
Foto van een hoogwatervoorziening langs  de Meijekade, mei 2016 

Met deze nieuwsbrief  stellen we u op 
de hoogte van de huidige stand van 
zaken van het Raamwaterplan Bode-
graven Noord. 

De afgelopen periode stond voor-
namelijk in het teken van  de  eerste 
inrichtingschets van de natuuropgave 
van de stuurgroep Gouwe Wiericke.  
Het waterschap is lid van deze stuur-
groep en heeft als missie om, samen 
met het gebied, het watersysteem voor 
alle functies zo optimaal mogelijk in te 
richten.

In de vorige nieuwsbrief van decem-
ber 2015 is veel aandacht geschon-
ken aan het raamwaterplan, waarin 
werd verteld dat het raamwaterplan 
het mogelijk maakt om maatregelen 
gefaseerd in de tijd weg te zetten. Deze 
nieuwsbrief staat in teken van het 
conserverend peilbesluit. Het eerste 
deelplan van het raamwaterplan.
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Het huidige peilbesluit voor het gebied 
Bodegraven Noord dateert uit 1995 en 
1998. De geldigheidsduur van de peilbe-
sluiten is wettelijk overschreden en vormt 
de aanleiding voor het opstellen van dit 
nieuwe peilbesluit.

Momenteel ligt  er nog geen definitieve 
inrichtingsschets voor de natuuropgave, 
daarom kiest het waterschap er voor om 
de huidige waterpeilen die in het veld 

worden gehanteerd vast te leggen in een 
nieuw peilbesluit. Deze peilen gelden 
totdat in de nog op te stellen deelplan-
nen van het raamwaterplan de definitieve 
koers is bepaald voor de uitwerking en 
uitvoering van de maatregelen.

Anders dan in een regulier peilbesluit 
doen we in dit peilbesluit veel dingen 
niet. Er vinden geen waterpeilwijzigingen 
plaats, en er worden geen peilgebieds-

grenzen  aangepast. In dit peilbesluit 
worden ook geen maatregelen voorge-
steld voor het oplossen van knelpunten 
of opgaven. Knelpunten en opgaven 
worden verder uitgewerkt in de deelplan-
nen behorende bij het raamwaterplan. 
Het waterschap gaat voor de duur van 
dit peilbesluit de vergunningen voor de 
onderbemalingen verlengen en de hoog-
watervoorzieningen formaliseren middels 
een vergunning.

Een conserverend peilbesluit?
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Langs de Oude Rijn en de Meije zijn 
diverse individuele hoogwatervoorzienin-
gen aanwezig. Dit zijn gebieden waarin, 
vaak door particulieren zelf, het waterpeil 
hoog wordt gehouden om schade aan 
houten funderingspalen te voorkomen.  

Op de gebiedsavonden en in de bege-
leidingsgroep is aangegeven dat u het 
beheer van deze hoogwatervoorzienin-
gen graag zelf wilt blijven doen. Het 
waterschap maakt dit mogelijk door het 

afgeven van een vergunning voor de 
hoogwatervoorziening.
Door het waterschap zijn in 2014 en 2015 
alle waterpeilen en kunstwerken in de 
hoogwatervoorzieningen ingemeten. Om 
er zeker van te zijn dat de peilen die door 
het waterschap zijn ingemeten kloppen 
met de huidige situatie willen we u 
vragen om deze te controleren.  
 
Omdat de constructies om het peil hoog 
te houden door de eigenaren zelf zijn 

aangelegd, is het waterschap niet verant-
woordelijk voor het goed functioneren 
van deze delen van het watersysteem. 
Eventuele kosten die gemaakt moeten 
worden om problemen op te lossen, zijn 
voor de eigenaar. 

In Bodegraven Noord liggen circa 100 bruggen over de 
hoofdwatergangen. Deze bruggen belemmeren de afvoer van 
water omdat ze door hun ligging of staat van onderhoud zorgen 
voor opstuwing. Het waterschap heeft als  een van de maatregelen 
opgenomen om het verwijderen/vervangen van de bruggen deels 
te subsidiëren.

Begin 2016 is een klein groepje geïnteresseerde burgers 
bijeengekomen om over de toekomstige veenweidebrug te 
brainstormen. Is het een brug die mee zakt of juist een die stevig 
gefundeerd is. Heeft een brug cultuurhistorische waarden?

Het was een interessante bijeenkomst, gevolgd door een leerzaam 
veldbezoek. Het verslag van de brainstorm is te lezen op, www.
hdsr.nl/beleid-plannen/watergebiedsplannen/bodegraven-
noord/

Meer informatie
Voor meer informatie over het raamwaterplan Bodegraven 
Noord, kunt u contact opnemen met de projectleider Astrid de 
Boer-Riebel, via (030) 634 6148 of per mail, boer.as@hdsr.nl

Binnen het plangebied van het 
watergebiedsplan Bodegraven Noord 
liggen verschillende onderbemalingen. 
Dit zijn gebieden waarvoor een 
vergunning is om het waterpeil al dan 
niet tijdelijk te verlagen ten opzichte van 
het vastgestelde polderpeil.
Als er een nieuw peilbesluit wordt 
ingesteld in een gebied komen de ‘oude’ 
vergunningen te vervallen. Nieuwe 
vergunningen worden dan getoetst aan 
de eisen van de beleidsnota Peilbeheer 
om te bekijken of ze opnieuw vergund 

kunnen worden. Daarbij zijn de volgende 
twee eisen vaak bepalend:
- Ligt het gebied dat onderbemalen 
wordt substantieel (meer dan 10 cm) 
lager dan de rest van het peilgebied met 
hetzelfde bodemtype. (bijvoorbeeld 
veen)?
- Is de drooglegging binnen het gebied 
dat onderbemalen wordt kleiner dan de 
droogleggingsnorm voor de bodemtypen 
in de onderbemaling?
In februari 2015 zijn alle eigenaren 
van onderbemalingen, maar ook 

de perceeleigenaren, maar ook 
de perceeleigenaren waarin de 
onderbemalingen liggen, geïnformeerd 
over deze voorlopige toetsing. Ongeacht 
de uitkomsten van deze toetsing is 
het waterschap voornemens alle 
onderbemalingen te verlengen voor de 
duur van het conserverend peilbesluit. 
Om de onderbemalingen te kunnen 
verlengen worden eerst de oude 
verlopen vergunningen vernieuwd, 
waarna ze eenvoudig verlengd kunnen 
worden.

Controleer online het waterpeil in uw hoogwatervoorziening!

Terugkoppeling veenweidebrug

U kunt tot 31 juli 2016 de interactieve 
kaart op onze website vinden:
www.hdsr.nl/peilbesluiten
onder het kader “Peilbesluiten die 
worden herzien”.

Vernieuwen vergunningen onderbemaling
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