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Op 7 maart start de formele inspraakprocedure voor het projectplan en het
gewijzigde peilbesluit Oud-Kamerik. De
twee plannen liggen zes weken, tot en
met 18 april 2013, ter inzage.
In deze periode kunt u gebruik maken
van uw recht op inspraak door een
zienswijze in te dienen. Wilt u meer
weten over de plannen, of wilt u ter
plekke een zienswijze indienen?
Kom dan naar de informatiemiddag /
-avond op donderdag 28 maart in
De Schulenburch!
Anders dan tijdens andere informatiebijeenkomsten, is het dit keer
noodzakelijk om u aan te melden!

Peilscheidingsconstructie: een gronddam.
Impressie van de kruising Maalvliet - Kamerikse
wetering.
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Als het gaat om de aanleg of wijziging
van een ‘waterstaatswerk’ is er volgens
de Waterwet een wettelijke projectplanprocedure voorgeschreven. Onderdeel van
deze procedure is een inspraaktraject. In
het ontwerp-projectplan staat omschreven welke inrichtingsmaatregelen het
waterschap gaat realiseren.
Hoogwatervoorziening
Om het hogere peil in de hoogwaterzones
te (kunnen) scheiden van het te verlagen
peil in de polder, worden de sloten rond de
hoogwatervoorziening voorzien van één of
meer peilscheidingsconstructies. Als randvoorwaarde hebben belangenorganisaties
de voorkeur uitgesproken voor constructies die zo min mogelijk opvallen in het
open landschap. De constructies worden
daarom zo laag als (technisch) mogelijk is
aangebracht.
Nieuwe inlaatconstructies
Voor de collectieve hoogwatervoorziening
van de lintbebouwing Oud-Kamerik wil het
waterschap twee inlaten realiseren:
- Een klepstuw ter hoogte van de Van
Teylingenweg 173 voor de water aan/
afvoer voor het westelijke deel van de
polder;
- Een afsluitbare duiker ter hoogte van de
Van Teylingenweg 192, voor de water
aan/afvoer voor het oostelijke deel van
de polder;
Voor de kruising maalvliet en Kamerikse
wetering is rekening gehouden met eisen
als doorvaarbaarheid, landschappelijke
inpassing en randvoorwaarden vanuit het
watersysteem. Er is gekozen is voor een
mini-aquaduct.

Het ga jullie goed!
Op 27 februari heb ik officieel afscheid
genomen als dagelijks bestuurder van
het waterschap. Met dit afscheid komt
ook een eind aan een intensieve periode
van besturen in het veenweidegebied in
het algemeen, en in Kamerik en
Kockengen in het bijzonder.
Ik kijk met veel plezier terug op deze soms
roerige tijden. Als geboren en getogen
Houtenaar, ben ik een man van de klei.
Maar de problematiek van het mooie
veenweidegebied is heel anders. Jullie
zijn als inwoners van dit gebied enorm
betrokken. Niet alleen bij het gebied,
maar ook bij het waterbeheer.
Water in het veenweidegebied is heel
tastbaar. Op geen andere plek in ons
gebied, weet je zo goed waar je het
voor doet als waterschap.
Ik wens jullie heel veel succes
in de toekomst. Persoonlijk en
natuurlijk ook met het water en
het waterschap.
Het ga jullie goed!

Elie Miltenburg
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Ontwerp-peilbesluit
Oud Kamerik
Omdat het toekomstige peil in de collectieve hoogwatervoorzieningen van de
Kamerikse wetering en de Grechtkade
afwijkt van het peil dat is vastgesteld in het
peilbesluit van watergebiedsplan Zegveld
en Oud-Kamerik 2005, is het nodig om
een nieuw peilbesluit voor Oud-Kamerik
op te stellen. Dit peilbesluit geldt voor de
hele polder Oud-Kamerik (ook voor het
landbouwgebied). In dit peilbesluit worden
de huidige en toekomstige peilen getoetst
en vastgesteld. De uitgangspunten voor
het peilbesluit uit 2013 zijn hetzelfde als
de uitgangspunten van het peilbesluit uit
2005. Daarbij worden de peilen gecorrigeerd voor de inmiddels opgetreden
maaivelddaling.
Met de vaststelling van peilbesluit OudKamerik 2013 zal ook een partiële herziening van peilbesluit Kamerik Teylingens
2007 plaats vinden, waarbij het peil en de
begrenzing van het noordwestelijk deel
van peilgebied 8a-1 wordt aangepast.
Dit gebied wordt bij het peilgebied ten
noorden ervan gevoegd.

