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Leeswijzer 
Dit ontwerp-projectplan bestaat uit vier delen. In deel I wordt beschreven wat het waterschap 
gaat doen en hoe het werk wordt uitgevoerd. Deel II geeft een toelichting op waarom dit werk 
wordt uitgevoerd. Deel III geeft informatie over de rechtsbescherming en de procedures, en 
deel IV bevat bijlagen die voor het plan van belang zijn. 
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Deel I. De werkzaamheden 

1.1 Aanleiding en doel 
De Rijnwijckse Wetering is van belang voor de aanvoer van water voor Zeist. Via Gemaal 
Rijnwijck en Beerschoten wordt water vanuit de Kromme Rijn getrapt opgevoerd om het 
gehele watersysteem van Zeist van water te voorzien. 
Het waterschap wil een gedeelte van de primaire watergang Rijnwijckse Wetering afwaarderen 
naar tertiair water. Het onderhoud van deze watergang gaat hierdoor over naar de 
aangrenzende eigenaren. 
Voordat de onderhoudsverplichting overgedragen kan worden, wil het waterschap de 
watergang opschonen en herprofileren. Hiermee ontstaat een situatie die in de toekomst door 
de aangrenzende eigenaren onderhouden kan worden. 
 
1.2 Beschrijving van de gewenste situatie 
In de huidige situatie is het gedeelte van de Rijnwijckse Wetering vanaf de Driebergseweg tot 
aan het autobedrijf Bochane lastig tot niet te onderhouden. Door aanwezige bomen, 
hekwerken en particuliere tuin is er met gangbaar materieel niet bij te komen. Hierdoor is een 
gedeelte dusdanig verland tot een droge greppel, wat een stuwende werking heeft voor het 
bovenstroomse gedeelte. 
Door de watergang vanaf de Driebergseweg tot aan de overstort van de riolering ter plaatse 
van het parkeerterrein van autobedrijf Bochane te herprofileren en rondom de watergang 
ruimte te maken, ontstaat een situatie waarbij het toekomstig onderhoud uitgevoerd kan 
worden en het bovenstroomse gedeelte vrij kan afwateren. 
 
1.3 Beschikbaarheid gronden 
De maatregelen worden uitgevoerd op eigendommen van derden. Met de direct betrokkenen 
zijn gesprekken gevoerd om het doel van dit project en de toekomstige 
onderhoudsverplichtingen uit te leggen. De insteek is om de werkzaamheden in goed overleg 
uit te voeren. Daartoe zijn gesprekken gevoerd met de aanliggende perceel eigenaren 
Hockeyclub Phoenix, Autobedrijf Bochane en met dhr. Verhoeven. Zij zijn aanliggende 
perceelseigenaren en hebben belang bij een goed werkende watergang en zijn in de toekomst 
onderhoudsplichtig. Bovendien moeten de werkzaamheden vanaf hun percelen uitgevoerd 
worden. 
 
1.4 Wijze waarop het werk wordt uitgevoerd 
Om het werk uit te voeren wordt een aannemer ingeschakeld. In de bijlage zijn de gewenste 
profielen bijgevoegd. Door de aanwezigheid van bomen is het echter niet overal mogelijk het 
gewenste profiel te maken. Daarom zal er maatwerk verricht moeten worden en op sommige 
plaatsen van het gewenste profiel afgeweken moeten worden.  
 
De werkzaamheden worden uitgevoerd vanaf de aangrenzende percelen. Na uitvoering 
worden de percelen in een goede staat aan de eigenaar opgeleverd. 
 
Het is van belang dat de waterafvoer gewaarborgd blijft. De werkvolgorde zal gedeeltelijk door 
het waterschap worden bepaald om waterafvoer te kunnen garanderen. Naar verwachting 
neemt de daadwerkelijke uitvoering van het werk een maand in beslag. 
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1.5 Beperken van de effecten 
 
Watersysteem 
Om de werkzaamheden uit te voeren zal een deel van de watergang droog gezet moeten 
worden. Dit is van zeer tijdelijke aard zodat dit geen significant effect zal hebben op de 
grondwaterstand. 
 
Verkeer en transport 
De werkzaamheden worden mogelijk uitgevoerd met behulp van een hydraulische 
graafmachine en een trekker met dumper. Het uitgangspunt is om de overlast tot een 
minimum te beperken en alle betrokkenen goed te informeren over het moment en wijze van 
uitvoering. 
 
