Gemaal Hillekade
Polder Kromme, Geer en Zijde
NOTA VAN BEANTWOORDING
zienswijzen die naar aanleiding van de ter inzage legging van
30 juli 2009 t/m 9 september 2009 schriftelijk en/of mondeling zijn ingediend op
het ontwerpplan “Gemaal Hillekade – Polder Kromme, Geer en Zijde”.
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1.

Inleiding

De voorliggende nota van beantwoording is opgesteld naar aanleiding van de ingediende
zienswijze op het ontwerpplan “Gemaal Hillekade – Polder Kromme, Geer en Zijde”.
Het ontwerpplan beschrijft:
de nieuwbouw van gemaal Hillekade in de polder Kromme, Geer en Zijde met de verbreding van de benodigde toevoerende watergangen naar het nieuw te realiseren gemaal en
de nieuwbouw van een wegbrug over de toevoerwatergang in de Oudelandseweg.
De maatregel maakt deel uit van de watersysteemoptimalisatie in de Krimpenerwaard
van het hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard (HHSK).
Het doel van deze maatregel is vervanging van het huidige, in slechte staat verkerende
gemaal Kromme, Geer en Zijde.
Hiermee wordt de opheffing van een dijkkruising in een primaire waterkering IJsseldijk
op termijn na realisatie van het plan mogelijk.

Van 30 juli tot en met 9 september 2009 heeft het ontwerpplan “Gemaal Hillekade – polder Kromme, Geer en Zijde” ter visie gelegen. Op 31 augustus 2009 is een inloopavond
gehouden. Daar is het plan toegelicht aan belangstellenden en belanghebbenden. In de
advertentie bij de aankondiging van de inzagetermijn en tijdens de inloopavond heeft het
hoogheemraadschap verzocht om eventuele zienswijze schriftelijk in te dienen of een
gesprek aan te vragen om een zienswijze mondeling toe te lichten. Uiteindelijk is door
één belanghebbende een zienswijze naar voren gebracht.
De ingekomen zienswijze staat weergegeven en beantwoord in het volgende hoofdstuk.
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2.

Nr.
1.

zienswijzen

Naam adres woonplaats

Ingekomen

Zienswijze

Beantwoording

Mw. G. Vonk – Noordegraaf
Burgemeester Neetstraat 50
2935 BC Ouderkerk a/d IJssel

31-08-2009
2009.09035

Aangegeven wordt dat Mevrouw de voorkeur heeft voor het verkopen van het gehele stuk land dat het verst van de Kerkweg ligt. Het weghalen van de tussensloot
heeft niet de voorkeur. Mevrouw wenst de
bestaande situatie zoveel mogelijk te
handhaven en heeft een toegang vanaf de
Oudelandseweg nodig.

Wij handhaven ons plan voor een gedeelte aankoop en een gedeelte gebruik van het perceeldeel
het verst van de Kerkweg. In de onderhandelingen
zal besproken worden of het te gebruiken deel ook
aangekocht kan worden. De toegang zit in het
plan.
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Bijlage I

Schriftelijke zienswijzen
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