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1. Inleiding
Het ontwerp-projectplan ‘Verbetering waterhuishouding ‘IJsselveld over de Vaart’ heeft
van 7 september tot en met 19 oktober ter inzage gelegen. In deze periode zijn 4
zienswijzen 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.

1.2

Toelichting procedure

Dit inspraakrapport en het definitieve projectplan wordt ter vaststelling voorgelegd aan
het college van dijkgraaf en hoogheemraden van het waterschap. Na vaststelling van
het projectplan worden de insprekers 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

De herprofilering is vereist om, via de inlaat vanuit de Montfoortse
vaart, het plangebied van voldoende water te voorzien. De watergang
dient tenminste het minimale profiel te hebben zoals in de Legger is
vastgesteld. Dit betekent een waterdiepte van 0,60 meter en een
breedte op de waterlijn van 2,30 meter. Als het eerste deel van de
watergang voldoet aan de minimale afmeting, is hier geen verbreding
nodig.

Niet aangepast

1.2 De duiker in de dam tegenover de inlaat is
onvoldoende groot en moet hoogteverschil
overbruggen.

De duiker wordt vervangen door een duiker met een diameter van 0,80
meter. Deze maatregel wordt aangegeven op bijlage 1 ‘overzichtskaart
maatregelen’.

Aangepast

1.3 Waterpeil in noordelijke richting aanpassen en
getrapt net zoals tussensloot.

Stuw nummer 23 wordt in zuidelijke richting verplaatst. Deze wijziging
wordt doorgevoerd op bijlage 1 ‘overzichtskaart maatregelen’.

Aangepast

1.4 Waterinlaat naar wegsloot langs Cattenbroekerdijk
een overstort maken of vuilvanger.

De inlaat in de wegsloot is recent door het waterschap aangepast en
werkt naar behoren. Er is geen noodzaak om hier werkzaamheden uit
te voeren.

Niet aangepast

1.5 Overstort in tussensloot overrijdbare dam.

De kweldam nabij stuw 19 wordt voorzien van een duiker en wordt
verbreed zodat de dam overrijdbaar is.

Aangepast

1.6 Laatste natuurlijke overstort in noordelijke richting
ook vervangen door betonplaat

Er is geen noodzaak om hier werkzaamheden uit te voeren.

Niet aangepast

Inspreker 1
1.1 De herprofilering van de watergang nabij de
Cattenbroekerdijk is niet nodig.
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1.7 Waterpeilen verklikken voordat plan wordt
vastgesteld / de werkzaamheden beginnen.

Voor aanvang van de werkzaamheden wordt inzicht gegeven in de te
hanteren waterpeil door het plaatsen van piketten waarop deze hoogte
is weergegeven.

Niet aangepast

Op bijlage 1 ‘overzichtskaart maatregelen’ zijn alleen de uit te voeren
werkzaamheden vermeld. De betreffende duiker is niet aangegeven
omdat er geen werkzaamheden aan de dam met duiker zijn voorzien.

Niet aangepast

2.2 Mag een 15 meter lange binnensloot aan de
oostzijde van deze dam gedempt mag worden en
mag worden voorzien van een duiker met een
diameter van 500 mm.
Inspreker 3
3.1 Inspreker wil graag inzicht in het toekomstige
waterpeil.

De demping van de watergang dient niet het algemeen belang en
wordt om die reden niet door het waterschap in het kader van dit
Projectplan uitgevoerd.

Niet aangepast

Voor aanvang van de werkzaamheden wordt inzicht gegeven in de te
hanteren waterpeil door het plaatsen van piketten waarop deze hoogte
is weergegeven.

Niet aangepast

3.2

De peilregelede stuw (waterkering) wordt geplaats aan de
bovenstroomse zijde van de dam die als nummer 20 is weergegeven
op de tekening ‘overzichtskaart maatregelen’ die als bijlage 1 is
bijgevoegd bij het projectplan

Niet aangepast

De uit te voeren maatregelen staan weergegeven op de tekening
‘overzichtskaart maatregelen’ die als bijlage 1 is bijgevoegd bij het
projectplan

Niet aangepast

Er worden geen nieuwe watergangen gegraven.
Aan de oostzijde van de eigendommen van inspreker is een
watergang aanwezig die van belang is voor de aanvoer van water.
Deze watergang dient tenminste het minimale profiel te hebben zoals
in de Legger is vastgesteld. Dit betekent een waterdiepte van 0,60
meter en een breedte op de waterlijn van 2,30 meter. Deze minimale
afmeting is nodig om het plangebied van voldoende water te voorzien.

Niet aangepast

Inspreker 2
2.1 In de te profileren watergang ligt een 13 meter brede
dam met duiker die niet is weergegeven op de
overzichtskaart.

Inspreker vraagt waar de waterkering (peil
scheiding) geplaatst wordt en ziet graag dat deze
peilscheiding ten noorden van de inlaat vanuit de
Montfoorte vaart wordt geplaatst.
Inspreker 4
4.1 Inspreker geeft aan dat er bij de stukken, die ter
inzage lagen, geen voorstellen zijn te zien.

4.2 Inspreker wil geen watergangen door zijn/haar
eigendom. Momenteel kan voldoende water worden
aangevoerd.
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4.3 De aanvoer van water voor het westelijk gelegen
gebied dient te geschieden conform de wijze die is
aangegeven bij de verstelling van het
watergebiedsplan in 2011.

In het watergebiedsplan is vastgesteld dat Peilgebied IJsselveld over
de Vaart wordt gesplitst in verband met het hoogteverschil in het
peilgebied. Dit projectplan geeft invulling aan de splitsing. In het plan is
geen nieuwe inlaat voorzien.

Niet aangepast

4.4 Inspreker geeft aan dat de huidige inlaat voldoet,
maar dat de inlaat niet goed functioneert door
demping van de watergang aan de noordzijde.
Mocht er toch een nieuwe inlaat komen, dan kan
deze 15 meter oostelijk worden aangebracht.

De locatie van de inlaat voor het oostelijke deel (door de
Mastwijkerdijk) wordt niet gewijzigd. Tijdens de uitvoering wordt
bepaald of er aanvullende werkzaamheden aan deze inlaat vereist
zijn.
Voor de voeding van het westelijke deel is recent en nieuwe inlaat
aangebracht vanuit de Montfoortse vaart (door de Cattenbroekerdijk).

Niet aangepast

4.5 Inspreker ziet graag dat na 9 jaar van overleg het
plan nu eindelijk wordt uitgevoerd.

De uit te voeren werkzaamheden zijn in lijn met de beoogde
doelstelling uit 2011. Ook het waterschaap is van mening dat het tijd
wordt om invulling te geven aan deze doelstelling.

Niet aangepast
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