Kap bomen 
Om de werkzaamheden te kunnen uitvoeren én tot een situatie te komen zodat deze ook in de  
toekomst onderhouden kan worden, is het noodzakelijk dat er enkele kleine bomen gekapt 
worden. Het betreffen bomen met een stamomvang (diameter) van minder dan 25cm. Met de 
betreffende eigenaren is overeenstemming over welke bomen gekapt moeten en mogen 
worden. Er worden minimaal hetzelfde aantal bomen terug geplant.   
 
Er is een quick-scan Flora en Fauna uitgevoerd voor dit werk. Daaruit blijkt dat er geen 
beschermde soorten te verwachten zijn. Wel dient rekening gehouden te worden met 
broedende vogels. Voor start van de werkzaamheden zal gecontroleerd worden of broedende 
vogels aanwezig zijn. 
 
1.6 Legger, beheer en onderhoud 
 
Legger 
De wijzigingen in de status van de watergang wordt in de eerstvolgende Leggerwijziging 
meegenomen. 
 
Beheer en onderhoud 
Na realisatie van de maatregelen zal de watergang vanaf de Driebergseweg tot aan de 
overstort van de riolering ter plaatse van het parkeerterrein van autobedrijf Bochane de status 
“tertiaire watergang” krijgen. Dit betekent dat vanaf dat moment de aangrenzende eigenaren 
verantwoordelijk zijn voor het onderhoud van de watergang. 
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Deel II. Verantwoording 

2.1 Verantwoording op basis van wet- en regelgeving 
Op grond van artikel 5, lid 2 van het Reglement Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden 
heeft het waterschap als taak de waterstaatskundige verzorging van zijn beheergebied. De 
toepassing hiervan is op grond van artikel 2.1 Waterwet gericht op: 
a. het voorkomen en waar nodig beperking van overstromingen, wateroverlast en 

waterschaarste, in samenhang met; 
b. bescherming en verbetering van de chemische en ecologische kwaliteit van 

watersystemen en; 
c. vervulling van maatschappelijke functies door watersystemen. 
 
Toetsing 
a. overstromingen, wateroverlast en waterschaarste 
Het herprofileren zorgt voor een betere doorstroming van een nu deels verlande sloot. En 
zorgt ervoor dat waterstanden, die in het peilbesluit zijn vastgelegd, strakker kunnen worden 
gehanteerd. 
 
b. chemische en ecologische waterkwaliteit 
Momenteel is de sloot grotendeels verland waardoor in een gedeelte van de watergang 
stilstaand water voorkomt. Dit zal in de nieuwe situatie verbeteren. 
 
c. maatschappelijke functies 
Het waterschap voert eenmalig werkzaamheden uitvoert zodat een watersysteem ontstaat die 
de verschillende functies in het gebied beter bediend. De hockeyclub en landgoed De Breul 
krijgen meer bedrijfszekerheid op de afvoer van water. 
De maatregelen in dit projectplan leiden tot een verbetering van het watersysteem. 
 
 
2.2 Verantwoording op basis van beleid  
 
Toets beleid waterschap 
Waterbeheerplan 
Op grond van artikel 4.6 Waterwet dient HDSR een beheerplan vast te stellen voor de 
watersystemen die onder beheer zijn bij het waterschap. In het Waterbeheerplan “Waterkoers 
2016 – 2021” is vastgelegd dat het waterschap werkt aan voldoende water: niet te nat en niet 
te droog. 
 
Toets overig beleid 
Bestemmingsplan 
De werkzaamheden vinden plaats in de gemeente Zeist. Voor het uitvoeren van de 
werkzaamheden is geen omgevingsvergunning benodigd. 
 
Grondonderzoek 
Er is vervuilde slib aangetroffen in de waterbodem. De aannemer die het werk gaat uitvoeren 
zal werken middels de benodigde protocollen, en onder milieukundige begeleiding. 
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2.3 Verantwoording van de keuzes in het project 
De maatregelen in dit projectplan worden uitgevoerd om een gedeelte van de primaire 
watergang Rijnwijckse Wetering af te waarderen naar tertiair water. En daarbij het onderhoud 
van de watergang over te dragen aan de aangrenzende eigenaren. 
Voordat de onderhoudsverplichting overgedragen kan worden, wil het waterschap de 
watergang opschonen en herprofileren. Hiermee ontstaat een situatie die in de toekomst door 
de aangrenzende eigenaren onderhouden kan worden. 
 
