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Inspraaknotitie  
ontwerp-Projectplan Waterwet 

Natuurvriendelijke oevers 
Inundatiekanaal, Fortgracht Lunet aan 

de Snel en De Snel 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Samenvatting 
Gedurende de periode van 24 februari 
2015 tot en met 6 april 2015 heeft 
inspraak op het Projectplan Waterwet 
plaatsgevonden. Tijdens de 
inspraakperiode zijn 2 reacties 
binnengekomen. In deze inspraaknotitie 
worden de zienswijzen behandeld. 
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Toelichting inspraaknotitie 
 
 
In deze inspraaknotitie zijn de zienswijzen en het antwoord van het waterschap 
opgenomen. Ook is aangegeven of de zienswijzen tot een wijziging van het ontwerp-
Projectplan Waterwet Natuurvriendelijke oevers Inundatiekanaal, Fortgracht Lunet aan 
de Snel en De Snel hebben geleid. De inspraaknotitie 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 het commentaar van het waterschap weergegeven. 

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

 
Het college van het waterschap heeft in de vergadering van 12 mei 2015 het 
Projectplan Waterwet Natuurvriendelijke oevers Inundatiekanaal, Fortgracht Lunet aan 
de Snel en De Snel en de inspraaknotitie vastgesteld. 
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Nr Reactie inspreker Antwoord waterschap Aanpassing 
 

Inspreker 1 
1 Milieuwerkgroep Houten geeft aan 

dat het een prima plan is en wijst op 
de afspraken die gemaakt zijn over 
inrichting, aanleg en beheer van de 
oevers. Dit zijn afspraken tussen het 
waterschap, de gemeente, 
Milieuwerkgroep en Stichting 
Natuurbehoud stelling Honswijk. De 
Milieuwerkgroep wil graag dat deze 
afspraken als bijlage worden 
toegevoegd aan het Projectplan. 

Het waterschap is blij met de positieve reactie van de Milieuwerkgroep 
over de aanleg van de natuurvriendelijke oevers.  
 
Het waterschap is bekend met het verslag waarin de afspraken over 
inrichting, aanleg en beheer zijn opgenomen (verslag “afstemming 
ecologische aspecten” van 4 februari 2015). Op 12 februari 2015 heeft 
het waterschap per mail aangegeven dat deze afspraken voor een 
aantal onderdelen niet correct in het verslag zijn opgenomen. 
Het waterschap neemt dit verslag dan ook niet op als bijlage bij het 
projectplan.  
De nieuwe natuurvriendelijke oever wil het waterschap goed kunnen 
onderhouden. Het waterschap is daarom gebaat bij goede afspraken 
over de inrichting, aanleg en beheer. Voor 28 april 2015 plant het 
waterschap een nieuwe afspraak in met partijen om deze zaken goed af 
te stemmen. De afspraken worden in een apart document vastgelegd en 
vormen geen onderdeel van het projectplan.  
 
 

Deze zienswijze 
geeft geen 
aanleiding het 
ontwerp-
Projectplan aan te 
passen. 
 

Inspreker 2 
2 Inspreker verwacht door de aanleg 

van de natuurvriendelijke oevers: 
 Vogeloverlast in de 

boomgaarden en extra 
vogelpoep op het 
kassencomplex hetgeen een 
belemmering is voor de teelt 
van de producten in de kas. 

 Vraatschade aan de vruchten 
 Extra ongedierte. 
 Te weinig water voor de 

beregening van mijn 
boomgaarden 

Vogeloverlast en vraatschade 
Watervlakten zijn aantrekkelijk voor watervogels. De aanleg van een 
natuurvriendelijke oever langs het inundatiekanaal zal geen extra “open 
water” opleveren. De oever wordt namelijk in het bestaande profiel van 
het Inundatiekanaal aangelegd. De natuurvriendelijke oever langs de 
fortgracht Lunet aan de Snel en De Snel zal weinig extra “open water” 
opleveren gezien de huidige breedte van het water. Wij verwachten dus 
geen significante toename van watervogels zijn,. 
 
Met de aanleg van deze natuurvriendelijke oevers wordt met name de 
groei van ondergedoken waterplanten gestimuleerd. Daarnaast zullen 
ook opgaande planten als bijvoorbeeld Gele lis, Riet, Lisdodde gaan 
groeien. Hierdoor vormen de natuurvriendelijke oever leefgebied voor 

Deze zienswijze 
geeft geen 
aanleiding het 
ontwerp-
Projectplan aan te 
passen. 
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bepaalde soorten vogels, zoals de blauwborst en kleine karekiet. Deze 
vogels eten voornamelijk (water)insecten, slakken en spinnen. 
 
Het waterschap verwacht dat eventueel aangetrokken vogelsoorten 
door de oevers geen vraatschade zullen opleveren aan de vruchten.  
 
Vogelpoep 
Het waterschap verwacht niet dat de aanleg van de 1400 meter 
natuurvriendelijke oever extra overlast oplevert in de vorm van het 
bevuilen van de kassen. Wij merken op dat uw percelen dichtbij de Lek 
en de recreatieplassen liggen, waar u al te maken heeft met veel 
overtrekkende (weide)vogels.  
 
Extra ongedierte 
Langs het inundatiekanaal zijn op dit moment struwelen aanwezig. Deze 
struwelen vormen nu al een habitat voor dieren. Het waterschap 
verwacht niet dat de aanwezigheid van een natuurvriendelijke oevers 
extra “ongedierte” zal aantrekken, zeker omdat een groot deel van de 
natuurvriendelijke oevers uit water bestaan.  
 
 
Beregening 
Er is bij het waterschap geen onttrekkingsvergunning bekend op deze 
locatie. Een onttrekking in de te realiseren natuurvriendelijke oever is 
niet zondermeer mogelijk. Hiervoor zal door u een onttrekkkingspunt 
buiten het doorstroomprofiel en natuurvriendelijke oever moeten worden 
ingericht. Het waterschap adviseert u om alsnog een vergunning aan te 
vragen. De afdeling vergunningverlening zal beoordelen of de 
vergunning verleend kan worden. 
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Colofon 
DM# 926077-v3 
Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden 
Afdeling Planvorming & Advies 
Postbus 550 
3990 GJ Houten 
Telefoon: 030 634 57 00 
Fax: 030 634 59 97 
Website: www.destichtserijnlanden.nl 
Email: post@hdsr 
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