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Voornemen 
Het College van Dijkgraaf en Hoogheemraden van Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden 
heeft besloten, gelet op artikel 5.4 van de Waterwet en in verband met artikel 4 van de 
Delegatieregeling HDSR, het voorliggend projectplan voor de nieuwbouw van stuw Vlist-
oostzijde vast te stellen. 
 
Leeswijzer 
Het projectplan Nieuwbouw stuw Vlist-oostzijde 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. Nieuwbouw stuw Vlist-oostzijde 

1.1 Aanleiding en doel 
Stuw Vlist-oostzijde is toe aan groot onderhoud om het object weer te laten voldoen aan de 
gestelde bouwkundige, elektrotechnische en werktuigbouwkundige eisen. 
De bestaande constructie van de stuw is zeer vuilgevoelig, waardoor het waterschap de wens 
heeft om de stuw nieuw te bouwen, in plaats van te renoveren. 
 
1.2 Beschrijving van de gewenste situatie 
De stuw wordt geheel nieuw gebouwd vanwege de vuilgevoeligheid van de bestaande 
constructie. Aan de zijde van de Lange Vliet wordt een nieuwe betonput geplaatst met daarin 
een klepstuw. De put wordt aangesloten op een nieuwe duiker. De gehele constructie wordt 
vanwege de zettingsgevoeligheid in dit gebied gefundeerd. 
Op de betonnen put wordt een elektrakast geplaatst met een paal met zonnepanelen. Aan de 
zijde van de Lange Vliet wordt over enkele meters beschoeiing geplaatst om het talud rondom 
de betonput op te vangen. Een overzichts- en detailtekening zijn bijgevoegd als bijlage A en B. 
 
1.3 Beschikbaarheid gronden 
De watergang Uitvliet en de ondergrond van de dam waar de bestaande stuw in is verwerkt, is 
kadastraal eigendom van het waterschap. Ook de nieuwe stuw wordt op het eigendom van het 
waterschap geplaatst. 
Om de locatie te bereiken en de werkzaamheden uit te voeren is toegang over aangrenzende 
percelen noodzakelijk. Toegang is via twee manieren mogelijk: gedeeltelijk over een aanwezig 
betonpad of geheel over grasland langs de Lange Vliet. Een overzichtskaart met daarop de 
locatie van de stuw en de twee toegangsmogelijkheden is bijgevoegd als bijlage C. 
 
1.4 Wijze waarop het werk wordt uitgevoerd 
Op basis van dit projectplan maakt het waterschap een bestek. In dit bestek worden de 
werkzaamheden voor de aannemer(s) technisch uitgewerkt. De aannemer werkt bij al haar 
handelingen volgens de wettelijk geldende bepalingen en de specifieke randvoorwaarden die 
in het bestek zijn opgenomen. 
 
Een belangrijke eis is dat de waterafvoer te allen tijde gewaarborgd blijft. De werkvolgorde zal 
gedeeltelijk door het waterschap worden bepaald om waterafvoer en -aanvoer te kunnen 
garanderen. Naar verwachting neemt de daadwerkelijke uitvoering van het werk twee 
maanden in beslag. 
 
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. 
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Werkzaamheden op eigendom van derden 
De werkzaamheden worden uitgevoerd vanaf de aangrenzende percelen. De eigenaar heeft 
recht op een vergoeding voor het gebruik van het betonpad en gewasschade door het gebruik 
van een werkstrook over de graslandpercelen. Hiervoor is een vergoeding aangeboden. 
Na uitvoering worden de percelen in een goede staat aan de eigenaar opgeleverd. 
 
1.6 Legger, beheer en onderhoud 
 
Legger 
De wijzigingen in de vorm en afmetingen van de stuw als gevolg van dit project worden 
vastgelegd in de eerstvolgende herziening van de Legger Oppervlaktewateren van het 
waterschap. Tot die tijd wordt de stuw onderhouden c.q. in stand worden gehouden volgens 
dit projectplan. 
 
