Projectplan Waterwet
voor de aanleg van waterstaatswerken
Artikel 5.4 Waterwet

Aanleg NVO Achterwetering Kockengen
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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 artikel 4 van de Delegatieregeling
HDSR, het voorliggend projectplan voor de aanleg van een natuurvriendelijke oever langs de
Achterwetering in de polder Kockengen definitief vast te stellen. Het ontwerp-projectplan
heeft van 9 september tot en met 21 oktober 2020 zes weken ter inzage gelegen.
Leeswijzer
Het projectplan ‘Aanleg NVO Achterwetering Kockengen’ bestaat uit 4 delen. In deel I wordt
beschreven wat het waterschap gaat doen en hoe het werk wordt uitgevoerd. Met een
beschrijving van de te treffen voorzieningen gericht op het ongedaan maken van de nadelige
gevolgen van de uitvoering van het werk. Deel II geeft de verantwoording weer waarom dit
werk wordt uitgevoerd. Deel III geeft informatie over de rechtsbescherming en de procedures,
en deel IV bevat bijlagen die voor dit plan van belang zijn.
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Deel I. Aanleg NVO Achterwetering Kockengen
1.1
Aanleiding en doel
In de tweede planperiode van de KRW (2016-2021) werkt het waterschap aan de aanleg van
6 kilometer natuurvriendelijke oever, met als doel om de waterkwaliteit te verbeteren.
Natuurvriendelijke oevers (NVO) worden aangelegd zodat een natuurlijkere overgang van land
naar water ontstaat die zorgt voor een gevarieerde en soortenrijke oeverzone, waardoor het
zuiverend vermogen van de watergang toeneemt en minder nutriënten van de aanliggende
landbouwgronden uitspoelen.
1.2
Ligging projectgebied
De Achterwetering is gelegen in de polder Kockengen, aan de westzijde van het dorp
Kockengen. De lengterichting van de watergang is van zuidwestelijk naar noordoostelijk. De
watergang draagt zorg voor de afvoer van de polder Kockengen en Teckop en wordt bemalen
door het nabijgelegen gemaal Kockengen, gelegen bij het voetbalveld ten noorden van de
N401.

Ligging Achterwetering Kockengen

1.3
Beschrijving van de gewenste situatie
Langs de gehele lengte van de Achterwetering wordt een drie meter brede NVO aangelegd.
Welke voorzien wordt van een onderwaterbeschoeiing om zo rustiger water in de NVO te
verkrijgen waardoor waterplanten de kans krijgen om zich te ontwikkelen. Een bijkomend
voordeel van deze onderwaterbeschoeiing is dat deze waarschijnlijk ook verdere afkalving aan
de aangrenzende percelen zal voorkomen. De onderwaterbeschoeiing wordt zoveel mogelijk in
een rechte lijn gepositioneerd, waardoor een deel in het water geplaatst wordt.
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Op verschillende locaties worden veedrinkplaatsen gemaakt en schijnduikers ter bestrijding
van de muskusrat geplaatst.
Een ontwerptekening is bijgevoegd als bijlage A.

1.4
Beschikbaarheid gronden
De uit te voeren werkzaamheden worden grotendeels uitgevoerd op eigendom van de
aangrenzende eigenaren. De watergang is kadastraal eigendom van het waterschap.
Het initiatief tot dit project komt bij een van de aangrenzend eigenaren vandaan om afkalving
van de oevers op een duurzame manier tegen te gaan.

