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Hoogheemraadschap De Stichtse
Rijnlanden gaat aan de slag met het
peilbesluit Lopikerwaard. Dit peil
besluit bestaat uit vier onderdelen,

N i e u w s b r i ef

namelijk de peilbesluiten de Pleyt,
de Hoekse Molen, de Keulevaart en
de Koekoek. In een peilbesluit staat
hoe het waterschap omgaat met de
peilen in een gebied.
Wilt u meepraten over het peil
besluit Lopikerwaard? Dan nodigt
het waterschap u van harte uit voor
de eerste gebiedsavond op 22
augustus of 31 augustus in Wijk

Benschopperwetering

centrum De Schouw in Lopik.
Voor u ligt de eerste nieuwsbrief
over het peilbesluit Lopikerwaard.
Hierin vindt u meer informatie over
het hoe en waarom van het peil
besluit Lopikerwaard en wat dit
mogelijk voor u betekent.

Waarom een peilbesluit?
In een peilbesluit wordt juridisch vastgelegd wat de slootpeilen in een gebied
zijn, welk peilbeheer er wordt gevoerd
en op welke wijze de peilen worden
gehandhaafd. Het waterschap herziet
eens in de tien jaar de peilbesluiten,
omdat er in tien jaar veel verandert in
een gebied. In andere delen van het
beheergebied van het waterschap zijn
watergebiedsplannen opgestart om het
watersysteem opnieuw in te richten.
Dit is in de Lopikerwaard door het werk
van de Landinrichtingscommissie niet
meer nodig. Het resultaat van de ruilverkaveling is een gebied met grotere
kavels en een goed functionerend
watersysteem.

Samenwerking met de streek
Bij de herziening van een peilbesluit is het
mogelijk dat slootpeilen of het peilbeheer
veranderen of dat een aantal peilgebiedsgrenzen wordt verlegd (door sloten met
elkaar te verbinden of juist af te dammen).
Om een peilbesluit te realiseren waarmee
zowel landbouw, natuur, bebouwing als het
waterschap uit de voeten kunnen, is samenwerking essentieel.
Uitnodiging gebiedsavonden
Het waterschap heeft een groot deel van de
aandachtspunten in het waterbeheer in
beeld. Tijdens de eerste gebiedsavond willen
wij deze aan de bewoners in het gebied
voorleggen en nagaan of ons beeld compleet
is. Wellicht heeft u al nagedacht over mogelijke oplossingsrichtingen? Ook die horen we
dan graag.
Wij nodigen u van harte uit om mee te
komen praten over het peilbesluit Lopikerwaard op 22 of 31 augustus 2011 in Wijkcentrum De Schouw, Beatrix Plantsoen 5 in
Lopik.
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De avond begint om 20.00 uur (zaal open
vanaf 19.30 uur). Het programma is op beide
avonden hetzelfde. Het programma is op
beide avonden hetzelfde. Het waterschap
vindt het belangrijk om iedereen in de gelegenheid te stellen op een avond aanwezig te
zijn. Daarom is in de zomerperiode gekozen
voor twee avonden. U kunt dus aanschuiven
op de avond die u het beste uitkomt.