Beheer en onderhoud 
Het waterschap is onderhoudsplichtig voor de stuw. Na realisatie van de maatregelen in dit 
plan zal het nieuwe werk worden ingemeten en opgenomen in het beheerregister. Tevens zal 
vanaf dan door het waterschap regulier onderhoud aan de stuw plaatsvinden. 
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Deel II. Verantwoording 

2.1 Verantwoording op basis van de Waterwet 
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 
De renovatie van de stuw draagt bij aan het voorkomen van wateroverlast, en garandeert een 
goede waterafvoer. De stuw voldoet weer aan de gestelde levensduureisen van de 
verschillende onderdelen van de stuw. 
 
b. chemische en ecologische waterkwaliteit 
Met de nieuwbouw van de stuw wordt voorkomen dat er veel drijfvuil in de watergang voor de 
stuw blijft drijven. Dit zal positief uitwerken op de waterkwaliteit. 
 
c. maatschappelijke functies 
De renovatie van de stuw vergroot en verlengt de bedrijfszekerheid van de stuw waardoor het 
vigerend peilbesluit gehandhaafd kan blijven worden. 
 
 
2.2 Verantwoording op basis van beleid  
 
Toets beleid waterschap 
Op grond van artikel 4.6 Waterwet en artikel 3.1 Waterverordening Hoogheemraadschap De 
Stichtse Rijnlanden 2009 dient voor watersystemen in het beheergebied een waterbeheerplan 
te worden opgesteld. In het Waterbeheerplan “waterkoers 2016-2021” is onderhoud aan 
peilregelende objecten vastgelegd. 
 
Toets overig beleid 
De werkzaamheden vinden plaats in het buitengebied van de gemeente Krimpenerwaard. 
Deze passen binnen de opgelegde bestemming, voorafgaand aan de uitvoering wordt navraag 
bij de gemeente gedaan of het werk vergunningsplichtig is. 
 
2.3 Verantwoording van de keuzes in het project 
In paragraaf 1.2 wordt een beschrijving gegeven van de uit te voeren werkzaamheden. In 
paragraaf 1.5 worden de effecten van dit plan benoemd, met daarbij een beschrijving van het 
beperken van deze effecten. 
Vanwege de afgelegen ligging van het object en de bestaande afwatering van de polder, zijn er 
redelijkerwijs geen andere mogelijkheden om de werkzaamheden op alternatieve wijze uit te 
voeren. 
 
2.4 Benodigde vergunningen en ontheffingen 
De aannemer die het werk gaat uitvoeren zal zorgen voor de benodigde vergunningen en 
ontheffingen. Verder werkt de aannemer middels ecologische werkprotocollen die het 
waterschap heeft opgesteld. Hiermee zal voldaan worden aan Wet natuurbescherming.  
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Deel III.  Rechtsbescherming 

 
Zienswijze in de ontwerpfase 
Het ontwerp-projectplan heeft gedurende zes weken ter inzage gelegen (5 november t/m 17 
december 2018). Belanghebbenden hebben tijdens deze periode hun zienswijze over het 
ontwerp-projectplan naar keuze schriftelijk of mondeling kenbaar kunnen maken. Hier is geen 
gebruik van gemaakt. 
 
Vaststelling definitieve projectplan 
Omdat geen zienswijzen of inspraakreacties zijn ingediend wordt het projectplan door het 
college ongewijzigd vastgesteld. Omdat er geen inspraakreacties zijn wordt er ook geen 
inspraakrapport opgesteld. 
 
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.  
 
Beroep na vaststelling projectplan 
Na vaststelling van het definitieve projectplan heeft een belanghebbende die een zienswijze 
heeft ingediend op het ontwerp-projectplan, dan wel kan aantonen dat hij redelijkerwijs niet 
in de gelegenheid was een zienswijze in te dienen, 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. 
 
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 voorzieningen (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 insprekers vriendelijk 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 Nieuwbouw stuw Vlist-oostzijde 
B. Detailtekening Nieuwbouw stuw Vlist-oostzijde 
C. Overzichtskaart bereikbaarheid stuw Vlist-oostzijde 

 


