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Vaststellen nota van beantwoording en Peilbesluit Stolwijk, Bovenkerk en Schoonouwen

1. Inleiding
Het hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard is volgens artikel 5.2 van de
Waterwet en titel 4.2 van de tegelijk met de Waterwet in werking getreden Waterverordening
Zuid-Holland verplicht om peilbesluiten op te stellen. Een peilbesluit is geldig voor een periode
van 10 jaar. Het peilbesluit Stolwijk en Berkenwoude, waaronder Bovenkerk en Schoonouwen
vallen is tot het jaar 2011 geldig en is daarom aan herziening toe.
Vooruitlopend op de herziening van de overige peilbesluiten van de Krimpenerwaard wordt het
peilbesluit voor het gebied Stolwijk, Bovenkerk en Schoonouwen vastgesteld. Hiermee wordt
beoogd de onrust bij de inwoners van de kern Stolwijk en de gemeente Vlist weg te nemen voor
wat betreft de invloed van het peilbeheer op de mogelijke schade aan woningen gefundeerd op
houten palen en wegen gefundeerd op EPS-constructies.
2. Voorstel
Wij stellen u voor om:
1. Het Peilbesluit Stolwijk Bovenkerk en Schoonouwen inclusief de bijbehorende Toelichting
met peilbesluitkaart (zie bijgevoegde kaart) en de Nota van beantwoording vast te stellen.
2. Voor de uitvoering van de maatregelen die voortkomen uit dit peilbesluit, stellen wij u
voor om een krediet van € 737.500 ter beschikking te stellen uit de meerjarenraming van
het Veenweidepact Krimpenerwaard; uitvoering HHSK (zie programma twee van
programmabegroting 2010).

3. Achtergrondinformatie
Door de bodemsamenstelling van de Krimpenerwaard (overwegend veen) treedt overal in meer of
mindere mate maaivelddaling op. Om de drooglegging te kunnen handhaven worden de peilen
periodiek aangepast aan de opgetreden maaivelddaling. De peilaanpassing zorgt in de stedelijke
kern van Stolwijk voor een mogelijk risico op gebouwschade voor panden met houten heipalen en
wegen die gefundeerd zijn op EPS-constructies. Uit het onderzoek “Scenario studie peilaanpassing
Stolwijk” uitgevoerd door WARECO in 2009 is gebleken dat indien het huidige peilbeheer wordt
voortgezet, de maatschappelijke schadekosten in Stolwijk kunnen oplopen tot ca. € 30.000.000.
De Gemeente Vlist heeft daarom het hoogheemraadschap verzocht om vooruitlopend op de
uitvoering van maatregelen in het kader van het watergebiedsplan, mogelijkheden na te gaan om
de kern van Stolwijk van het agrarisch gebied te isoleren.

4. Gevolgen/consequenties
Door de isolatie van de kern wordt het systeem versnipperd en gevoeliger voor wateroverlast.
Ook kunnen de al bestaande waterkwaliteitsproblemen toenemen, omdat er meer doodlopende
watergangen zullen komen.
Om deze effecten zoveel mogelijk te beperken wordt bij de realisatie van de kernisolatie
voorzieningen getroffen om wateraanvoer en doorspoeling mogelijk te maken.
Investeringskosten
De investeringskosten volgen uit de Standaard Systematiek kosten-raming van het
watergebiedsplan Krimpenerwaard, welke in de Verenigde Vergadering van november 2009 in
concept is behandeld. De werkelijke uitgaven zijn afhankelijk van de procentuele bijdrage en
totaal bedrag dat de provincie ter beschikking stelt. Hierover maakt het hoogheemraadschap op
korte termijn met de provincie afspraken.
Voor de uitvoering van de maatregelen die voortkomen uit dit peilbesluit is een totaal bedrag van
€ 737 500 incl. BTW nodig. Hiervan wordt een bijdrage van de provincie verwacht van € 206.250
incl. BTW.
De kosten zijn opgenomen in het investeringsprogramma waterbeheerplan 2010-2015. Zie
programma twee van programmabegroting 2010.
Exploitatiekosten
De kosten voor beheer en onderhoud zullen naar schatting € 16.000 incl. BTW per jaar bedragen.
Deze kosten zijn gedekt in de exploitatiebegroting van de komende jaren.
5. Communicatie en wijze van publiceren
Het ontwerp-peilbesluit heeft samen met de toelichting vanaf 1 februari tot en met
15 maart 2010 ter visie gelegen. Daarnaast is op 9 februari een inloopavond georganiseerd
waarbij de belanghebbenden in de gelegenheid werden gesteld om nadere informatie te vragen
over het ontwerp-peilbesluit.
Tijdens de inzage periode zijn in totaal twaalf zienswijzen binnengekomen. De zienswijzen hebben
niet geleid tot de aanpassing van de voorgestelde peilen. De isolatiegrens is wel op enkele
locaties aangepast.
Na vaststelling van het peilbesluit door uw verenigde vergadering zal de Nota van beantwoording
verstuurd worden naar de mensen die een zienswijze hebben ingediend.
6. Verdere aanpak, procedure, planning
Door de invoering van de Waterwet is het niet langer nodig dat een peilbesluit, na vaststelling
door de verenigde vergadering, ter goedkeuring aangeboden wordt aan Gedeputeerde Staten van
de provincie Zuid-Holland. Wel bestaat voor belanghebbenden de mogelijkheid beroep in te
stellen tegen het vastgestelde peilbesluit bij de rechtbank en eventueel hoger beroep bij de
afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State.
Nadat het peilbesluit is vastgesteld door uw verenigde vergadering, zullen fysieke maatregelen
worden getroffen, waarna wij een instellingsbesluit zullen nemen waarin is aangegeven wanneer
de voorgestelde peilen, conform het peilbesluit, daadwerkelijk worden ingevoerd. Het
instellingsbesluit wordt bekend gemaakt via een advertentie in de huis-aan-huisbladen.
Een peilbesluit geldt voor de duur van tien jaar.
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