1.5

Effecten van het plan

1.5.1 Positieve effecten
 De aanleg van natuurvriendelijke oevers versterkt de ecologie en verbeterd daarmee de
waterkwaliteit, wat noodzakelijk is om de doelen van de Kaderrichtlijn Water te behalen.
 Het natuurlijker inrichten van een watergang maakt het watersysteem en omliggende
land robuuster ten opzichte van de veranderende weersextremen.
 Door de aanleg van de NVO neemt het zuiverend vermogen van de watergang toe. Ook
vormt het een buffer tegen uitspoeling van nutriënten uit aanliggende landbouwgronden.
1.5.2 Beperken of voorkomen van negatieve effecten
Flora en fauna
Er is een quickscan F&F uitgevoerd voor de Wet Natuurbescherming, waarna de wijze van
uitvoering mogelijk wordt aangepast op basis van de uitkomsten van deze natuurtoets, wat
vertaald wordt in een ecologisch werkplan.
Watersysteem
Omdat het watersysteem van polder Kockengen dit niet toe laat, zal de waterstand tijdens de
werkzaamheden niet verlaagd worden.
Verkeer en transport
De graafwerkzaamheden worden uitgevoerd met graafmachines en de vrijkomende grond
wordt door trekkers met kiepers zoveel mogelijk lokaal verwerkt.
1.6
Wijze van uitvoering
Op basis van het definitieve projectplan maakt HDSR een bestek en zal het werk aanbesteden.
In het bestek worden de werkzaamheden voor de aannemer technisch en gedetailleerd
uitgewerkt.
De aannemer werkt bij al haar handelingen volgens de wettelijk geldende bepalingen en de
specifieke randvoorwaarden die in het bestek zijn opgenomen.
De werkvolgorde zal door het waterschap worden bepaald om waterafvoer en aanvoer te
kunnen garanderen.
De uitvoeringsperiode en werkwijze wordt na gunning besproken met de grondeigenaren.
Naar verwachting duren de werkzaamheden circa 2 maanden.
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Deel II. Verantwoording
2.1

Verantwoording op basis van wet- en regelgeving

2.1.1 Toetsing Waterwet
Op grond van de Waterwet 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 natuurlijker inrichten van een watergang maakt het watersysteem en omliggende land
robuuster ten opzichte van de veranderende weersextremen.
b. chemische en ecologische waterkwaliteit
De aanleg van natuurvriendelijke oevers versterkt de ecologie en verbetert de waterkwaliteit,
wat noodzakelijk is om de doelen van de Kaderrichtlijn Water te behalen.
c. maatschappelijke functies
De aanleg van de NVO is gericht op de verbetering van de waterkwaliteit. Gelijktijdig is de NVO
een duurzame oplossing tegen afkalvende oevers en vormt het een buffer tegen uitspoeling
van nutriënten uit aanliggende landbouwgronden. Ook zorgt de NVO voor een versterking van
het landschap en de biodiversiteit.
2.1.2 Verdere regelgeving
Beheer en onderhoud
De natuurvriendelijke oever wordt aangelegd op eigendom van derden. De eigenaren worden
financieel gecompenseerd voor het verlies van het kadastraal oppervlak wat wordt ingericht
als NVO. Er wordt een kwalitatieve verplichting kadastraal vastgelegd op zowel de NVO als een
onderhoudszone langs de NVO. De NVO wordt beheerd en onderhouden door het waterschap.
Legger
In de Legger Oppervlaktewateren vindt de juridische vastlegging plaats van zaken als de
ligging, vorm, afmeting en constructie van oppervlaktewateren. Ook worden daarin de
zogeheten waterstaatswerken vermeld, zoals stuwen en duikers. De legger is bepalend voor de
onderhoudsverplichtingen met betrekking tot de instandhouding van het watersysteem en de
werken.
De wijzigingen als gevolg van dit project worden vastgelegd in de eerstvolgende herziening van
de Legger Oppervlaktewateren van het waterschap. Tot die tijd wordt het watersysteem in
stand gehouden volgens dit projectplan.
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2.2

