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1. Inleiding 

Het ontwerp-projectplan ‘Verbreding en NVO Meijevliet’ heeft van 13 april tot en met 22 mei 
ter inzage gelegen. In deze periode is 1 zienswijze ingediend.  
 
Om privacy redenen is de naam van de inspreker niet in dit inspraakrapport genoemd. 
 

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

In deze kolom zijn de binnengekomen zienswijzen opgenomen. De reacties zijn indien 
nodig verkort samengevat.  

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

3. Gevolg voor projectplan: 
In deze kolom is aangegeven of de zienswijze tot een aanpassing van het projectplan heeft 
geleid. 

 

1.1 Toelichting procedure 
Dit inspraakrapport en het definitieve projectplan wordt ter vaststelling voorgelegd aan het 
college van dijkgraaf en hoogheemraden van het waterschap. De insprekers worden hierover 
per brief geïnformeerd. Op de website van het waterschap kan het vastgestelde projectplan 
(met bijbehorende stukken) 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. Dat betekent kort gezegd dat binnen 
de beroepstermijn alle gronden van het beroep moeten worden ingediend. Latere aanvulling is 
niet mogelijk. Ook gelden kortere behandeltermijnen door de rechtbank. 
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2. Zienswijzen 

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

Nr. Zienswijze Reactie waterschap Gevolg voor 
projectplan 

 
1.1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Inspreker 1 
De natuurvriendelijke oever lijkt mij een goed project. 
 
Wij hebben ons land precies liggen tegenover de 
natuurvriendelijke oever in de Meijepolder. 
Ik ben alleen bang dat ik nog meer last krijg van afkalving 
van land langs de Meijevliet doordat er een verbreding 
plaats vindt. Dit komt doordat ik verwacht dat ik nog 
meer last krijg van de golfslag van de westenwind die 
altijd tegen mijn kant aan beukt. 
 
Dit probleem speelt al langer. In het verleden is de vliet 
ook uitgebaggerd, dit betekent dat je minder stroming 
hebt.  
Maar doordat de vliet dieper geworden is , zou ik minder 
last van stroming moeten hebben, maar meer last van 
golfslag door hogere golven 
Het probleem van afkalving speelt al langer, wat ik tegen 
probeer te gaan door houten palen en takkenbossen 
langs de kant te maken. 
Deze hebben geen eeuwig leven, waardoor ik dit telkens 
opnieuw moet doen, wat extra werk oplevert. 

Door het aanbrengen van de natuurvriendelijke oever wordt de Meijevliet 
verbreed. Deze verbreding wordt uitgevoerd om het doorstroomprofiel van 
de Meijevliet te vergroten én een natuurvriendelijke oever aan te brengen 
aan de westzijde van de Meijevliet. Door de verbreding van de Meijevliet 
neemt de stroomsnelheid af. Daarnaast wordt de peilfluctuatie tijdens het 
malen minder en zal het gemaal minder gaan pendelen (aan- en afslaan). 
Deze zaken zorgen voor minder afkalving.  
 
De natuurvriendelijke oever zal gaan begroeiing. Door de begroeiing in het 
water wordt de golfslag geremd en door de  begroeiing op de oever komt de 
watergang meer in de luwte te liggen. Deze begroeiing zal naar verwachting 
de gevolgen van de extra breedte tenietdoen.  
 
De mate van afkalving wordt door veel facetten bepaald. De breedte van de 
watergang is één facet, maar ook de samenstelling van de bodem, de 
bodemopbouw, het grondgebruik, de ligging t.o.v. de overwegende 
windrichting en uiteraard de windkracht.  
 
De bescherming van de oever tegen afkalving is, en blijft de 
verantwoordelijkheid van de aangrenzende eigenaar.  Het waterschap zal 
voor aanvang van de werkzaamheden contact opnemen met de inspreker 
(en de overige aan het werk grenzende  eigenaren) om te bespreken of het 
wenselijk is om werkzaamheden te combineren.  

 
 
 
Niet aangepast 
 
 
 
 
 
 

    
 


