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Samenvatting
Het waterschap Amstel, Gooi en Vecht heeft het Ontwerp Watergebiedsplan Holland
Sticht Voorburg Oost ter visie gelegd, in de periode van 16 november 2018 tot en
met 27 december 2018. Eén particulier heeft een zienswijze ingediend. Deze
zienswijze heeft niet geleid tot aanpassingen in het watergebiedsplan. Wel voert het
waterschap een enkele ‘ambtshalve wijzigingen’ door in het plan, als gevolg van
voortschrijdend inzicht en verandering van de praktijksituatie in het veld.
Tabel 1: overzicht zienswijzen
Nr.
Inhoud zienswijze
1
Er wordt volgens opgave al zeker 20 jaar in de winter een
peil van -1,35 m NAP gehanteerd waarbij dit -1,25 m NAP is.

1
1.1

Aanpassing plan
Geen.

Procedure
Besluitvorming Ontwerp Watergebiedsplan Holland Sticht Voorburg Oost
Het Ontwerp Watergebiedsplan Holland Sticht Voorburg Oost heeft de volgende
besluitvorming door het bestuur van het Waterschap Amstel, Gooi en Vecht (AGV)
doorlopen:
Datum
25 sept 2018

vergadering
Dagelijks Bestuur

11 okt 2018

Commissie voor
Advies
Dagelijks Bestuur

11 okt 2018

Besluit
Vaststelling concept-ontwerp
Watergebiedsplan
Bespreking concept-ontwerp
Watergebiedsplan
Vaststelling en vrijgave voor
inspraak van ontwerp
Watergebiedsplan

nummer
BBV18.0364
BBV18.0364
BBV18.0364

Als bijlage bij het Ontwerp Watergebiedsplan zijn opgenomen:
− Ontwerp peilbesluiten.
− Ontwerp Kaarten.
− Ontwerp Factsheets.
− Ontwerp Besluit vrijstelling voor peilafwijkingen ten behoeve van
hoogwatervoorzieningen.
− Kaarten
− Leggerwijzigingen Hoeker-Garstenpolder
− Leggerwijzigingen Holland Sticht Voorburg Oost
1.2

Ter visie legging
Het besluit tot vrijgave voor inspraak van het ontwerp-Watergebiedsplan is op 16
november 2018 gepubliceerd op www.overheid.nl en op www.agv.nl. Het ontwerpWatergebiedsplan lag tegelijk met het Ontwerp Besluit vrijstelling voor peilafwijkingen
ten behoeve van hoogwatervoorzieningen ter visie van 16 november tot en met 27
december 2018. Belanghebbenden konden in deze periode een zienswijze op het
ontwerp-Watergebiedsplan indienen.
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Het ontwerp-Watergebiedsplan was in te zien via www.overheid.nl, via www.agv.nl,
op het gemeentekantoor van Stichtse Vecht en op het kantoor van het waterschap in
Amsterdam.
Op 20 november 2018 heeft AGV een inloopavond georganiseerd om
belanghebbenden de gelegenheid te geven vragen te stellen over het plan.
1.3

Vaststelling en beroepsprocedures
De ingediende zienswijze is beoordeeld. Op de zienswijze is een antwoord
voorbereid. De zienswijze en het antwoord met inhoudelijke reacties zijn verwerkt in
dit Verslag van Inspraak. Het Watergebiedsplan is aangepast, wanneer een
zienswijze daartoe aanleiding gaf.
Het aangepaste Watergebiedsplan en dit Verslag van inspraak zijn ter vaststelling
aangeboden aan het Algemeen Bestuur van het waterschap. Na vaststelling
ontvangen alle indieners van zienswijzen een antwoord met inhoudelijke reactie op
hun zienswijze. Het waterschap maakt de definitieve vaststelling, inclusief de
beroepsmogelijkheden, bekend in het elektronische waterschapsblad (te vinden via
www.overheid.nl).
Na vaststelling ligt het definitieve watergebiedsplan 6 weken ter inzage op dezelfde
locaties als waar het ontwerpplan ter inzage lag. Gedurende deze periode is het
mogelijk beroep in te stellen tegen het besluit tot vaststelling van het plan en de
peilbesluiten en waterinrichtingsmaatregelen die er in staan. Beroep aantekenen is
mogelijk bij de rechtbank Amsterdam en hoger beroep bij de afdeling
bestuursrechtspraak van de Raad van State. Als de beroepstermijn is verlopen en er
is geen beroep ingesteld, dan is het watergebiedsplan van rechtswege
onherroepelijk.
Op het vaststellen van de waterinrichtingsmaatregelen is afdeling 2 van hoofdstuk 1
van de Crisis- en Herstelwet van toepassing Daarom geldt voor het indienen van
beroep dat:
− de beroepsgronden in het beroepschrift worden opgenomen;
− het beroep niet-ontvankelijk wordt verklaard, indien binnen de beroepstermijn
geen gronden zijn ingediend, en
− deze na afloop van de beroepstermijn niet meer kunnen worden aangevuld.
Het indienen van een beroepschrift schorst niet de werking van het besluit. Als
beroep is ingesteld, kan in spoedeisende gevallen de Voorzieningenrechter van de
Rechtbank Amsterdam worden gevraagd een voorlopige voorziening te treffen.
U kunt ook digitaal een verzoek om een voorlopige voorziening indienen bij
genoemde rechtbank via http://loket.rechtspraak.nl/bestuur/asxp.
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2