Verantwoording op basis van beleid

2.2.1 Toets beleid waterschap
Waterbeheerplan
Op grond van artikel 4.6 Waterwet dient HDSR een beheerplan vast te stellen voor de
watersystemen die in beheer zijn bij het waterschap.
In het Waterbeheerplan “Waterkoers 2016 – 2021” is vastgelegd dat het waterschap werkt aan
gezond water. De aanleg van natuurvriendelijke oevers is hier onderdeel van.
2.2.2 Toets overig beleid
Bestemmingsplan
Volgens het vigerende bestemmingsplan “Landelijk Gebied West Geconsolideerd” is een
omgevingsvergunning noodzakelijk op basis van artikel 40 Omgevingsvergunning voor het
uitvoeren van werken, geen bouwwerken zijnde of van werkzaamheden.
Ontgrondingenverordening
Een ontgrondingsvergunning voor het aanleggen van de natuurvriendelijke oevers is niet
noodzakelijk. De werkzaamheden vallen binnen de vrijstelling zoals vermeld staat in
provinciaalblad 2012, 31.
Bodemkwaliteit
De gemeente Stichtse Vecht heeft een bodemkwaliteitskaart opgesteld. De kwaliteit van de
bodem waar de natuurvriendelijke oever wordt aangelegd is aangeduid als
Achtergrondwaarde. Dit houdt in dat de grond op het aangrenzende perceel verspreid mag
worden zonder dat daar nader onderzoek voor noodzakelijk is. Op een klein gedeelte van het
tracé is zichtbaar puin aangetroffen. Dit deel wordt milieu hygiënisch onderzocht.
Archeologie
In het gebied waar de natuurvriendelijke oever wordt aangelegd is een lage archeologische
verwachting. Dit houdt in dat er geen archeologisch onderzoek hoeft uitgevoerd te worden.
2.3
Verantwoording van de keuzes
De aanleg van de NVO zorgt voor verbetering van de waterkwaliteit in de polder Kockengen en
het betreffende KRW waterlichaam. Het initiatief tot dit project komt bij een van de
aangrenzend eigenaren vandaan om afkalving van de oevers op een duurzame manier tegen te
gaan.
Doordat op deze locatie een onderwaterbeschoeiing nodig is, heeft het waterschap een
minimale breedte van de NVO van 3 meter (van beschoeiing tot insteek) als randvoorwaarde
gesteld.
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Deel III. Rechtsbescherming
Zienswijze in de ontwerpfase
Het ontwerp-projectplan heeft gedurende zes weken ter inzage gelegen (7 september tot en
met 19 oktober 2020). Belanghebbenden hebben tijdens deze periode hun zienswijze over het
ontwerp-projectplan naar keuze schriftelijk of mondeling kenbaar kunnen maken.
Vaststelling definitieve projectplan
Gedurende de terinzagelegging zijn er geen zienswijzen ingediend. Hierdoor is het definitieve
projectplan ongewijzigd door het college van Dijkgraaf en Hoogheemraden vastgesteld.
Beroep na vaststelling definitieve projectplan
Na vaststelling van het definitieve projectplan heeft een belanghebbende die een zienswijze
heeft ingediend op het projectplan, dan wel met gegronde redenen kan aangeven dat hij
hiertoe niet in de gelegenheid is geweest, 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 wordt gericht aan Rechtbank MiddenNederland, afdeling bestuursrecht, Postbus 16005, 3500 DA, Utrecht onder overlegging van dit
projectplan. Voor het indienen van beroep is griffierecht verschuldigd van € 178,- voor een
natuurlijk persoon en € 354,- voor een rechtspersoon.
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.
Op dit projectplan is afdeling 2 van hoofdstuk 1 van de Crisis- en herstelwet van toepassing. Dit
betekent dat belanghebbenden in het beroepschrift moeten aangeven welke beroepsgronden
zij aanvoeren tegen het besluit. Na afloop van de termijn van zes weken kunnen geen nieuwe
beroepsgronden meer worden aangevoerd.
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 MiddenNederland, op het bovengenoemde adres. Een voorwaarde hiervoor is dat ook beroep wordt
ingesteld. Voor het verzoek tot voorlopige voorziening is opnieuw griffierecht verschuldigd van
€ 178,- voor een natuurlijke persoon en € 354,- voor een rechtspersoon.
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Deel IV.

A.

Bijlagen

Ontwerptekening
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