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Geachte heer Segond van Banchet,
Tijdens de terinzagelegging van het ontwerp-streefpeilenplan Lingesysteem heeft u (via uw brief
van 07-08-2017} een zienswijze ingediend. In totaal hebben wij in dit kader vijf zienswijzen
ontvangen. Uw zienswijze en het advies dat wij aan ons bestuur hebben uitgebracht, treft u aan als
bijlage bij deze brief in de inspraaknota. De door u ingebrachte zienswijze heeft niet geleid tot een
aanpassing van het ontwerp-streefpeilenplan.
Het streefpeilenplan Lingesysteem is op 3 oktober 2017 door het college van dijkgraaf en
heemraden van Waterschap Rivierenland vastgesteld. In deze brief reageren wij op uw zienswijze.
Uw zienswijze
De buurtvereniging Zouweboezem is blij met het voorstel maar de argumentatie en de monitoring
wordt ervaren als zeer onbevredigend. Volgens de buurtvereniging weet Waterschap Rivierenland
niet wat er speelt in de Zouweboezem en bij klachten over het waterpeil is het antwoord:'Als er in
de zomer vraag is naar water dan leveren wij. Wij mogen tot NAP +1,26 m'. De buurtvereniging
merkt op dat dit hoger is dan de afgekeurde regionale waterkering en daarom wordt om
kadeherstel verzocht en handhaving van de waterpeilen conform streefpeilenplan (geen
overschrijdingen tot NAP+l,26 m}.
De buurtvereniging wijst het waterschap er verder op dat het onvoldoende afplaggen van de
Zouweboezem leidt tot verlanding; niet het peilbeheer. Peilverhoging is niet duurzaam en stopt de
verlanding niet. In de Zouweboezem is er volgens de buurtvereniging veel dynamiek in het peil en
zijn er af en toe inundaties. (mondelinge mededeling ZHL Warner Reinink}. Er is volgens de
vereniging bij de analyse van de peilgegevens geen gebruik gemaakt van de meetregistratie in de
Zouweboezem. Volgens de buurtvereniging is het voorgestelde peil een lippendienst aan
natuurbeheer. NAP+0,85 m +0,05 m = NAP+0,80 +0,10 m (bij peilinstelling 0-10 afhankelijk van de
hydrologische situaties}.
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Verder meldt de vereniging dat:
Waterschap Rivierenland het aanbod van de buurtvereniging om te anticiperen in de
klankbordgroep schriftelijk heeft afgewezen met als reden dat de buurtvereniging een
splinterpartij zou zijn.
De heer Bassa van het waterschapsbestuur langs is geweest om de waterkering te bekijken en
daarbij aangegeven heeft dat hij niet wist dat die beschadigde kade onderdeel uitmaakte van
de omdijking van de Oude Zederik. Tijdens het bezoek beloofd is dat het waterschap het peil
van de Vlietmolen gaat monitoren en publiceren; lx per week. Goede monitoring is belangrijk
voor het vertrouwen; de buurtvereniging snapt niet waarom dit niet gebeurt en wacht op
uitleg.
De keersluis niet goed dicht kan. Hij staat op de ketting maar houdt geen water tegen. Het peil
is regelmatig hoger dan NAP+0,90 m. De buurtvereniging wil vooral weten hoe het water wordt
tegengehouden bij de sluis in Meerkerk .

•
Overweging

Het waterschap is bekend met de wensen van de buurtvereniging door overleggen in het kader van
de het N2000-project Zouweboezem waarin onderzocht is wat de optimalisatie van het peilbeheer
voor de N2000 doelen zou kunnen zijn. Daarover is in het verleden ook overleg geweest met de
heer Bassa. Ook zijn er gesprekken gevoerd met de heer Segond von Banchet en diverse
medewerkers van het waterschap waarin de standpunten nogmaals door het waterschap zijn
gehoord. Het waterschap is van mening dat deelname aan de klankbordgroep geen toegevoegde
waarde had. Mede ook omdat de gemeente Zederik ook in de klankbordgroep aanwezig is.
Het is goed om te vernemen dat de buurtvereniging blij is met het peilvoorstel.-Aan het verzoek om
meer te monitoren en gegevens te publiceren zal het waterschap invulling gaan geven. Het
waterschap monitort de waterstanden van het Merwedekanaal waarmee ook het ingestelde peil
van dit Lingepand afgestemd wordt. Ook zullen de peilen van de peilschaal bij de Vlietmolen
wekelijks worden gemonitord en worden ontsloten via de gangbare middelen van het waterschap
(zoals toegezegd door de heer Bassa). Deze gegevens worden ook beoordeeld om te bepalen of het
systeem naar behoren functioneert.
Zoals in het streefpeilenplan is aangegeven, kunnen de ingestelde peilen in het Lingepand tot het
Kolffgemaal fluctueren tussen de NAP+0,80 m en NAP+0,90 m. In extreem natte omstandigheden
kan het zijn dat de waterpeilen hoger zijn, zeker in de bovenstroomse delen van dit Lingepand, tot
een maximum van NAP+l,26 min de Zederikboezem (dit is de bergingsfunctie). In het voorjaar en
in de zomer kan een iets hoger streefpeil worden ingesteld als er behoefte is aan water (nog steeds
tussen NAP+0,80 men NAP+0,90 m). Dit zal dan niet resulteren in waterpeilen rond de
NAP+l,26 m. Er zijn daarom geen problemen ten aanzien van de waterkering te verwachten.
De regionale kering langs de Zouweboezem is afgekeurd. Daarom is de kade opgenomen in het
herstelprogramma van het waterschap. De voorbereidingen voor kadeversterking door het
waterschap zullen volgens de huidige voorlopige planning starten in 2020.
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De sluisdeuren heeft het waterschap na de overname geïnspecteerd. Daarna is er onderhoud
uitgevoerd en functioneren de deuren weer naar behoren. De deuren worden al jaren in de
wintermaanden op de ketting gezet om de effecten van tijdelijk hogere peilen in het
Merwedekanaal richting de Zouweboezem te beperken. In dit voorstel blijven we daar gebruik van
maken. Naar aanleiding van dit plan zal het waterschap een nieuwe inspectie uit laten voeren om
de werking van de sluis ook in de toekomst te kunnen borgen.
Besluit:
Het streefpeilenplan is niet aangepast op basis van uw zienswijze.
Bekendmaking streefpeilenplan
De vaststelling van het streefpeilenplan Lingesysteem maken wij bekend via de website van
Waterschap Rivierenland. Op de website van het waterschap: www .waterschaprivierenland.nl in
de rubriek Beleid/peilbesluiten kunt u het nieuwe streefpeilenplan inclusief de bijlagen bekijken.
Beroep
Tegen vaststelling van een streefpeilenplan staat geen beroep open bij de bestuursrechter.
Meer informatie
Mocht u nog vragen hebben, dan kunt u contact opnemen met de heer Jan van de Braak,
hydroloog, bereikbaar onder telefoonnummer (0344) 649 208 of j.va nde .braak@wsrl.nl.

Hoogachtend,
namens het college van dijkgraaf en heemraden
van Waterschap Rivierenland,

t'YI
H.J~ ~n de Braak
Projectleider peilbesluiten

Bijlagen:

Inspraakverslag streefpeilenplan Lingesysteem

Afschrift:

archief (inclusief bijlage)

VI/ij verzoeken u vriendelijk bij verdere correspondentie on, kenmerk te vermelden, zodat wij uw brief snel/er kunnen

beantwoo,-den.

