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1. Inleiding 
 
Het voorliggende rapport is de Nota van beantwoording naar aanleiding van twee 
zienswijzen op het ontwerp-peilbesluit van de Rotte van het Hoogheemraadschap van 
Schieland en de Krimpenerwaard (HHSK). Het ontwerp-peilbesluit heeft 6 weken ter visie 
gelegen van donderdag 14 maart tot en met dinsdag 24 april 2012. Gedurende deze 
periode is een bewonersavond georganiseerd, op dinsdag 3 april, voor de 
belanghebbenden. Van de inspraakprocedure en bewonersavond is melding gemaakt in 
huis-aan-huisbladen en op internet. De bewonersavond is bezocht door 12 
belanghebbenden. De op deze avond specifiek gestelde vragen zijn op de avond zelf 
mondeling beantwoord en later schriftelijk bevestigd door plaatsing van de antwoorden 
op de website van HHSK, op dinsdag 17 april. 
 
Tijdens de inspraakperiode heeft dhr. De Snoo namens het bestuur van de 
Belangengroep Oud Verlaat aan de Rottekade 23B te Oud Verlaat een zienswijze 
ingediend. Deze zienswijze, ontvangen op 23 april 2012 (dossiernummer 2012.04041), 
bevat vragen met betrekking tot het 10 cm verlagen van het streefpeil, het verhelpen 
van de lekkage langs de waterkering en het plaatsen van peilschalen. Ook heeft dhr. De 
Snoo, Rotte kade 23B Oud Verlaat, een individuele zienswijze ingediend. Deze zienswijze, 
ontvangen op 23 april 2012 (dossiernummer 2012.04042), bevat vragen met betrekking 
tot het 10 cm verlagen van het streefpeil en het verhelpen van de lekkage langs de 
waterkering. 
 
Deze conceptnota van beantwoording wordt, samen met het ontwerp-peilbesluit, ter 
vaststelling aangeboden aan de verenigde vergadering van het hoogheemraadschap van 
Schieland en de Krimpenerwaard op 27 juni 2012. De definitieve nota van beantwoording 
zal daarna met een korte aanbiedingsbrief worden verzonden aan de indieners van de 
zienswijzen. 
 
Leeswijzer 
In hoofdstuk 2 wordt ingegaan op de inhoud van de ingediende zienswijzen en de 
strekking van de beantwoording door het hoogheemraadschap van Schieland en de 
Krimpenerwaard. In hoofdstuk 3 wordt concluderend ingegaan op de betekenis van de 
zienswijzen en de beantwoording in relatie tot het peilbesluit. In bijlage 1 zijn de 
schriftelijke zienswijzen opgenomen. 
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2. Zienswijzen en beantwoording door HHSK 
 
2.1 Zienswijze Bestuur Belangengroep Oud Verlaat 
Tijdens de inspraakperiode heeft dhr. De Snoo namens het bestuur van de 
Belangengroep Oud Verlaat aan de Rottekade 23B te Oud Verlaat een zienswijze 
ingediend (d.d. 23 april 2012, dossiernummer 2012.04041). 
 
Dhr. De Snoo schrijft, namens de Belangengroep Oud Verlaat, dat op de bewonersavond 
op 3 april 2012 duidelijk werd dat het werkelijke waterpeil van de Rotte de afgelopen 
jaren is verhoogd. De reden is volgens de belangengroep dat momenteel op basis van 
instrumentele waarneming het gemiddelde peil van drie locaties kan worden 
gehandhaafd, terwijl voorheen een lokaal werkpeil bij gemaal Mr. U.G. Schilthuis werd 
gebruikt. De belangengroep voegt hieraan toe dat dit gedurende de laatste jaren in de 
praktijk heeft geleid tot een peilverhoging van 10 tot 20 cm. Deze verhoging is volgens 
de belangengroep de aanleiding voor een groot aantal klachten van bewoners van de 
boezemlanden van de Rotte, zoals bewoners van De Bonk en bewoners die langs de 
Rottekade in Oud Verlaat wonen. Deze overlast is in veel gevallen pas begonnen na de 
laatste verhoging van de kade in 2003. Volgens de belangengroep kan dit betekenen dat 
de combinatie van een hoger peil en een slecht uitgevoerde verhoging van de kade 
(tevens in aanmerking genomen dat de kade gezakt zal zijn in deze periode) de overlast 
veroorzaakt. Volgens de belangengroep is het tevens voor bewoners niet simpel het peil 
van de Rotte af te lezen, doordat op een groot aantal locaties de peilschalen ontbreken. 
De belangengroep heeft het bovenstaande in drie vragen samengevat waarop hieronder 
door HHSK per deelvraag zal worden ingegaan.  
 
