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De inspraakperiode voor het ontwerppeilbesluit Lopikerwaard is voorbij.
Er zijn 32 zienswijzen binnengekomen,
namens in totaal 108 personen. Het

N i e u w s b r i ef

waterschap heeft de zienswijzen in een
inspraakrapport verwerkt. Hierin
worden de hoofdpunten van de
zienswijzen weergegeven en de reactie
van het waterschap daarop. Ook wordt
aangegeven of het ontwerp-peilbesluit
wordt aangepast naar aanleiding van
de zienswijzen. Het inspraakrapport
kunt u downloaden op
www.destichtserijnlanden.nl.

Inspraakperiode voorbij, definitieve besluitvorming gestart!
Inhoud zienswijzen
De inhoud van de zienswijzen varieert. In
een aantal gevallen willen de insprekers een
lager waterpeil of peilindexatie (het volgen
van de maaivelddaling met het peil) in hun
gebied. Dat levert problemen op voor de
insprekers die wel tevreden zijn over het peil
dat is opgenomen in het ontwerp-peilbesluit. Zij zouden juist bezwaar maken als het
waterschap het peil naar aanleiding van de
inspraakreacties zou verlagen. Ze voorzien
dan kans op schade aan bebouwing.
In een aantal gevallen betreft de zienswijze
een klacht over het functioneren van het
watersysteem (bijvoorbeeld ophoping van
vuil of een te trage afvoer van water). Daarnaast is er ingesproken op onderbemalingen
die niet door de toetsing komen en op een
peilgebied dat nu als onderbemaling op de
kaart is weergegeven. Ook het invoeren van
flexibel peilbeheer in natuurgebieden en de
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verruiming van de marges van de peilen in
deze gebieden, leveren zienswijzen op.
Veranderingen ontwerp n.a.v.
inspraakreacties
Naar aanleiding van de zienswijzen zijn de
onderwerpen die hierin worden genoemd
opnieuw afgewogen en is in een aantal
gevallen nader onderzoek gedaan. Dit heeft
geleid tot een paar aanpassingen in het
ontwerp-peilbesluit. Het betreft een aantal
wijzigingen in de ligging van de peilgebiedsgrens op de kaart, zodat de grens overeen komt met de praktijksituatie. Daarnaast
wordt in verband met de aanwezige natuurtypen, de bovengrens van het peil in natuurgebied Willeskop met vijf cm verlaagd en
wordt de ondergrens van gebied De Hooge
Boezem met tien cm verlaagd.
In het traject voorafgaand aan de inspraakperiode hebben diverse belanghebbenden tijdens de gebiedsavonden (in augustus 2011
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en februari 2012) uitgebreid gereageerd op
de voorstellen van het waterschap. De
opmerkingen die toen zijn gemaakt, heeft
het waterschap zorgvuldig afgewogen en
zijn aanleiding geweest het concept-peilbesluit ingrijpend te veranderen. Dat is gebeurd
voorafgaand aan de inspraakperiode. Hierdoor zijn de aanpassingen naar aanleiding
van de zienswijzen nu relatief klein.
Goedkeuring college dijkgraaf en
hoogheemraden
Het college van dijkgraaf en hoogheemraden van het waterschap heeft het inspraakrapport en het aangepaste peilbesluit op
2 oktober 2012 behandeld en de documenten voor definitieve vaststelling doorgestuurd naar de commissie Systeem, Kwaliteit en Keten (SKK) en vervolgens naar het
algemeen bestuur. Alle insprekers hebben
een exemplaar van het inspraakrapport ontvangen.

Spreekrecht
Op 15 november 2012 behandelt de commissie SKK van het waterschap het
inspraakrapport en het ontwerp-peilbesluit.
Deze vergadering is openbaar. Heeft u een
zienswijze ingediend? Alleen dan kunt u
gebruikmaken van het spreekrecht.
Als u gebruik wilt maken van dit spreekrecht, wilt u dat dan tot 1 dag voor de vergadering doorgeven aan het secretariaat

Onderbemalingen
Alle vergunningen voor onderbemalingen
komen te vervallen op het moment dat
het algemeen bestuur van het waterschap het peilbesluit vaststelt. Daarna
krijgen de perceeleigenaren met een
onderbemaling een brief van het waterschap met uitleg en een formulier waarmee een nieuwe vergunning kan worden
aangevraagd. Heeft u een onderbemaling? Op de website van het waterschap
en bij de geprinte stukken die ter inzage
liggen kunt u op de kaart ‘Onderbemalingen’ zien of uw onderbemaling op
basis van een voorlopige toetsing vergund zou worden.
Heeft u geen onderbemaling, maar wilt u
er wel één aanvragen? Dan kan dit via
het formulier ‘Aanvraag watervergunning’ op www.destichtserijnlanden.nl.
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Bestuurszaken, via bestuurszaken@hdsr.nl
of (030) 634 59 46. U meldt zich dan voor
aanvang van de vergadering bij de voorzitter.
Meer informatie over het inspreken vindt u
op onze site www.destichtserijnlanden.nl
onder het kopje bestuur en organisatie:
bestuursvergaderingen. De vergadering
begint om 19.30 uur in het waterschaps
kantoor in Houten.
Naar verwachting stelt het algemeen
bestuur van het waterschap het peilbesluit
op 19 december vast. Tijdens deze openbare
vergadering is inspraak niet meer mogelijk.
Instellen peilbesluit
Zodra het algemeen bestuur het peilbesluit
heeft vastgesteld, maakt het waterschap dit
bekend in de huis-aan-huisbladen in de
Lopikerwaard en op de website. In deze
bekendmaking kunt u dan ook lezen wanneer de nieuwe peilen worden ingesteld.
Meestal is dit voor peilgebieden waar geen
inrichtingsmaatregelen nodig zijn op de 8e
dag na publicatie. Voor de overige gebieden
(weergegeven in paragraaf 6.5 van het rapport van het peilbesluit) vindt de bekendmaking plaats na het uitvoeren van de
werkzaamheden.
Beroep mogelijk na vaststelling peilbesluit
Na vaststelling van het peilbesluit kan een
belanghebbende, die ook een zienswijze
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heeft ingediend op het ontwerp-peilbesluit,
beroep instellen. Meer informatie vindt u op
http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht.

Meer informatie
Voor meer informatie kunt u contact
opnemen met Linda Nederlof, projectleider van het peilbesluit Lopikerwaard, via
(030) 634 59 10 of nederlof.l@hdsr.nl.
Verder vindt u op www.destichtserijnlanden.nl meer informatie over het peil
besluit en over de vergaderingen van de
commissie SKK en het algemeen bestuur
van het waterschap.

Colofon
Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden
Bureau communicatie, Poldermolen 2,
Postbus 550, 3990 GJ Houten
T: (030) 634 59 64
E: post@hdsr.nl
W: www.destichtserijnlanden.nl
Volg het waterschap op twitter:
@hdsr_waterschap