Inzage en inspraak
Het ontwerp-projectplan en het ontwerppeilbesluit liggen van 7 maart t/m18 april
ter inzage. U kunt de stukken inzien bij:
- gemeentehuis Woerden (Blekerijlaan 14)
- gemeentehuis Nieuwkoop (Teylersplein 1,
Nieuwveen)
- Schulenburch (Overstek 2, Kamerik)
- Waterschapskantoor (Poldermolen 2,
Houten)
- gebiedscommissielid Peter de Haan,
Van Teylingenweg 148, Oud-Kamerik.
Uiteraard kunt u de stukken ook inzien op
de site van het waterschap, www.destichtserijnlanden.nl/beleidenplannen/watergebiedsplanKamerik en Kockengen
Gedurende deze periode kunt u als belanghebbende gebruik maken van uw recht op
inspraak. U kunt uw zienswijze toesturen
aan: het College van dijkgraaf en hoogheemraden van Hoogheemraadschap
De Stichtse Rijnlanden,
Postbus 550, 3990 GJ in Houten
o.v.v. ‘Zienswijze ontwerp-projectplan’ of
‘Zienswijze ontwerp-peilbesluit’
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Kom naar de informatiemiddag en -avond op
28 maart

Wilt u meer informatie of wilt u hulp bij
het indienen van uw zienswijze?
Kom dan naar op donderdag 28 maart
naar de informatiemiddag of –avond in De
Schulenburch.
Op advies van de gebiedscommissie heeft
het waterschap gekozen voor een enigszins
afwijkende opzet van de informatiemiddag/avond. De medewerkers van het
waterschap zijn ’s middags (13.00-16.00
uur) en ’s avonds (19.00–21.30 uur) aanwezig om in een persoonlijke gesprek uw
vragen te beantwoorden en extra uitleg
over de plannen te geven. Ook is het mogelijk om met hulp van een waterschapsmedewerkers uw zienswijze meteen op te
stellen en in te dienen.
Om ervoor te zorgen dat iedereen (even
lang) aan de beurt kan komen, hebben we
gekozen voor persoonlijke gesprekken van
maximaal 20 minuten. Het waterschap
maakt aan de hand van de binnengekomen
aanmeldingen voor de middag en voor de
avond een tijdsindeling. U krijgt vervolgens
via de e-mail een bevestiging van ons met
het tijdstip van uw afspraak.
Uitloop of het verschuiven van uw persoonlijke gesprek is helaas niet (meer)
mogelijk.
Wilt u gebruik maken van de mogelijkheid om met een deskundige van het
waterschap te praten?
Stuur dan uiterlijk 14 maart 2013 een
e-mail naar _communicatie@hdsr.nl (let
op het ‘liggende streepje’ voor communicatie). Vermeld in uw e-mail:
- uw naam, adres, telefoonnummer (waar
u overdag op te bereiken bent)
- de aard van uw vraag (in hoofdlijnen) of
de punten waarover u extra toelichting
wilt hebben.
- uw voorkeur voor de middag of avond, of
een tijdstip waarop u beslist niet kunt;
Telefonisch aanmelden mag ook. Bel dan
met het secretariaat, tel. (030) 634 5820.
Als u op 28 maart alleen uw zienswijze wilt
indienen, hoeft u zich niet van tevoren aan
te melden.

Zienswijze ingediend en
hoe nu verder?
Na de tervisielegging van de ontwerpplannen beoordeelt het waterschap
de ingediende zienswijzen en stelt een
inspraakrapport op. In het inspraakrapport
geeft het waterschap aan of de zienswijzen leiden tot een aanpassing van het
ontwerp-projectplan en/of het ontwerppeilbesluit en zo ja welke aanpassing(en).
De beide plannen en de inspraakrapporten
doorlopen gelijktijdig de besluitvorming en
worden samen door het algemeen bestuur
van het waterschap vastgesteld. Het
waterschap streeft er naar dat dit nog voor
de zomer 2013 kan plaatsvinden.

De Kamerikse wetering

Meer informatie
Voor meer informatie kunt u contact
opnemen met Marian Marcek, telefoon
(030) 634 5820 of marcek.m@hdsr.nl

Colofon
Hoogheemraadschap De Stichtse
Rijnlanden
Postbus 550, 3990 GJ Houten
Poldermolen 2
Bureau communicatie
Telefoon (030) 634 59 47
E-mail post@hdsr.nl
Internet www.destichtserijnlanden.nl
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