De begeleidingsgroep
Er is een begeleidingsgroep ingesteld,
die het waterschap adviseert over de
aanpak en fungeert als denktank.
Deelnemers zijn:
- LTO Utrecht-West
- Staatsbosbeheer
- provincie Utrecht
- provincie Zuid-Holland
- gemeenten Lopik, Schoonhoven, Vlist,
Oudewater, Montfoort en IJsselstein
- Hoogheemraadschap De Stichtse
Rijnlanden
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Onderbemalingen
Bij de herziening van de peilbesluiten is
het waterschap verplicht om kritisch te
kijken naar de onderbemalingen in het
gebied. De afgegeven vergunningen
komen te vervallen en het waterschap
toetst of er aan de voorwaarden voor
een nieuwe vergunning wordt voldaan.
In het gebied Lopikerwaard komt een
aantal onderbemalingen voor. Er is
sprake van een onderbemaling als een
grondeigenaar het water op zijn/haar
perceel met een eigen pomp wegmaalt
en loost op een poldersloot. Door het
wegmalen van grote hoeveelheden
water vanuit de onderbemalingen, met
name tijdens zware regenbuien, heeft
het waterschap minder greep op het
watersysteem. In verband met wateroverlast kan de veiligheid hierdoor niet
altijd worden gegarandeerd. Bovendien
kunnen onderbemalingen in veenweidegebied bijdragen aan een versnelde
en ongelijkmatige bodemdaling.
Het waterschap wil het aantal onderbemalingen tot een minimum beperken.
Een mogelijke oplossing hiervoor is
onderbemalingen te clusteren tot een
nieuw peilgebied en een nieuw (lager)
waterpeil in te stellen.

Elektronische nieuwsbrief
Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden heeft ook een elektronische
nieuwsbrief voor agrariërs. In deze
nieuwsbrief staan korte berichten over
de projecten en de werkzaamheden van
het waterschap die betrekking hebben
op de agrarische sector.
Wilt u de elektronische nieuwsbrief
ontvangen?
Meldt u dan aan bij
www.hdsr.nl/abonneren

2

Montfoort

De

e
erd
li se
ana
Gek

H

el
Jss
se I Oudewater
d
n
a
oll

IJsselstein

Benschop

Haastrecht

De

Lopik

De

Lek

Vl
ist
Begrenzing peilbesluit
De Keulevaart
De Koekoek
De Pleyt
De Hoekse Molen

Schoonhoven

Wat gaan we doen t/m 2012?
Fase 1, t/m oktober: inventarisatie gegevens/
opstellen concept-peilbesluit
Het waterschap werkt de informatie die naar
voren is gekomen op de gebiedsavonden uit
en neemt het mee in een voorstel voor het
peilbesluit. Dit voorstel presenteert het
waterschap dan op de volgende gebiedsavond naar verwachting in november 2011.
Dan kunt u opnieuw aangeven wat u van het
voorstel vindt en of er volgens u nog aanpassingen nodig zijn. Uiteraard informeert
het waterschap u daar over.
Fase 2, november/december: aanpassen
concept-peilbesluit n.a.v. gebiedsavond
Ook de tips en opmerkingen naar aanleiding
van het voorstel voor het peilbesluit worden
zo veel mogelijk meegenomen en verwerkt in
het ontwerp-peilbesluit. Als dit gedaan is, is
het ontwerp klaar. Het waterschapsbestuur
stelt het ontwerp-peilbesluit vervolgens vast.
Daarna gaat het peilbesluit de inspraak in.
Fase 3, januari tot najaar 2012:
de inspraakperiode en de vaststelling
De inspraak vindt plaats in het voorjaar van
2012 en hiermee begint de juridische procedure. Het peilbesluit ligt dan zes weken ter
inzage en tijdens deze periode heeft u de
gelegenheid om een officiële zienswijze in te
dienen.
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Het waterschap reageert op deze zienswijze
via een inspraakrapport en geeft dan aan of
dit leidt tot een aanpassing van het ontwerp-peilbesluit. Tenslotte stelt het algemeen bestuur van het waterschap het
inspraakrapport en het definitieve peilbesluit
vast in het najaar van 2012.

Meer informatie
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Linda Nederlof, projectleider van
het peilbesluit Lopikerwaard, via
(030) 634 59 10 of nederlof.l@hdsr.nl.
Informatie over dit project is ook te vinden op
onze website: www.destichtserijnlanden.nl,
onder het kopje Beleid en plannen.

Colofon
Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden
Bureau communicatie, Poldermolen 2,
Postbus 550, 3990 GJ Houten
T: (030) 634 59 64
E: post@hdsr.nl
W: www.destichtserijnlanden.nl
Volg het waterschap op twitter:
@hdsr_waterschap

