.1.3 Geen 

E. Voor nieuwe vergunning is gemiddelde afwijking in drooglegging van 10 cm nodig. Zie reactie HDSR in paragraaf 3.1.3 Geen 
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Dit is niet terecht omdat dit ook niet nodig was voor de verleende vergunningen.  

F. Steeds is er aangegeven dat er geen polderpeilverlaging komt, nu wel. 
Peilverlaging versnelt bodemdaling. Ook zullen de houten funderingen van 
bruggen boven water komen te liggen waardoor ze kunnen gaan zakken. 

Zie reactie HDSR in paragraaf 3.1.2 

Peilafweging is gebaseerd op landbouwkundige 
droogleggingsnormen voor de verschillende bodemtypen die 
in het peilgebied voorkomen. Om versnelde maaivelddaling te 
beperken, is hierbij het meest kritische bodemtype leidend.  

Geen 

Inspreker 10 

A. Bezwaar tegen maatregel 12: duiker en stuw vervangen onder Vletsloot. Duiker 
onder Vletsloot heeft een te kleine diameter. Zoals afgesproken op de infoavond 
moet het waterpeil van -0,47 verlaagd worden met 25 cm. Grondeigenaren willen 
niet voor de kosten opdraaien voor het plaatsen van de duiker, die eigendom is 
van het waterschap. Hiervoor betalen eigenaren waterschapslasten. 

Zie reactie HDSR bij 8.E. 

Waterpeil in peilgebied wordt niet verlaagd. Door aanleg 
nieuwe duiker en stuw zal probleem van wateroverlast 
opgelost worden. 

Aanpassing 

Inspreker 11 

A. Inspreker 11 maakt bezwaar tegen voorgenomen maatregel om gemaal 
Snelrewaard te verplaatsen naar de Waardse Dijk. Met deze verplaatsing wordt 
water dat nu op boezem van het waterschap wordt afgevoerd, nu op het 
rijkswater de Gekanaliseerde Hollandse IJssel geloosd. 

In het plan is opgenomen dat door aanleg van het gemaal de 
afvoercapaciteit van de Hollandse IJssel niet mag toenemen. 

Er wordt nu onderzocht hoe afvoer op GHIJ door nieuw 
gemaal gecompenseerd kan worden, o.a. in de Lopikerwaard.  

Op 23 september is een directeurenoverleg met 
Rijkswaterstaat en de provincie geweest. Tijdens dit overleg is 
ook het nieuwe gemaal aan de Waardse Dijk aan de orde 
gekomen. Uit berekeningen die, in opdracht van het 
waterschap, zijn uitgevoerd, blijkt dat er voldoende 
mogelijkheden zijn tot berging in de Hollandse IJssel. 
Daarnaast is in de Lopikerwaard voldoende ruimte om de 
extra afvoer van het nieuwe gemaal hier te kunnen bergen. 
Afgesproken is dat de resultaten op korte termijn met 
Rijkswaterstaat worden besproken. Het waterschap neemt 
hiertoe het initiatief. 

 

Geen 

B. Oplossingsrichting zowel inhoudelijk als procesmatig in strijd met afspraken die 
Nederlandse overheden hebben gemaakt in het NBW omdat er, ondanks 
herhaalde verzoeken van Rijkswaterstaat, geen overleg is gevoerd met 
waterschap. 

Zie reactie HDSR bij 11.A 

 

Geen 

C. Verzoek om overleg te voeren over mogelijkheden extra afvoer via 
Gekanaliseerde Hollandse IJssel te accommoderen of te compenseren. 

Zie reactie HDSR bij 11.A Geen 
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Inspreker 12 

A. Bezwaar tegen voorgestelde peilverlaging in polder Cattenbroek. Inspreker heeft 
een ongeheide machineberging op perceel (achter 34a). Ondergrond is veen dat 
nogal krimpgevoelig is. Hoe ziet dat er dan uit over 5-20 jaar? 

