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Op 18 november is het water
gebiedsplan Linschoterwaard 
besproken in de commissie 
Systeem, Kwaliteit en Keten. 
Na het horen van de inspraak
reacties heeft de commissie 
geadviseerd om de besluit
vorming over dit plan uit te 
stellen tot 2011. 
In deze nieuwsbrief kunt u lezen 
wat de gevolgen hiervan zijn 
voor het gebiedsplan.

	

Nieuwsbrief

Inspraakrapport
Het watergebiedsplan Linschoterwaard heeft 

in de periode 3 juni tot en met 15 juli 2010 

ter inzage gelegen. In totaal hebben dertig 

belanghebbenden van de inspraak gebruik 

gemaakt en een zienswijze ingediend. Het 

college van Dijkgraaf en Hoogheemraden 

heeft hiervan een inspraaknota opgesteld. 

Hierin zijn alle zienswijzen opgenomen met 

daarbij een voorstel van het waterschap hoe 

om te gaan met de zienswijze. Iedereen die 

op het watergebiedsplan heeft ingesproken, 

heeft een exemplaar van het inspraakrapport 

ontvangen. 

Het inspraakrapport kunt u vinden op onze 

website, www.destichtserijnlanden.nl

Commissie SKK
Op 18 november 2010 heeft de commissie 

Systeem, Kwaliteit en Keten (SKK) het 

water gebiedsplan en het inspraakrapport 

behand eld. Tijdens deze openbare vergade

ring konden belanghebbenden hun ziens

wijze mondeling toelichten. 

Er was een goede opkomst; acht personen 

hebben van deze mogelijkheid gebruik 

gema akt. De onderwerpen die aan bod kwa

men, waren onder andere het bestaans recht 

van de onderbemalingen en de inrichting 

van peilgebied Cattenbroek in de polder 

Rapijnen.

De commissie heeft geadviseerd om het 

water gebiedsplan dit jaar niet meer aan te 

bieden aan het algemeen bestuur van het 

water schap. De commissie wil eerst meer 

duidelijkheid krijgen of maatwerk in deze 

peilgebieden en onderbemalingen mogelijk 

is, voordat ze het algemeen bestuur een 

advie s kunnen geven.

Hoe nu verder?
Het waterschap gaat in gesprek met de 

belang hebbenden in Cattenbroek over de 

waterhuishoudkundige inrichting van dit 

gebied. Dit gebeurt tijdens een gebieds

bijeenkomst. De betrokken eigenaren krijgen 

hiervoor een persoonlijke uitnodiging. Daar

naast onderzoekt het waterschap of maat

werk voor onderbemalingen mogelijk is. 
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Meer informatie
Meer informatie over het water

gebiedsplan staat op onze site, 

www.destichtserijnlanden.nl

Heeft u vragen of opmerkingen, 

neem dan contact op met de 

projectsecretaris Telma Rath, 

tel. (030) 634 57 76, 

email: rath.t@hdsr.nl.

Tot slot werkt het waterschap aan een toe

lichting op de inhoudelijke punten die de 

commissie heeft aangedragen. Hierbij gaat 

het onder andere over de discussie over de 

ecologische verbindingszone langs de 

Hollandse Kade, het nieuwe gemaal aan de 

Waardse Dijk en het beleid van de hoog

watervoorzieningen langs de Lange 

Linschoten.

Bijgestelde planning
De planning is om het aangepaste waterge

biedsplan op 27 januari 2011 opnieuw in de 

commissie SKK te bespreken. Deze vergade

ring is openbaar, begint om 19.30 uur in het 

waterschapskantoor in Houten. 

Belang stellenden zijn van harte welkom. 

Naar verwachting zal het plan op 2 maart 

2011 door het algemeen bestuur van het 

waterschap worden vastgesteld. 
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