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Geachte heer Segond von Banchet,

VERZONDEN 13 JUN 2017

Op 16 mei jl. waren u en de heer Van de Ham uitgenodigd voor een overleg over het waterpeil van
de Zederikboezem. U heeft aangegeven als contactpersoon op te treden voor de buurtvereniging
van de Zouweboezem.
Het waterschap heeft dit overleg ingepland om u (namens het bestuur van de buurtvereniging) in
de gelegenheid te stellen al uw vragen in te brengen over de herziening van hèt streefpeilenplan de
Linge.
In het overleg heeft u 5 vragen ingebracht. Op deze vragen geeft het waterschap u hieronder
terugkoppeling.
Vraag 1.
Toelichting op de naamwijziging Streefpeilenplan van de Linge.
De naam streefpeilbesluit is veranderd in streefpeilenplan omdat dit deel van het beheergebied
behoort tot het niet-peilbesluitplichtig deel van ons beheergebied.

Volgens de Waterverordening van Waterschap Rivierenland moet het waterschap peilbesluiten
vaststellen voor de gebieden die zijn aangegeven op de kaart in bijlage 2 bij de verordening. Deze
gebieden zijn aangewezen op grond van artikel 5.2 van de Waterwet. De verplichting tot het
vaststellen van een peil besluit is alleen opgelegd voor die gebieden waar het waterschap onder
normale omstandigheden de wateraanvoer en waterafvoer kan beheersen. Voor de gebieden waar
geen peilbesluiten zijn voorgeschreven, kan het waterschap streefpeilen hanteren. Het
Lingesysteem is een niet-peilbesluitplichtig gebied.
Anderhalf jaar geleden is het waterschap gestart met de herziening van het streefpeilenplan. In het
streefpeilenplan wordt rekening gehouden met de afspraken die opgenomen zijn in het cpt.beheerplan van de Zouweboezem (de provincie Gelderland is verantwoordelijk voor de
totstandkoming van dit beheerplan). Bij de start van het project streefpeilenplan is met de
provincie afgesproken dat eventuele peilaanpassingen vanuit het (definitieve) beheerplan
Zo uwe boezem opgenomen kunnen worden in het streefpeilenplan. Als die er niet zijn, worden ze
ook niet opgenomen.
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Vraag 2.
Kan de buurtvereniging tot de klankbordgroep worden toegelaten?
In de brief van het waterschap van 4 november 2016 heeft het waterschap reeds uitleg gegeven
waarom de buurtvereniging niet uitgenodigd is om in de klankbordgroep zitting te nemen. Zodra
het streefpeilenplan ter inzage wordt gelegd, kunt u dit inzien en heeft u de mogelijkheid om
(indien nodig) een zienswijze in te dienen.
Vraag 3.
Wat zijn de hoogten van de kades t.o.v. het maximum peil (NAP +1,26 m) in
Lingepand 14?
Deze vraag is intern uitgezet. Zodra wij antwoord op deze vraag hebben, sturen wij u deze per email toe.
Vraag 4.
Geldt er een peilfluctuatie van minimaal 30 cm voor Natura 2000 in de
Zouweboezem?
In het concept streefpeilenplan is er sprake van een gewenste peilfluctuatie van minimaal 30 cm
voor de gebieden langs de Linge. Dit is de wens van Staatsbosbeheer, beheerder van deze
gebieden. De wensen voor het gebied Zouweboezem zijn opgenomen in het beheerplan
Zouweboezem. In welke mate deze wensen worden vertaald naar peil maatregelen wordt
besproken in het kader van het project beheerplan Zouweboezem (onder leiding van de provincie
Gelderland). Daar zal de discussie en besluit over eventuele peilmaatregelen worden genomen .
Daarbij bent u ook betrokken als lid van de klankbordgroep. Het waterschap neemt alleen
voorstellen over in het streefpeilenplan als er vanuit de projectgroep beheerplan Zouweboezem
een concreeULer::zo.ek wor::dt.gedaal'.l.

Overigens verwachten wij binnen looptijd van de huidige herziening van het streefpeilenplan geen
concreet verzoek van de provincie Gelderland meer.
Vraag 5.
Peilschaal en Peilregistratie en -publicatie
Bij de Vlietmolen staat een peilschaal waarop het waterpeil van de Zouweboezem kan worden
afgelezen. Het waterschap gaat kijken of het mogelijk is de gegevens te publiceren en informeert u
daar vóór de zomervakantie over.

Mocht u naar aanleiding van bovenstaande nog vragen hebben, dan kunt u terecht bij mevrouw
F. Timmermans, bereikbaar onder telefoonnummer {0344) 64 91 94 of per e-mail ft@wsrl.nl.

Hoogachtend,
namens het college van dijkgraaf en heemraden
van Watersch
d,

Bijlagen:

Geen

Afschrift:

Wij verzoeken u vriendelijk bij verdere correspondentie ons kenmerk te vermelden, zodat wij uw brief sneller kunnen
beantwoorden.