Zie reactie HDSR in paragraaf 3.1.2 

Voorgestelde peilverlaging is groter dan opgetreden 
maaivelddaling. Waterschap zal aanvullend onderzoek 
uitvoeren en afhankelijk van resultaten, maatregelen nemen. 

Geen 

B. Bezwaar tegen verbreding van de sloot aan de Hollandse Kade, vanwege 
schadelijk waterwild in de wintermaanden (ganzen en smienten). 

Zie reactie HDSR in paragraaf 3.2.2. Aanpassing 

C. Is het mogelijk om waterberging te realiseren nabij het gemaal? Is sneller door het 
gemaal te verwerken en energiezuiniger. 

Als mogelijkheden voor realisatie van waterberging bij het 
gemaal  zich voordoen, gaat het waterschap hier graag op in. 

 

Geen 

Inspreker 13 

A. Perceel Waardsedijk 2 valt binnen peilgebied 16-D waarvoor besloten is het 
waterpeil aanzienlijk te verlagen. Dit gaat in een lager grondwaterpeil resulteren, 
waardoor ondergrond gaat klinken en perceel, wat op staal is gefundeerd, gaat 
zakken. Inspreker vraagt besluit te herzien. Indien dit niet mogelijk is, stelt 
inspreker het waterschap aansprakelijk voor de schade die ontstaat ten gevolge 
van dit peilbesluit. 

Zie reactie HDSR in paragraaf 3.1.2.  

Het waterpeil dat op dit moment in de praktijk wordt 
gehanteerd is zp/wp: -1.70 / -1.80 m t.o.v. NAP. Ten opzichte 
van dit peil wordt een peilverlaging van 3 centimeter 
voorgesteld. 

Voorgestelde peilverlaging is groter dan opgetreden 
maaivelddaling. Waterschap zal aanvullend onderzoek 
uitvoeren en afhankelijk van resultaten, maatregelen nemen. 

Geen 

Inspreker 14 

A. Voorgestelde peilaanpassing is gelijk aan praktijkpeil. Huidige drooglegging van 
40-50cm verbetert niet. Inspreker verzoekt dringend om voor peilgebied 16-D het 
peil zodanig aan te passen dat het recht doet aan de functie van het gebied en 
rekening houdt met aanwezige kleigrond. 

 Voorgesteld waterpeil is 3 centimeter lager dan het huidige 
praktijkpeil. Waterpeilen voldoen aan de landbouwkundige 
droogleggingsnormen voor de bodemtypen klei en klei op 
veen, die in peilgebied 16-D voorkomen (zie analyse in bijlage 
4b van het watergebiedsplan). 

Geen 

Inspreker 15 

A. Opbouw van rapport is niet helder. Veel teksten komen op verschillende plaatsen 
terug als herhaling en er moet goed gezocht worden om stukken van hetzelfde 
onderwerp terug te vinden. 

Opbouw rapport wordt kritisch bekekenen en waar mogelijk 
aangepast. 

Aanpassing 

B.  

1. Inspreker vraagt om bij het bepalen van de exacte locatie van de watergang bij de 
Hollandse Kade zorgvuldigheid te betrachten en goed op te letten dat de nieuwe 
watergang er niet toe leidt dat de waterkwaliteit van de huidige watergang achteruit 

 

1. Waterkwaliteit is een groot aandachtspunt van het 
waterschap. Zorgvuldigheid wordt hierbij betracht. 

 

1. Geen 

 



_____________________________________________________________________________________________________Watergebiedsplan Linschoterwaard - Inspraakrapport 
 

Pagina 20 van 26 

gaat.  

