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1. Inleiding 
 
In de vergadering van 29 maart 2016 heeft het college van dijkgraaf en heemraden 
ingestemd met het vrijgeven van het ontwerp-projectplan voor de Bijleveldkade oost voor de 
inspraak. Het ontwerp-projectplan is opgesteld conform artikel 5.4 van de Waterwet. In het 
plan wordt beschreven hoe het waterschap uitvoering wil geven aan het op orde brengen van 
de kade. Het beschrijft de huidige staat van de kade, de voorgenomen maatregelen met 
bijkomende aspecten en de communicatie rond het project. 
 
Het ontwerp-projectplan heeft in de periode 7 april t/m 19 mei 2016 ter inzage gelegen. Er zijn 
drie zienswijzen op het plan ingediend, te weten op 15 april en 17 en 19 mei 2016. De 
zienswijzen zijn op de juiste wijze en binnen de termijn ingediend en derhalve dus 
rechtsgeldig. 

 

In het volgende hoofdstuk worden de zienswijzen samengevat met daarnaast de reactie 
(commentaar) van het waterschap weergegeven. Tevens wordt aangegeven hoe de 
aanpassing wordt verwerkt in het projectplan.  
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2. Overzicht ingekomen reacties en commentaren 
 

Nr. Zienswijze Reactie waterschap wijzigingsvoorstel 

1 De zienswijze heeft betrekking op behoud en 

aanbrengen van beplanting binnen het project. 

Specifiek worden genoemd: 

- In de oude situatie waren veel bomen 

aanwezig langs en op de kade; 

- Verzoek om natuurstroken aan te leggen en 

bomen te planten langs de kade. 

Op 22 juni heeft een gesprek plaats 

gevonden met indiener zienswijze. Daarbij 

zijn over en weer standpunten uitgezet en 

een afspraak gemaakt (verslag DM 

1076559). 

Indiener heeft aangegeven tevreden te 

zijn met de gegeven uitleg en gemaakte 

afspraak en is akkoord (DM 1085909) 

 

De zienswijze leidt niet tot aanpassing van het projectplan. 

2 De zienswijze heeft betrekking op kadevak 

117C1-6. Langs dit vak ligt een natuurgebied. In 

het gebied zitten enkele zeer verstoringsgevoelige 

vogelsoorten. Het verzoek is om op te nemen in 

het ecologisch werkplan dat langs dit vak in het 

broedseizoen geen werkzaamheden mogen 

worden uitgevoerd. 

Op 29 juni heeft een gesprek plaats 

gevonden met indiener zienswijze. Zie 

verslag DM 1078566. Het verslag en de 

wijziging in het projectplan zijn akkoord 

(DM 1087022). 

De opmerkingen in de  zienswijze leiden niet tot wijziging van het 

projectplan omdat dit in het ecologisch werkplan is/wordt opgenomen. 
 

N.a.v. de verzoeken gedaan tijdens het gesprek wordt in paragraaf 5.3.2 

onder “flora en fauna” gewijzigd: 

Indiener heeft gevraagd om fauna-uittredeplaatsen (FUP’s) aan te 

leggen, vooral vanwege overzwemmende reeën. In overleg zullen 2 à 3 

FUP’s ten zuiden van Kockengen worden aangebracht en 1 à 2 ten 

noorden van Kockengen. Ook hebben zij het verzoek gedaan de kade in 

vak 117C1-6 (langs het natuurgebied) in te zaaien met een bloemrijk 

mengsel. Dit wordt binnen het waterschap overlegd omdat het een 

andere wijze van beheer vraagt. 
 

De FUP’s worden aangelegd vanwege de zorgplicht als omschreven in 

artikel 2 van de Flora en Fauna wet. Het onderzoek naar inzaaien van 

een bloemrijk mengsel wordt gedaan n.a.v. de motie in de vergadering 
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Nr. Zienswijze Reactie waterschap wijzigingsvoorstel 

van het Algemeen Bestuur van  6 juli 2016 t.a.v . het bevorderen van 

biodiversiteit op waterkeringen. 

 

3 De zienswijze heeft betrekking op het terug te 

brengen wandelpad gelegen tussen de witte 

ophaalbrug in de Drie Stammenweg en het Henri 

Dunantpad bij de begraafplaats. Het verzoek is 

het pad te verbreden zodat het toegankelijk is 

voor gebruikers van een rollator of rolstoel. 

Op 30 juni 2016 heeft een telefonisch 

gesprek plaats gevonden tussen Steven 

van Twist, projectleider HDSR en indiener 

zienswijze. Vervolgens is een verslag via 

de mail gestuurd (DM 1085875). Indiener 

is akkoord met het verslag (DM 1085877). 

Het verzoek leidt niet tot aanpassing van het projectplan. In overleg met 

de gemeente wordt gezocht naar een mogelijke oplossing. 

 


