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N i e u w s b r i ef

Het bebouwingsonderzoek voor
de panden langs de Van
Teylingenweg in Kamerik is
afgerond. Dit is samen met
nog drie andere criteria, de
basis geweest voor het besluit
van het college van dijkgraaf
en hoogheemraden. Op 10 juli
heeft het college voorlopig
besloten de lintbebouwing
langs de Van Teylingenweg te
beschermen via een collectieve
hoogwatervoorziening.
Verderop in deze nieuwsbrief
leest u meer over deze criteria,
het vervolg en de planning.

Van Teylingenweg langs de Kamerikse Wetering

Het gaat om een voorlopig besluit. Het algemeen bestuur van het waterschap neemt de
uiteindelijke beslissing. Voor het zover is,
behandelt de commissie Systeem, Kwaliteit
en Keten (SKK) het voorstel.

U kunt bij deze gelegenheden uw vragen en
opmerkingen inbrengen. Later in het proces
kunt u natuurlijk ook uw zienswijze op het
(ter visie gelegde) ontwerp-projectplan
indienen.

Dan heeft u nog volop de gelegenheid om
uw mening te uiten en uw zienswijze op het
nog op te stellen ontwerp-projectplan te
geven. Ook hierover vindt u meer informatie
in deze nieuwsbrief.

Wij beseffen ons dat we nu midden in de
vakantieperiode zitten. Daarom vindt het
college het niet zorgvuldig om nu met de
betrokken belangengroeperingen en betrokkenen te overleggen. Dat wil het college na
de zomervakantie gaan doen. Toch wil het
college u nu al informeren.
In september gaat het communicatietraject
weer van start. In de eerste week van september informeert het waterschap de belangengroeperingen uit de streek, de LTO en de
gemeente Woerden. Vervolgens organiseert
het waterschap een informatieavond.
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De vier criteria
De voorlopige keuze van het college of de
hoogwaterbescherming individueel of collectief uitgevoerd wordt, is bepaald door
onderstaande criteria. Deze zijn in willekeurige volgorde weergegeven.
Bebouwings- en funderingsonderzoek
In januari heeft de commissie Systeem, Kwaliteit en Keten (SKK) het college van dijkgraaf en hoogheemraden geadviseerd om de
geplande uitvoering van de collectieve hoogwatervoorziening in Oud-Kamerik tijdelijk op
te schorten en aanvullend bebouwingsonderzoek uit te voeren.

Funderingsonderzoek

Alle 120 panden langs de Van Teylingenweg
in de polder Oud-Kamerik zijn onderzocht.
Hierna zijn de gegevens beoordeeld en heeft
het college besloten, daar waar het nog
onduidelijk was, een verdiepingsslag (funderingsonderzoek) bij 30 panden uit te laten
voeren. Bij dit onderzoek is een gedeelte van
de fundering vrij gegraven.
De resultaten van beide onderzoeken zijn
bekend. De betreffende eigenaren zijn hierover onlangs geïnformeerd.

Randvoorwaarden gemeente Woerden voor
de openbare weg
Gelijktijdig met het uitvoeren van het
bebouwingsonderzoek is overleg gevoerd
met de gemeente Woerden. De gemeente
vreest voor ongelijke zettingen in lengte- en
dwarsrichting aan de weg en aanpassingen
aan de beschoeiingen. Dat geldt ook voor de
zettingen bij de aansluitingen van de (onderheide) particuliere bruggen met de Van Teylingenweg. Ook heeft dit gevolgen voor de
aanwezige kabels en leidingen, waardoor er
structureel kosten ontstaan.

Particuliere bruggen over de Kamerikse Wetering
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Inpassing van landschappelijke en andere omgevingsfactoren
De Stichting Hugo Kotestein staat voor het behoud van de cultuurhistorie in het gebied. Zij heeft in gesprekken met het waterschap
aangegeven zich zorgen te maken over het behoud van de monumentale panden en over het karaktervolle landschapsbeeld van de lintbebouwing als geheel.

Een duurzaam en robuust watersysteem
Het waterschap wil voor de komende generatie(s) een duurzaam en
robuust watersysteem realiseren. Dit houdt in dat er voldoende grote
peilvakken worden gemaakt om flexibel de toekomstige aan- en
afvoer te kunnen (blijven) garanderen.