2. Advies formulering paragraaf 1.3 provinciaal beleid, onder Structuurvisie 
aanpassen. 

3. In paragraaf 1.3 wordt de relatie met het plangebied gemist. Dit komt wel terug in 
paragraaf 5.2 

4. De titel van bijlage 9 lijkt niet juist te zijn. Inhoud komt niet overeen met titel. 

5. Wat is bereik van stimuleringsregeling open water en natuurvriendelijke oevers? 
Hoeveel kilometer natuurvriendelijke oever kan worden aangelegd en waar? 
Bovendien is tekst op pagina 63 niet helder, wat is de bedoeling van de tekst dat 
oevers die aangelegd zijn met subsidieregeling te weinig gericht zijn op de 
ontwikkeling van de ecologie? 

6. Ecologische verbindingszones worden als knelpunt benoemd. Waarom zijn dit 
knelpunten? Duidelijk benoemen. De Hollandse kade fungeert als ecologische 
verbindingszone, maar versterking is nodig.  

7. Op pagina 61 formulering aanpassen. Niet een paar afzonderlijke partijen noemen, 
maar spreken over ‘de gebiedspartijen’. Het gaat niet alleen over de Engherkade, 
maar over alle drie de ecologische verbindingszones in het gebied. Ook zou er 
concreter moeten komen te staan wat het waterschap gaat doen met de uitkomsten 
van de inrichtingsbeelden. 

8. De opbouw van de hoofdstukken is niet helder. Opbouw van deel 2 en 3 zijn niet 
hetzelfde, tekst over ecologische verbindingszones niet eenvoudig te vinden. Tekst 
onder kop ‘natuurvriendelijk beheer’ past beter onder kop ‘natuurvriendelijke oevers’. 

9. In deel 3 Beheer en Onderhoud wordt gemist wat het waterschap gaat doen aan 
ecologisch beheer. Natuurvriendelijke oevers zullen ook als zodanig beheerd moeten 
worden en ook de Engherkade behoeft een natuurvriendelijk beheer. 

10. Eerder zijn opmerkingen gemaakt over de financiële bijdrage van HDSR voor 
realisatie van de ecologische verbindingszones. Het onderdeel ‘kosten’ is niet in de 
plannen opgenomen. Inspreker vertrouwt erop dat dit goed komt. 

 

2. formulering aangepast: “Hierin staat onder andere de 
Ecologische…” 

3. Formulering wordt aangepast. 

4. Per abuis is voor bijlage 9 een verkeerde titel opgenomen. 
De titel van bijlage 9 moet zijn “Natuurdoeltypen met gewenst 
grondwaterregime”. 

5. Tekst wordt aangepast/aangevuld. De huidige oevers zijn 
veelal te steil en onvoldoende gericht op ontwikkeling van 
ecologie. Met de stimuleringsregeling geeft waterschap een 
financiële bijdrage aan grondeigenaren voor aanleg en 
onderhoud van natuurvriendelijke oevers en/of open water in 
het beheersgebied van HDSR. In het Oude Rijn gebied is de 
regeling naast verbeteren van de ecologische kwaliteit, met 
name gericht op het reduceren van de wateropgave. Met de 
regeling zou ca. 34 ha open water en natuurvriendelijke 
oevers kunnen worden aangelegd. Uitvoering vindt plaats op 
particulier initiatief, het waterschap wijst hiervoor geen locaties 
aan. 

6. De 3 ecologische verbindingszones die in het plangebied 
liggen, zijn nog niet als zodanig ingericht. Op zichzelf zijn 
EVZ’s uiteraard geen knelpunten 

7. Formulering wordt aangepast 

8. Opbouw rapport wordt kritisch bekekenen en waar mogelijk 
aangepast. 

9. In het plan wordt een toelichting van  het ecologische 
beheer opgenomen. 

10. Vanwege het vertrouwelijke karakter van de kosten van de 
maatregelen zijn deze niet in het plan opgenomen. Voor de 
financiering van de ecologische verbindingszones zijn we 
voorlopig uitgegaan van een 50-50 verdeling tussen provincie 
en waterschap. 