Beantwoording zienswijzen
Het waterschap heeft een zienswijze ontvangen op het plan en in behandeling
genomen. De zienswijze staat (geanonimiseerd) in bijlage 4.2.

2.1

Zienswijze 1
Inhoud zienswijze
U hebt een zienswijze ingediend die betrekking heeft op het hanteren van het peil in
de winter van -1,35 NAP in het gebied rond de vijver. U geeft daarbij aan dat al zeker
20 jaar een peil van -1,35 m NAP wordt gehanteerd waarbij dit standaard -1,25 m
NAP is.
U brengt in uw zienswijze de volgende punten naar voren:
− U geeft aan dat de bomen in de winter geen water verdampen en dat bij een
hoge waterstand het wortelpakket van de oude eiken gevoeliger zijn voor
aantasting door wortelrot. Daarnaast neemt de betreedbaarheid van het terrein
toe. Daarom verlaagt u in de winter al jaren het peil. U verzoekt het winterpeil
tussen 1 oktober en 1 mei in te stellen.
Beoordeling
Uw zienswijze heeft niet geleid tot aanpassing van het watergebiedsplan en het
peilbesluit. Het waterschap heeft hierbij de volgende overwegingen:
Het peilgebied direct ten noorden van de vijver (peilgebied 55.1-3) wordt in het
peilbesluit 2019 samengevoegd met het peilgebied 55.1-4 (met de vijver) en krijgt
daarmee een waterpeil van -1,25 m NAP. Dit peil is voor het bosbestand van het
gebied 10 cm lager dan het peilbesluit uit 2007. Ook in het peilgebied 55.1-5 (direct
ten zuiden van de vijver) is, door het instellen van een flexibel peil, het ‘onder’ peil
lager dan het peilbesluit uit 2007.
Daarmee kan zowel in de bos gebieden ten noorden als ten zuiden van de vijver een
lager peil worden gevoerd dan met het peilbesluit 2007. Verlaging van het peil bij de
vijver is niet wenselijke vanwege de waterdiepte die hierdoor afneemt. Wel is aan het
peil een standaardbeheermarge van plus of min 5 cm verbonden.
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3
3.1

Aanpassingen in het watergebiedsplan
Aanpassingen naar aanleiding van zienswijzen
De zienswijze heeft niet geleid tot aanpassingen in het plan.

