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Geachte heer Vossen,  
 
Namens de gemeente Zederik doen wij u hierbij onze reactie toekomen op het voorliggende 
concept-Afwegingskader. 
 
Deze zienswijze is opgebouwd uit drie delen: 

1. Algemeen commentaar 
2. Technisch commentaar 
3. Extra variant 

 
De gemeente Zederik heeft zelf op het technische vlak grote belangen in verband met de aanwezige 
riolering. Riolering kan door een verhoging van waterpeilen vollopen en leiden tot negatieve 
overstorten. 
Echter, de gemeente Zederik heeft ook belangen in algemene zin : het behoud van de  
cultuurhistorische waarde van het Zouwegebied en het opkomen voor de belangen van haar 
inwoners. 
 
Tenslotte willen wij een extra variant inbrengen, omdat geen van de in het voorliggende concept 
voorgestelde varianten geheel overeenkomt met onze belangen. 
Graag zien wij dat u onze extra variant volwaardig meeneemt in de toekomstige rapportages en 
doorrekeningen. 
 

1. Algemeen commentaar: 
De cultuurhistorische waarde vanuit de ontstaansgeschiedenis van het gebied Zouweboezem is groot 
en er moet naar gestreefd worden deze waarde voor het gebied te behouden. In onze ogen zijn 
mogelijke (toekomstige) dijkophogingen of verzwaringen in het gebied zelf geen optie. 
 
De Zouweboezem is een prachtig gebied. De benoemde instandhoudingsdoelstellingen zijn helder. 
Maar er is nog een belang. Dat is het belang van de direct aanwonenden en omwonenden van het 
gebied. Dit belang komt in het voorliggende concept “Afwegingskader” niet voldoende naar voren. Er 
lijkt blijkens het voorliggende concept geen afstemming te zijn geweest met de vertegenwoordiging 
van de bewoners. Althans, deze groep wordt niet benoemd in “het proces” paragraaf 1.3. en hun 
belang komt onvoldoende naar voren bij de mogelijke peilverhogingen. 
 
Daarnaast vragen wij u bij/vanaf welke peilhoogte de direct aanwonenden en omwonenden van het 
gebied wateroverlast onder de woningen ondervinden. 
 

2. Technisch commentaar: 
Het huidige streefpeil van het gebied is NAP + 0,80 m. U stelt dat het peil in de praktijk voor het 
grootste gedeelte van de tijd rond de NAP + 0,85 m ligt. In uw berekeningen voor de toekomstige 
streefpeilen gaat u uit van NAP + 0,85 m (praktijkpeil). Dit vinden wij niet juist. Bij de toekomstige 
streefpeilen zal ook fluctuatie optreden, waardoor het verschil met het huidige streefpeil (NAP + 0,80 
m) groter zal zijn dan het vergelijk met het huidige praktijkpeil (NAP + 0,85 m). 



Wij verzoeken u de berekeningen opnieuw in te voeren met de toepassingen van het huidige 
streefpeil. 
 
 

3. Extra variant 
Wij stellen op basis van alle afwegingen in het voorliggende concept vast dat elke peilverhoging tot 
problemen zal leiden bij de riolering en overlast zal geven voor de aanwonenden en omwonenden. 
 
Binnen de voorgestelde varianten is er geen enkele die voldoet aan onze belangen. De varianten 4A 
t/m 4E van pagina 30/32 voldoen slechts enigszins.  
 
Echter, elk voorgesteld alternatief brengt op enig moment binnen het jaar (voorjaar / najaar) een 
peilverhoging met zich mee, met negatieve gevolgen voor het riool en overlast voor de 
aanwonenden en omwonenden. Hiertegen maken wij bezwaar.  
 
Er is (nog) geen alternatief/variant meegenomen dat uitgaat van het voorkomen van negatieve 
gevolgen voor de riolering en de overlast voor de aanwonenden en omwonenden. Een alternatieve 
variant met het instandhouden van het huidig streefpeil van NAP + 0,80 m doet recht aan onze 
belangen. 
 
Wij stellen u een extra variant voor en zien graag dat u deze volwaardig meeneemt in uw volgende 
conceptrapportages. Wij stellen voor om het deelgebied Zouwe uit te sluiten van de peilverhoging. 
Het gebied te voorzien van een eigen lokaal streefpeil van NAP + 0,80 m door compartimentering toe 
te passen. Daarnaast kan de gewenste waterdiepte worden gegarandeerd door cyclisch afplaggen 
en/of baggeren. 
  
 
 
  
Voor vragen over deze ambtelijke reactie kunt u contact opnemen met dhr. G.J. van Soelen (0183 - 
35 65 48) van de afdeling Buurt & Omgeving of dhr. G.J. Hanning (0183 – 35 65 09) van de afdeling 
Ontwikkeling van de gemeente Zederik.  
 