 

 

2. Aanpassing 

3. Aanpassing 

4. Aanpassing 

 

5. Aanpassing 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Aanpassing 

 

7. Aanpassing 

 

8. Aanpassing 

9. Aanpassing 

 

10. Geen 

C. Recreatie komt in het plan nauwelijks voor. 

1. Er wordt gesteld dat er een extra kanoroute in de Linschoterwaard ontstaat door de 
nieuwe boezemverbinding. Betekent dit ook dat er extra voorzieningen zoals 
aanlegplekken en bebording worden gerealiseerd? 

2. Bij het landgoed worden twee bruggen aangelegd waarvan één over de Korte 
Linschoten. Hoewel de bruggen niet direct onderdeel uitmaken van het plan, vraagt  
inspreker om bij de realisatie rekening te houden met de ondervaarbaarheid. 

Recreatie is geen kerntaak van het waterschap. Waar 
mogelijk probeert het waterschap de recreatieve 
mogelijkheden van water binnen de kerntaken te integreren. 

1. In het inrichtingsplan zijn hiervoor geen kosten geraamd.  

 

2. In inrichtingsplan van de nieuwe boezemverbinding wordt 
dit meegenomen. 

 

 

1. Geen 

 

 

2. Geen 
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D. In het gebied liggen delen van het SUBTOP-gebied “Uiterwaarden Hollandse 
IJssel, verder komen er nog een aantal verdroogde gebieden voor uit de klasse 
“overig verdroogd gebied”. In het watergebiedsplan wordt nergens gesproken 
over verdrogingsbestrijding. Onduidelijk of verdroging is vergeten of dat er reden 
is waarom er in watergebiedsplan hiervoor geen maatregelen zijn geformuleerd. 
Ook wordt een kaart gemist met daarop de verdroogde gebieden. Graag het 
watergebiedsplan hierop aanpassen. 

In het plangebied komt een aantal verdroogde gebieden 
vooruit de klasse “overig verdroogd gebied”. Het plangebied 
betreft voornamelijk een agrarisch kerngebied. Bij de 
peilafweging is daarom in eerste instantie gelet op het 
voorkomen van droogte- en natschade voor de agrarische 
gebieden. Hierbij wordt uiteraard niet afgeweken van de 
geldende droogleggingsnormen. 

Op het landgoed liggen gebieden met de functie natuur. De 
waterpeilen zijn hier bepaald in overleg met de beheerder om 
de functie zoveel mogelijk te ondersteunen. 

De uiterwaarden staan in directe verbinding met de 
Gekanaliseerde Hollandse IJssel. Het waterschap is geen 
peilbeheerder van de Hollandse IJssel. Om deze reden zijn 
hiervoor geen maatregelen voor verdrogingsbestrijding in het 
plan opgenomen. 

Geen 

E. Voor gevolgen van aanpassing van waterpeilen voor bebouwing wordt gesteld dat 
een archief onderzoek zal plaatsvinden. Voor wegen is het echter onduidelijk of 
en wat hiervoor wordt onderzocht. Graag het watergebiedsplan hierop 
aanpassen. 

Voor wegen geldt hetzelfde als bebouwing. In het 
watergebiedsplan wordt dit aangeduid met “infrastructuur”. 

Geen 

Inspreker 16 

A. Ontwerpplan is tot stand gekomen na consultatie met de streek. Maar er zijn nog 
veel aanpassingen gedaan op het gebied van peilvakken, drooglegging en het al 
dan niet handhaven van een onderbemaling. Voor tal van boeren bevat het plan 
dan ook de nodige verrassingen. 

Het waterschap heeft geprobeerd om een zo helder mogelijk 
communicatietraject in te zetten door het organiseren van 
gebiedsavonden, inspraakbijeenkomst, 
huiskamerbijeenkomsten, individuele bezoeken en het 
verspreiden van nieuwsbrieven. 