3.2

Ambtshalve aanpassingen
In de tekst van het watergebiedsplan zijn enkele ambtshalve aanpassingen gedaan.
In het watergebiedsplan heeft ten opzichte van het ontwerp watergebiedsplan een
wijziging plaatsgevonden in de peilgebieden en waterpeilen ter hoogte van het
gebied Kerklaan. In de praktijk is de peilscheiding tussen peilgebied 39.1-20 en 39.116 niet meer aanwezig. Deze twee peilgebieden worden in het plan samengevoegd
tot één peilgebied 39.1-20 met flexibel peil tussen de -1,00 m NAP als bovengrens en
-1,75 m NAP als ondergrens. Ten opzichte van het ontwerp-peilbesluit is de
bovengrens van het oorspronkelijke peilgebied 39.1-16 naar boven toe bijgesteld. De
ondergrens van het peil is niet gewijzigd. Het vast te stellen peil in het gebied is ten
opzichte van de praktijksituatie niet gewijzigd. Op kaart 7 Peilbesluit 2019 in tabel 5.1
van paragraaf 5.5 in het watergebiedsplan en in het peilbesluit zijn de peilgebieden
samengevoegd en is het peil daarop aangepast. Voor peilgebied 39.1-20 is de
drooglegging opnieuw berekend.
De aangetroffen praktijksituatie heeft geleid tot het vernieuwen van een dam met
duiker om de doorstroming te garanderen en dit is toegevoegd aan de factsheets bij
maatregel 5.
De praktijkpeilgebieden worden geformaliseerd en vastgesteld met het peilbesluit. In
peilgebieden waar nog geen peilschaal aanwezig is, wordt deze geplaatst. In totaal
worden 11 peilschalen bijgeplaatst. Het plaatsen van peilschalen is als aanvullende
maatregel toegevoegd aan het watergebiedsplan als maatregel 10.
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4
4.1

Bijlagen
Tekst aankondiging overheid.nl

Inspraak peilbesluit en ontwerp watergebiedsplan Holland, Sticht, Voorburg,
Oost, vrijstelling voor peilafwijkingen ten behoeve van
hoogwatervoorzieningen en besluit wijziging legger waterlopen.
Het Dagelijks Bestuur van Waterschap Amstel, Gooi en Vecht maakt bekend dat voor het
gebied Holland, Sticht, Voorburg Oost een watergebiedsplan wordt voorbereid. Het plan
bevat onder meer een nieuw peilbesluit en de maatregelen die nodig zijn voor het juiste
waterpeil, een goede waterkwaliteit en een goede waterhuishouding. Daarnaast zijn voor de
polders een vrijstelling voor peilafwijkingen ten behoeve van hoogwatervoorzieningen en
besluit wijziging van de legger waterlopen voorgesteld.
Inzien van stukken
Het ontwerp watergebiedsplan, de vrijstelling voor peilafwijkingen ten behoeve van
hoogwatervoorzieningen en wijziging van de legger waterlopen zijn vanaf vrijdag 16
november 2018 tot en met donderdag 27 december 2018 in te zien op www.overheid.nl
(kies Waterschapsblad en zoek op Holland, Sticht, Voorburg Oost) of via een link op
www.agv.nl/werk-in-uitvoering/holland-sticht-voorburg-oost/
Een papieren versie kunt u inzien op:
Het gemeentekantoor Stichtse Vecht, Endelhovenlaan 1, 3601 GR Maarssen
Inspraak
Tijdens de periode dat het plan en de vrijstelling voor peilafwijkingen ten behoeve van
hoogwatervoorzieningen en wijziging van de legger waterlopen ter inzage liggen, kunnen
bewoners en andere betrokkenen schriftelijk of mondeling een gemotiveerde zienswijze
kenbaar maken. Stuur een schriftelijke zienswijze aan:
Waterschap Amstel, Gooi en Vecht
t.a.v. het Dagelijks Bestuur
Postbus 94370
1090 GJ Amsterdam
met als onderwerp ‘Watergebiedsplan Holland Sticht Voorburg Oost’ . Als u deze schriftelijke
reactie nog mondeling wilt toelichten dient u dit duidelijk te vermelden. Wilt u uw zienswijze
mondeling kenbaar maken, neem dan contact op met Carola Hesp via telefoonnummer 0900
– 93 94. Het dagelijks bestuur van AGV beoordeelt uw zienswijze en zo nodig wordt het
watergebiedsplan aangepast.
Bewonersavond
Op 20 november 2018 organiseert Waterschap Amstel, Gooi en Vecht een inloopavond. Op
deze avond bespreken we het nieuwe ontwerp-watergebiedsplan en de vrijstelling
peilafwijkingen hoogwatervoorziening en wijziging legger waterlopen voor Holland Sticht
Voorburg Oost. Als bewoner bent u van harte welkom.
U kunt tussen 19:30 en 21:00 uur binnenlopen in het Cultureel Centrum ’t Web te Loenen,
Spinnerie 15, 3632 ET in Loenen.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de klantenservice van Waternet 0900 93 94 en vragen naar Carola Hesp.

Amsterdam, 12 november 2018
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4.2

Zienswijzen
Zienswijze 1
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