De keuze om een gedeelte van de primaire watergang af te waarderen naar tertiair water, is 
gebaseerd op het feit dat deze watergang niet voldoet aan de definities voor primaire 
watergangen, zoals deze zijn opgenomen in de Legger. De watergang heeft een zeer beperkte 
afvoercapaciteit en een gering belang voor de lokale waterhuishouding. 
 
Een alternatief voor de beschreven werkzaamheden, om hetzelfde effect te bereiken, is op 
basis van het huidige watersysteem niet voorhanden. 
 
 
  



 

 
6 

 

 

Deel III.  Rechtsbescherming 

 
Zienswijze in de ontwerpfase 
Het ontwerp-projectplan ligt gedurende zes weken ter inzage. Belanghebbenden kunnen 
tijdens deze periode hun zienswijze over het ontwerp-projectplan naar keuze schriftelijk of 
mondeling kenbaar maken. 
 
Vaststelling definitieve projectplan 
De zienswijzen of inspraakreacties worden in behandeling genomen. Als een zienswijze 
gegrond wordt geacht, wordt het ontwerp-projectplan daarop aangepast. Alle zienswijzen 
worden met de beantwoording gebundeld in de inspraaknota. Het projectplan wordt samen 
met de inspraaknota door het college van Dijkgraaf en Hoogheemraden vastgesteld. 
 
Beroep na vaststelling projectplan 
Na vaststelling van het definitieve projectplan heeft een belanghebbende die een zienswijze 
heeft ingediend op het ontwerp-projectplan de mogelijkheid beroep in te stellen bij de 
Rechtbank conform artikel 8:1 Algemene wet bestuursrecht. Belanghebbende dient daartoe 
binnen zes weken na de bekendmaking van het vastgestelde definitieve projectplan een 
beroepschrift in te dienen bij de Rechtbank. 
 
Een beroepschrift dient tenminste te bevatten: de naam en het adres van de indiener, de 
dagtekening, een omschrijving van het projectplan waartegen het beroepschrift is gericht en 
de gronden van het beroep. Een beroepschrift kan in enkelvoud worden gericht aan Rechtbank 
Midden-Nederland, Postbus 16005, 3500 DA, Utrecht onder overlegging van dit projectplan. 
Het beroep kan ook digitaal ingesteld worden bij genoemde rechtbank via 
http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Daarvoor moet u wel beschikken over een 
elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden. 
 
Voor het indienen van beroep is griffierecht verschuldigd van € 174,- voor een natuurlijk 
persoon en € 345,- voor een rechtspersoon. 
 
Op de vaststelling van dit projectplan is de Crisis & Herstelwet van toepassing. Dit betekent dat 
in het beroepschrift alle gronden kenbaar moet worden gemaakt. Na afloop van de 
beroepstermijn van zes weken kunnen geen nieuwe beroepsgronden meer worden ingediend.  
 
Voorlopige voorziening 
Aangezien het instellen van beroep geen schorsende werking heeft (dat wil zeggen dat het 
projectplan direct in werking treedt), kan een verzoek om voorlopige voorziening (schorsing) 
worden ingesteld indien onverwijlde spoed, gelet op de betrokken belangen dat vereist. Dit 
verzoek moet worden gericht aan de Voorzieningenrechter van de Rechtbank Midden-
Nederland, op het bovengenoemde adres. Een voorwaarde hiervoor is dat ook beroep wordt 
ingesteld. 
 
Voor het verzoek tot voorlopige voorziening is opnieuw griffierecht verschuldigd van € 174,- 
voor een natuurlijke persoon en € 345,- voor een rechtspersoon. 
 
Wij verzoeken belanghebbenden een afschrift van het beroep en/of het verzoek tot het treffen 
van een voorlopige voorziening toe te zenden aan het college van Dijkgraaf en 
Hoogheemraden van Hoogheemraadschap de Stichtse Rijnlanden.  
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Deel IV.  Bijlagen 

 

A. Overzichtstekening herprofilering Rijnwijckse Wetering 
 