Geen 

B. Met de keuze om het huidige peilvak in Rapijnen op te knippen is inspreker het 
eens. Inspreker wil echter liever het meer zuidelijk gelegen deel, wat in gebruik is 
door de boeren vanuit Cattenbroek tot aan de Hollandse kade, als 1 peilvak 
ingericht zien. Volgens kaart 18 is de drooglegging over de Wetering 
onvoldoende. Dit kan verbeteren door dit deel bij peilvak 14-A2 te trekken. 
Maatschappelijke kosten zijn nu zeer hoog. Ook private partijen hebben nogal 
wat middelen in het gebied gestoken (onderbemaling, drainage). Deze 
investeringen worden nu teniet gedaan, terwijl waterschap voor hoge kosten komt 
te staan. Inspreker vraagt HDSR om de situatie te heroverwegen, waarbij hetzij 
het peil over de wetering ook op -1,98 mNAP wordt ingesteld, hetzij de 
onderbemalingen over de Wetering zullen worden gehandhaafd. Tekst in plan 
bevat daarvoor voldoende handvaten. 

Zie reactie HDSR in paragraaf 3.2.1 
 

Aanpassing 

C. In deelgebied Noord-Linschoten is een behoorlijke wateropgave geformuleerd. 
Inspreker vindt dit zeer bezwaarlijk als met waterberging extra landbouwgronden 

De voorgestelde ingrepen t.a.v. het peilbeheer zijn afgestemd 
op de functie(s) binnen het peilgebied. In de Linschoterwaard 

Geen 
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zijn gemoeid. Door provincie is Linschoterwaard aangewezen als 
landbouwkerngebied. Vrijkomende landbouwgronden zijn hoognodig voor 
verbetering van landbouwstructuur ten behoeve van herverkaveling en 
bedrijfsvergroting. Een iets grotere capaciteit van gemaal op Hollandse IJssel kan 
het beslag op extra landbouwgrond ten behoeve van waterberging voorkomen. 

is dit overwegend landbouw. Overige ingrepen dienen een 
breder maatschappelijk doel, zoals voorkomen van 
wateroverlast en verbeteren van de (ecologische) 
waterkwaliteit. Dat wil niet zeggen dat deze algemene 
ingrepen ten koste gaan van de landbouw. 

Met het realiseren van een nieuw gemaal wordt de 
wateropgave voor een groot deel opgelost. Om afwenteling op 
andere gebieden te voorkomen, wordt de geplande 
gemaalcapaciteit niet verder vergroot. Naast de bouw van een 
nieuw gemaal dient er nog een aantal kleinschalige 
maatregelen genomen worden om de wateropgave op te 
kunnen lossen. Deze maatregelen worden zodanig 
vormgegeven dat de gevolgen voor de landbouw beperkt 
blijven. 

D. Ondanks dat gemeente beheerder is van grondkering langs de Lange Linschoten, 
verzoekt inspreker om, samen met gemeente, op korte termijn 
verantwoordelijkheid te nemen over slechte staat grond-en waterkeringen. 

Zie reactie HDSR in paragraaf 3.3.1 Geen 

E. Vraag om bestaande onderbemalingen, die mogelijk niet vergund zouden worden, 
individueel maatwerk toe te passen. In bijna alle gevallen verslechtert de situatie 
ter plaatse door het opheffen van de onderbemaling. 

Zie reactie HDSR in paragraaf 3.1.3 

 

Geen 

Inspreker 17 

A. De landbouwpercelen in eigendom van inspreker bestempelt het waterschap met 
een andere functie, namelijk “natuurlijke inrichting/vegetatie”. Inspreker gaat 
hiermee niet akkoord. 

Functie wordt niet veranderd. Functietoekenning is een taak 
van provincie. Provincie heeft Hollandse Kade aangewezen 
als Ecologische verbindingszone. Waterschap wil op basis 
van vrijwilligheid aanleg van natuurvriendelijke oevers hier 
stimuleren. Op de kaart van het inrichtingsplan is dit 
aangegeven als “natuurlijk inrichten”. 

