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1. Inleiding 

Het ontwerp-projectplan “Verplaatsen inlaat de Bree” heeft van 11 juli tot 
en met 5 september 2018 ter inzage gelegen. In deze periode is 1 

zienswijze ingediend. In dit inspraakrapport is beschreven hoe deze 
zienswijze is verwerkt in het definitieve projectplan. 

 
Om privacy redenen is de naam van de inspreker niet in dit inspraakrapport 
genoemd. 

 

1.1 Toelichting procedure 

Dit inspraakrapport en het definitieve projectplan zijn voorgelegd aan het 
college van dijkgraaf en hoogheemraden van het waterschap en vastgesteld 
op 25 september 2018. De inspreker wordt hierover per brief geïnformeerd, 

waarbij ook het inspraakrapport is bijgevoegd en waar het vastgestelde 
projectplan (met bijbehorende stukken) kan worden bekeken. 

 
Na publicatie van het besluit bestaat voor belanghebbenden die eerder 
zienswijzen hebben ingediend, of voor belanghebbenden die kunnen 

aantonen hiertoe redelijkerwijs niet in staat te zijn geweest, de 
mogelijkheid om binnen 6 weken beroep aan te tekenen bij de rechtbank te 

Utrecht. Hierop is de Crisis- en herstelwet van toepassing. 
 

1.2 Toelichting inspraakrapport 

In dit inspraakrapport is in hoofdstuk 2 de zienswijze van de inspreker en 
de reactie van het waterschap opgenomen. Ook is aangegeven of een 

zienswijze tot een wijziging van het projectplan heeft geleid. 
Het inspraakrapport in hoofdstuk 2 bestaat uit drie kolommen: 

1. Reactie inspreker: 
In deze kolom zijn de binnengekomen zienswijzen opgenomen. De 
reacties zijn kort samengevat.  

2. Reactie waterschap: 
In deze kolom is de reactie van het waterschap weergegeven. 

3. Aanpassing: 
In deze kolom is aangegeven of de zienswijze tot een aanpassing van 
het projectplan leidt. 

 
 

 
 



Nr. Zienswijze Reactie waterschap op zienswijze Gevolg zienswijze op 
ontwerp-projectplan 
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2. Zienswijzen 

In onderstaand overzicht treft u de binnengekomen zienswijze, de reactie van het waterschap daarop en of de zienswijze 
voor het waterschap heeft geleid tot een aanpassing van het projectplan. 

 

Nr. Samenvatting Zienswijze Reactie waterschap Gevolg op projectplan 

 
1.1 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
Inspreker vraagt de bestaande stuw 

ST0899 gelegen in de primaire 
watergang circa 5 tot 8 meter naar 
het noorden te verplaatsen. Zodat de 

nieuwe locatie van deze stuw aan het 
einde van het woonerf komt.  

 
Het verplaatsen van de bestaande stuw 

ST0899 is geen onderdeel van het 
projectplan. De bestaande stuw (overstort) is 
in goede staat. Aan de stuw wordt een 

aanpassing gedaan, zodat er voldoende water 
over de stuw heen kan stromen.  
 

Het verplaatsen van de stuw is technisch 
mogelijk. Echter, wij zien geen reden om het 

ontwerp nu aan te passen, te meer omdat het 
werk nog in goede staat verkeert en nog niet 
aan vervanging toe is.  

 
Projectplan is niet 

aangepast.  
 
Voor het verplaatsen van de 

stuw ST0899 mag een 
vergunning aangevraagd 
worden. De stuw kan dan, 

onder bepaalde 
voorwaarden, op kosten van 

de inspreker verplaatst 
worden. 



 

 


