Watergebiedsplan Linschoterwaard
Verslag gebiedsavond
Noord-Linschoten en Snelrewaard

Datum: 26 oktober 2009
Plaats: Wapen van Linschoten, Linschoten

Opening
Hoogheemraad Huub van der Maat opent om 19.45 uur de gebiedsavond en heet iedereen van harte welkom.
Presentatie planproces
Kees van Vliet, hoofd afdeling Planvorming & Advies, geeft in een presentatie een toelichting op het watergebiedsplan. Samen met de streek wil het waterschap een breed gedragen inrichtingsplan en peilbesluit opstellen waarin knelpunten in het gebied aangepakt worden. Het plan moet leiden tot een robuuster en duurzamer
watersysteem.
Doel van deze avond is de knelpuntanalyse compleet te maken. Het waterschap heeft een aantal knelpunten
geïnventariseerd en vraagt de bewoners en gebruikers van de streek om vanavond alle knelpunten met betrekking tot het watersysteem die men ervaart naar voren te brengen.
Groepswerk rondom de kaart
Na de presentatie wordt er in drie groepen uiteen gegaan. Rondom de kaart van de verschillende polders
worden de door het waterschap geïnventariseerde knelpunten besproken. Ook wordt gevraagd of de gegevens (onderbemalingen, hoogwatervoorzieningen, kunstwerken en watergangen) juist op de kaart worden
weergegeven. Vanavond gaat de aandacht met name uit naar de polders Noord-Linschoten en Snelrewaard.
Onderbemalingen en hoogwatervoorzieningen
Het waterschap vraagt de aanwezigen om de begrenzingen van de onderbemalingen en hoogwatervoorzieningen te controleren. Enkele begrenzingen worden door de aanwezigen aangepast.
Stedelijk gebied Oudewater: vocht in de kruipruimte
Er zijn geen aanwezigen uit het stedelijk gebied van Oudewater aanwezig.
Enhgerkade: lek door muskusratten
Aanwezige1: De Engherkade maakt onderdeel uit van een wandelroute. Kade dient zowieso opgeknapt te
worden, anders bestaat de kans dat wandelaars in de muskusrattengaten lopen.
Aanwezige2: door groot hoogteverschil is het niet zomaar mogelijk om de peilgebiedsgrens op te schuiven.
Nat- en droogteschade
Aanwezigen hebben op de kaart aangegeven waar zij kampen met nat- en /of droogteschade.
Europese Kaderrichtlijn Water (KRW): vismigratie onmogelijk
Waterschap: Om vismigratie van boezem naar achterland mogelijk te maken, worden enkele kunstwerken
(m.n. stuwen en gemalen) vispasseerbaar gemaakt.
Overige opmerkingen
Er worden door de aanwezigen veel opmerkingen gemaakt over de topografische ondergrond die het waterschap gebruikt. Deze is namelijk er verouderd.
Reactie: De bestanden met de topografische ondergrond wordt door derden aan het waterschap geleverd. Het
waterschap kan geen wijzigingen op deze bestanden doorvoeren.

Enkele aanwezigen hebben vragen over de slechte staat van de beschoeiing aan de Lange Linschoten. Door
de toename aan pleziervaart en zwaarder verkeer verslechtert de staat van de oever en dreigt de weg te verzakken. Waterschap of gemeente moet verantwoordelijkheid nemen voor dit probleem.
Reactie: De beschoeiing is in eigendom van de gemeente Montfoort.
Er wordt een vraag gesteld over de hoogwaterzone in peilgebied 16d, welke ligt aan de Hollandsche Ijssel
tussen de Pottenvliet en de Oudenburgsewetering. Wordt dit een natuurgebied?
Reactie: Nee dit gebied wordt geen natuurgebied. Er is hier geen officieel peil en de Provincie Utrecht staat dit
ook niet toe.
Aanwezigen geven aan dat het industrieterrein in Montfoort is uitgebreid. Door de toename van het verhard
oppervlak treedt er wateroverlast op in de polder. De aanwezige duiker is te krap voor de waterafvoer.
Reactie: Het waterschap gaat dit onderzoeken.
Afsluiting
Hoogheemraad Huub van der Maat geeft zijn indrukken van de avond weer. Gezien de opkomst van deze
avond is de betrokkenheid van de bewoners en gebruikers van de streek voor het watergebiedsplan erg groot.
Gedurende de avond was er gelegenheid om op een gedetailleerd niveau knelpunten en al mogelijke oplossingen aan te dragen. Er zijn dan ook verschillende knelpunten door de aanwezigen aangedragen die bij het
waterschap nog niet bekend waren!
Hoe nu verder?
De knelpuntenlijst wordt compleet gemaakt met de knelpunten die vanavond zijn aangedragen. Het waterschap gaat vervolgens de oplossingsrichtingen inventariseren en bespreekt deze tijdens de volgende gebiedsavond begin volgend jaar met de streek.
Meer informatie?
Heeft u na het lezen van dit verslag nog vragen? Dan kunt u contact opnemen met Jan Baltissen. Voor meer
achtergrondinformatie over het watergebiedspan kunt u ook kijken op onze website
www.destichtserijnlanden.nl.