Geen 

B. Bedrijf van inspreker wordt ernstig beperkt in bedrijfsvoering door het graven van 
hoofdwatergangen. Bereikbaarheid percelen komt hiermee ernstig in gedrang. En 
aan landbouwgrond wordt andere functie gegeven. Inspreker gaat hiermee niet 
akkoord. Bovendien wordt er geen enkele compensatie voorgesteld. 

Zie reactie HDSR in paragraaf 3.2.2 

 
Aanpassing 

C. Bij het graven van nieuwe watergangen met een natuurlijke inrichting ontbreekt 
het te compenseren areaal met vervangende grond om inkrimping van 
bedrijfsoppervlakte te voorkomen. Waterschap heeft verzuimd om te koop 
aangeboden percelen naast die van inspreker aan te kopen terwijl 
“watergebiedsplan-ontwerp” bekend was. 

Zie reactie HDSR in paragraaf 3.2.2 

 
Aanpassing 

D. Onderbouwing rendement op korte en lange termijn ontbreekt, gezien het geringe 
peilverschil van de uit te voeren plannen, het zeer kleine areaal van het oppervlak 

Zie reactie HDSR in paragraaf 3.2.2 Aanpassing 



_____________________________________________________________________________________________________Watergebiedsplan Linschoterwaard - Inspraakrapport 
 

Pagina 23 van 26 

en dat veenbodem na uitdiepen zeer snel weer zijn oude niveau aanneemt. 

Inspreker 18 

A. Inspreker dient zienswijze in tegen maatregel 12: vervangen duiker onder 
Vletsloot en plaatsen stuw. Gemiddelde drooglegging in peilvak 16-B is 47cm. Dit 
is te weinig en het is dus van belang dat er een duiker met grotere diameter 
onder Vletsloot komt om gebied beter te kunnen ontwateren. Inspreker vindt het 
onterecht dat het waterschap alleen de duiker wil betalen en dat de 
grondeigenaren de kosten van het vervangen moeten betalen. 

Zie reactie HDSR bij 8E Aanpassing 

Inspreker 19 

A. Insprekers maken bezwaar tegen het voorgestelde waterpeil van peilgebied 16-E. 
Willen het waterpeil met 10 cm verlagen naar -1,60 meter zomerpeil, zodat ook 
de lager gelegen stukken land in het peilgebied een drooglegging krijgen van 
minimaal 60 cm. Zoals de norm is die normaal gehanteerd wordt.  

Zie reactie HDSR in paragraaf 3.1.1 Aanpassing 

Inspreker 20 

A. Zie reactie onder 19A Zie reactie HDSR in paragraaf 3.1.1 Aanpassing 

Insprekers 21 en 22 

A. Insprekers zijn het niet eens met het niet meer verlenen van een vergunning voor 
onderbemaling omdat: (1) alleen ’s winters wordt onderbemalen (ca. 20cm);       
(2) alleen voor achterste 16 ha. Voor voorste 6 ha niet onderbemaling niet nodig; 
(3) in het voorjaar is de meeste gewasgroei, hiervan zoveel mogelijk profiteren; 
(4) in het voorjaar minder vertrapping van vee en schade aan het grasland van 
machines en werktuigen. 

Zie reactie HDSR in paragraaf 3.1.3 

De onderbemaling voldoet niet aan de toetsingscriteria en 
moet dus afgebouwd worden. De percelen bestaan 
voornamelijk uit het bodemtype klei op veen. Hier is de 
gemiddelde drooglegging 69 cm en voldoet daarmee aan de 
landbouwkundige droogleggingsnormen van 60 tot 80 cm. 