Besluitvorming bij het waterschap
Het waterschap heeft een college van dijkgraaf en hoogheemraden, een algemeen bestuur (AB) en twee commissies
van advies. Het college van dijkgraaf en hoogheemraden
houdt zich bezig met de dagelijkse gang van zaken en vergadert twee keer per maand. Deze vergaderingen zijn niet
openbaar. Het college voert de besluiten uit die het algemeen
bestuur (AB) neemt.
Het AB zet de beleidslijnen voor de toekomst uit en vergadert
ongeveer zeven a acht keer per jaar. Deze vergaderingen zijn
openbaar.

Ook heeft het waterschap twee commissies van advies uit
het AB die het college adviseren. De commissies toetsen de
stukken die het college aan hen voorlegt.
De commissie Systeem, Kwaliteit en Keten (commissie SKK) is
één van de commissies.
De commissievergaderingen zijn openbaar. Tijdens een commissievergadering is er gelegenheid om in te spreken. Wilt u
hiervan gebruik maken, dan moet u dit vooraf melden bij de
voorzitter. Vermeld u dan wel over welk punt of welke punten u het woord wilt voeren.
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Communicatie en inspraak

Hieronder vindt u de communicatie- en inspraakplanning.

Het standpunt van het college is een voorlopig standpunt.
Op 23 augustus informeert het college de commissie SKK over het
voorlopige besluit over de hoogwaterbescherming in de polder OudKamerik. Daarna gaat het waterschap in overleg met de belangengroeperingen, LTO en de gemeente Woerden.
Medio september organiseert het waterschap dan een informatieavond. Deze wordt apart aangekondigd. Op 27 september behandelt
de commissie SKK het voorstel van het college. Tijdens de SKK-vergaderingen kunt u gebruikmaken van het spreekrecht.
Na het advies van de commissie SKK, stelt het college van
dijkgraaf en hoogheemraden de uitvoeringsvariant vast.
Deze variant vormt de basis voor het ontwerp-projectplan. Hierin
zijn de maatregelen die nodig zijn, in detail beschreven.

Datum / periode
10 juli 2012

25 juli 2012

Activiteit / omschrijving
Voorlopig besluit van college van dijkgraaf
en hoogheemraden
Toezenden persoonlijk, technisch dossier aan
alle eigenaren
Toezenden van de nieuwsbrief

23 augustus 2012

Informeren van de commissie SKK

Begin september

Informeren van de belangengroeperingen
(dorpsplatform Kamerik, Stichting Hugo
Kotestein, schaatsverenigingen e.d), LTO en
de gemeente Woerden
Gebiedsavond Oud-Kamerik

20 juli 2012

Medio september

27 september 2012 Consulteren van de commissie SKK
Op dit ontwerp-projectplan is inspraak mogelijk. Gedurende een
periode van zes weken kunnen belanghebbenden een zienswijze
indienen op het projectplan. Het projectplan kan nog worden aangepast naar aanleiding van de ingebrachte zienswijzen tijdens de
inspraakperiode. Vervolgens behandelt de commissie SKK het (eventueel aangepaste projectplan) opnieuw. Het algemeen bestuur stelt
het projectplan uiteindelijk vast.

Bij een advies van de commissie SKK overeenkomstig het collegestandpunt, is de voorlopige planning als volgt:
Datum / periode

Activiteit / omschrijving

Oktober 2012

Opstellen ontwerp-projectplan volgens de
Waterwet

Meer informatie

Najaar 2012

Procedure behandeling van het ontwerp-projectplan, inclusief het ter visie leggen en de

Wellicht heeft u vragen over het onderzoek of over het vervolg.
Dan kunt u contact opnemen met Johan Leguijt van het
waterschap, tel. (030) 634 59 13 of e-mail leguijt.j@hdsr.nl.

inspraak (6 weken).
Behandeling van de ingebrachte zienswijzen
met (eventueel) het aanpassen van het ontwerp-projectplan.

Voor vragen over het proces en de vervolgstappen kunt u contact
opnemen met Marian Marcek, tel. (030) 634 59 13,
e-mail marcek.m@hdsr.nl.

Najaar 2012

Besluitvorming door het AB, vaststelling van
het definitieve projectplan

Colofon
Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden
Postbus 550, 3990 GJ Houten
Poldermolen 2
Bureau communicatie
Telefoon
E-mail
Internet

(030) 634 59 47
post@hdsr.nl
www.destichtserijnlanden.nl

Volg het waterschap op Twitter:
hdsr_waterschap
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