Nieuwsbrief 5
Maart 2013

Peilbesluit Lopikerwaard vastgesteld
Het algemeen bestuur van het
waterschap heeft het peilbesluit
Lopikerwaard op 27 februari 2013
vastgesteld. In het peilbesluit staat
aangegeven welke waterstanden het
waterschap in de zomer en welke
waterpeilen het in de winter hanteert.
Het vastgestelde peilbesluit geldt voor
een periode van 10 jaar.

Wat is er gebeurd
sinds de laatste
nieuwsbrief?
In de vorige nieuwsbrief hebben wij u
geïnformeerd over het inspraakrapport en
de mogelijkheid om in te spreken tijdens
de vergadering van de commissie Systeem,
Kwaliteit en Keten (SKK). Zeven personen
hebben hier gebruik van gemaakt. Naar
aanleiding van de opmerkingen van de
insprekers heeft de commissie gevraagd
om op een aantal punten nog aanvullend
onderzoek te doen. Het ging dan om berekeningen en/of veldbezoeken.
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Twee extra aanpassingen
Eerder zijn de wijzigingen vanuit het
inspraakrapport al verwerkt in het peilbesluit. Daarnaast heeft het bestuur besloten
nog twee extra aanpassingen in het peilbesluit op te nemen. Ten eerste is een extra
peilverlaging van 2 cm in het peilgebied
met nummer PG0410 (‘het beheergebied’
bij Haastrecht) verwerkt. Dit is gebeurd,
omdat na herberekening is gebleken dat
de maaivelddaling tussen 2008 - 2012 niet
mee was genomen.
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Als uit het onderzoek blijkt dat er
geen negatieve effecten op Broek
en Blokland te verwachten zijn, dan
wordt het peilbesluit via een gedeeltelijke herziening aangepast. Voor
het vaststellen van een gedeeltelijke
herziening geldt dezelfde juridische
procedure als bij het vaststellen van
een peilbesluit.
Uitweg

Ten tweede is voor de westelijke overgangszone langs Broek en Blokland (peilgebied PG0900) besloten om de huidige
praktijkpeilen vast te stellen en aanvullend
daarop een onderzoek te laten doen naar
de effecten van een peilverlaging van 20
cm in dit overgangsgebied.
Meten plaatselijke drooglegging tijdens een veldbezoek

Nader onderzoek en gesprekken met
de insprekers kosten tijd. Hierdoor is de
behandeling van het peilbesluit in de
vergadering van het algemeen bestuur 
van 19 december 2012, uitgesteld naar 
27 februari 2013. Op deze datum heeft het
algemeen bestuur het rapport besproken
en vastgesteld.
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Beroep tegen peilbesluit
Op 27 maart a.s. wordt de vaststelling van
peilbesluit Lopikerwaard gepubliceerd in
de huis-aan-huisbladen in de Lopikerwaard. Het peilbesluit ligt dan ter inzage
van 28 maart tot en met 9 mei 2013. Alleen
belanghebbenden die tijdens de inspraakperiode een zienswijze hebben ingediend,
kunnen dan tijdens deze zes weken beroep
aantekenen tegen het peilbesluit.
Een beroepschrift dient te zijn ondertekend en dient tenminste te bevatten: de
naam en het adres van de indiener, de
dagtekening, een omschrijving van het
peilbesluit waartegen het beroepschrift
is gericht, een kopie van het peilbesluit en
de gronden van beroep. Een beroepschrift
moet in tweevoud worden gericht aan de
Rechtbank Midden-Nederland, afdeling
bestuursrecht, postbus 16000, 3500 DA
Utrecht (o.v.v. bodemzaken of voorlopige

voorzieningen).Het beroep kan ook
digitaal ingesteld worden bij genoemde
rechtbank via http://loket.rechtspraak.
nl/bestuursrecht. Daarvoor moet u wel
beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site
voor de precieze voorwaarden.

Inwerkingtreding
Het peilbesluit treedt in werking op de
achtste dag na de bekendmaking in de huisaan-huisbladen in de Lopikerwaard. In een
enkel geval kan het definitieve waterpeil
pas worden ingesteld als er een inrichtingsmaatregel is uitgevoerd (bijvoorbeeld het
plaatsen van een nieuwe stuw of duiker).

Vergunningprocedure
onderbemalingen gestart

vastgesteld.Inmiddels hebben alle eigenaren van onderbemalingen hierover een
brief ontvangen. De volgende stap is dat bij
alle eigenaren een veldbezoek plaatsvindt
om de onderbemaling precies in kaart te
brengen. Dit is bij een aantal al gebeurd,
voor anderen volgt het bezoek nog.
Op basis van de resultaten van het veldbezoek wordt berekend en afgewogen of
iemand recht heeft op een onderbemaling.
Is dit het geval, dan stelt het waterschap
de concept-aanvraag voor de vergunning
op en stuurt deze naar de eigenaar. Door
deze aanvraag te ondertekenen en terug
te sturen naar het waterschap, wordt de
nieuwe vergunning voor een onderbemaling aangevraagd.

Zoals eerder gemeld, vervallen de vergunningen van de onderbemalingen op
het moment dat het peilbesluit wordt

Meer informatie
Het vastgestelde plan en
achtergrondinformatie over het
peilbesluit Lopikerwaard vindt u
op de website van het waterschap
www.destichtserijnlanden.nl,
onder het kopje Beleid en plannen.
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.
Boven: Peilafwijking nabij de Lekdijk 			

Onder: Zuidwestelijk deel Lopikerwaard

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
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