Geen 

Inspreker 23  

A. Zienswijze is gericht tegen voorgestelde peilwijziging in peilgebied waarin woning 
van insprekers ligt. Gedeelte van de woning niet onderheid. Een wijziging van het 
peil zal leiden tot andere zetting met scheurvorming, verzakking e.d. tot gevolg. 
Het plan lijkt slechts op een verbetering voor de landbouw gericht te zijn. Over 
consequenties voor woningen wordt met geen woord gerept. Insprekers 
verzoeken om plan en besluiten zodanig aan te passen dat het huidige peil 
ongewijzigd in stand wordt gelaten. Insprekers stellen het waterschap op 
voorhand aansprakelijk voor eventuele schade. 

Zie reactie paragraaf 3.1.2. Percelen van insprekers liggen in 
peilgebied 16-A. Voor dit peilgebied stelt het waterschap een 
peilverlaging voor van 3 centimeter ten opzichte van het 
huidige praktijkpeil en 1 centimeter ten opzichte van het 
huidige peilbesluit. De voorgestelde peilverlaging is kleiner 
dan de opgetreden maaivelddaling.  

Geen 
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Insprekers 24, 25 en 26 

A. Insprekers zijn tegen peilverhoging voor het peilgebied 15b2. Insprekers vrezen 
dat bij voorgesteld zomerpeil de greppels onvoldoende ontwateren bij zomerse 
hoosbuien. De bergingscapaciteit zal ook afnemen door peilverhoging waardoor 
telen van met name snijmaïs een groter risico op mislukken heeft. Voorstel is om 
tussen de percelen gelegen sloot middels een zinker met niveauregeling in de 
haarwetering te verbinden met peilgebied 15b1. Insprekers vragen om af te zien 
van voorgestelde verhoging of te komen met een andere oplossing. 

Lage percelen worden met een duiker verbonden met 
peilgebied 15b1. Na uitvoering wordt de duiker en het beheer 
en onderhoud hiervan overgedragen aan de eigenaar.   

Aanpassing 

Inspreker 27 

A. Inspreker is tegen gedeeltelijke peilverlaging van polder Rapijnen tussen 
Cattenbroekerdijk en Hollandse kade door middel van de knip van het peilgebied. 
Er liggen veel onderbemalingen in het gebied (kaart van het waterschap is niet 
actueel) die een lager peil hebben. In Reijerscop (peilbesluit Rijnenburg) is 
waterpeil veel lager terwijl daar de grond ook klei op veen is. Voorstel is om in 
Rapijnen hetzelfde peil in te stellen als achter de Hollandse Kade. 

Zie reactie HDSR in paragraaf 3.2.1. 

Het peilgebied achter de Hollandse Kade (peilbesluit 
Rijnenburg) heeft inderdaad een lager waterpeil. Dit betreft 
een zeer groot peilgebied met veel maaiveldhoogtevariatie. Bij 
die peilafweging is het peil afgestemd op het klei op veen, 
omdat dit de meest voorkomende bodemtype in het peilgebied 
is. Het peilgebied heeft daarom een grotere gemiddelde 
drooglegging dan in Rapijnen. 

Geen 

B. Gedeelte van percelen liggen zo laag dat de minimale drooglegging niet gehaald 
wordt . 

Peilafweging gebeurt op basis van gemiddelde 
maaiveldhoogte per bodemtype. Het grootste deel van het 
peilgebied moet aan de landbouwkundige droogleggingsnorm 
voldoen. Lokaal kunnen kleinere of grotere droogleggingen 
voorkomen. 

Geen 

C. Inspreker wil geen extra watergang in verband met grondschaarste in de polder. 
Ook ontstaat er overlast door aantrekken van ganzen en wilde zwanen uit de plas 
Cattenbroek/Veldwijk waardoor extra gewasopbrengst verloren gaat. 

Zie reactie HDSR in paragraaf 3.2.2 

 

Aanpassing 

D. Oplossing tegen inklinking van het veen is het aanleggen van onderwaterdrainage 
(proef in Zegveld). Geld hiervoor gebruiken.  

Onderwaterdrainage kan wellicht in de toekomst een 
mogelijke oplossing zijn voor het beperken van de 
maaivelddaling in veengebieden. Onderzoek moet dit 
uitwijzen. 

Geen 

E. Boerderij is gedeeltelijk onderheid met houten palen. Risico voor waterschap door 
inklinking, verzakking, paalrot. Of komt er een inlaat uit de vaart voor hoogwater 
rond de boerderij? 

Zie reactie HDSR in paragraaf 3.1.2 Geen 

Inspreker 28 
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A. Inspreker maakt bezwaar tegen voorgenomen peilbesluit nl. het intrekken van de 
in 1985 verleende vergunning voor een onderbemaling, waardoor de 
waterhuishouding in het gedrang komt. Percelen zijn gedraineerd en met 
tussendrains is een zogenaamde peil gestuurde drainage ontstaan 
(onderwaterdrainage). Als dit niet meer mogelijk is, voorziet inspreker behoorlijke 
opbrengstderving. 

Zie reactie HDSR in paragraaf 3.1.3 

Afzender van zienswijze is niet bekend bij het waterschap. 
Individuele analyse is hierdoor niet mogelijk. 

Geen 

Inspreker 29 

A. Zoekgebied nieuwe hoofdwatergang is niet wenselijk omdat er veel 
onderbemalingen zijn die dan opgeheven moeten worden. Nadrukkelijke wens 
om nieuwe hoofdwatergang niet te realiseren, door gebied rechts van de zoeklijn 
een laag niveau te geven. Dit is voor de onderbemalingen meer acceptabel en 
het is veel eenvoudiger te realiseren en scheelt dus erg veel geld. 

Zie reactie HDSR in paragraaf 3.2.2 

 

Geen 

Inspreker 30 

A. In het watergebiedsplan wordt opmerkelijk weinig aandacht besteed aan de 
dijklichamen aan weerszijden van de Lange Linschoten. Tijdens 
informatieavonden is inspreker duidelijk gemaakt dat de dijken onderwerp zijn 
van moeizame discussie tussen waterschap en gemeente Oudewater. 
Waterschap heeft irrealistische standpunt dat waterkeringen op orde zijn en 
gemeente neemt geen verantwoordelijkheid. Probleem is juist veroorzaakt door 
waterschap en gemeente. Door de noodzakelijke achterstallige 
baggerwerkzaamheden in 2008 zijn walkanten steiler en kwetsbaarder geworden. 
Gemeente laat handhaving na, zodat er steeds zwaarder verkeer over de Noord- 
en Zuidlinschoterzandweg rijdt. Inspreker roept waterschap op om 
verantwoordelijkheid te nemen en zélf met gemeente noodzakelijke maatregelen 
te nemen. 

Zie reactie HDSR in paragraaf 3.3.1 Geen 
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5 Samenvatting aanpassingen ontwerp-watergebiedsplan  
 
De reacties die op het ontwerp-watergebiedsplan zijn binnen gekomen, geven aanleiding tot 
de volgende aanpassingen: 
 

• De peilscheiding tussen peilgebied 15-B1 en 15-B2 wordt gewijzigd. Lage percelen 
van peilgebied 15-B2 ter hoogte van de Haardijk 5, worden met een duiker verbonden 
met het lagere peil van peilgebied 15-B1; 

• Het waterpeil in peilgebied 16-E wordt ten opzichte van het huidige praktijkpeil met 10 
cm verlaagd tot zomerpeil NAP -1,60 en winterpeil NAP -1,70; 

• Onderbemaling zv 42 komt  niet in aanmerking voor een vergunning; 
• Er komt in peilgebied 16-E een individuele voorziening om plaatselijk een hoger 

waterpeil te kunnen handhaven ter hoogte van de M.A. Reinaldaweg 62;  
• De Enghervlietstuw (ST4127) bij de Engherkade wordt geautomatiseerd. 

 