 
1. Het peil binnen de marges van het ontwerp-peilbesluit 10 cm verlagen. 
De belangengroep vraagt HHSK om, binnen de marge van het peilbesluit, het peil van de 
Rotte onder normale omstandigheden op maximaal -1,10 m NAP te handhaven.  
 
Het streefpeil van -1,00 m NAP op de Rotte en de bijbehorende beheermarge is de 
laatste 30 jaren terug te vinden in de door de bedrijfsvoerders bijgehouden maalstaten 
van de gemalen. Uit deze maalstaten kan niet worden opgemaakt dat er in de afgelopen 
30 jaar een lager streefpeil is gehandhaafd. HHSK kan, door de toegenomen technische 
ontwikkeling van de gemalen, het streefpeil van -1,00 m NAP sinds 2004 wel 
nauwkeuriger handhaven tijdens intensievere neerslagomstandigheden en hoeft daardoor 
minder voor te malen.  
 
Bij voormalen wordt tijdelijk (minuten tot uren) het peil verlaagd, zodat er ruimte is voor 
de berging van neerslag en de afvoer van water uit de omliggende polders. HHSK hoeft 
sinds 2004 minder voor te malen, omdat in 2004 de dieselpompen vervangen zijn door 
elektrische pompen. Elektrische pompen kunnen nauwkeuriger aangestuurd worden door 
o.a. het gebruik van een frequentieregelaar. Doordat er nu minder voorgemalen hoeft te 
worden, staat naar verhouding het peil sinds 2004 minder vaak aan de onderzijde van de 
beheermarge. Hierdoor zijn de beheersbaarheid van het watersysteem en de veiligheid 
toegenomen (de waterkeringen worden minder aan een laag waterpeil blootgesteld, 
waardoor ze minder snel zullen verschuiven) en wordt de versnelde bodemdaling van de 
boezemlanden en Rottekade tegengegaan. 
 
De beheermarge en het streefpeil voor de Rotte blijft in het ontwerp-peilbesluit 
onveranderd t.o.v. de huidige praktijksituatie, de lage waterpeilen komen na 2004 alleen 
minder vaak voor. Als het streefpeil van -1,00 m NAP (nieuwe peilbesluit -1,02 m NAP 
i.v.m. de NAP-correctie) als hoog wordt ervaren, zijn er hoogstwaarschijnlijk andere 
oorzaken, zoals het niet ophogen van dalende percelen op de boezemlanden. Dit is 
echter niet de verantwoordelijkheid van HHSK. 
 
Het streefpeil kan niet lager worden ingesteld binnen de voorgestelde beheermarge van  
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-1,20 m NAP en -0,90 m NAP in het ontwerp-peilbesluit, omdat de ruimte onder en 
boven het streefpeil noodzakelijk is voor de beheersing van het boezemsysteem. Dit 
betekent dat bij verlaging van het streefpeil naar -1,10 m NAP de bijbehorende 
beheermarge ook 10 cm mee moet zakken naar beneden. Het streefpeil en de 
bijbehorende beheermarge op de Rotte kunnen niet lager worden ingesteld, omdat dan 
de stabiliteit van de waterkeringen (waterveiligheid) in het geding komt en de 
bodemdaling wordt versneld. Ook het beheer van het boezemsysteem, de (werking van 
de) gemalen en bruggen en de recreatievaart zijn afgestemd op de huidige waterdiepte, 
de beheermarge en het bijbehorend fluctuerend waterpeil. Daarnaast hebben de ecologie 
en waterkwaliteit eisen m.b.t. een minimaal benodigde waterdiepte. Om een lager peil te 
kunnen invoeren zonder dat deze functies in gevaar komen, moeten de waterkeringen, 
de gemalen, de bruggen en de afmetingen van het boezemsysteem (verdiepen van 
profiel en aanpassen kades) worden aangepast. Wanneer HHSK het streefpeil en de 
beheermarge 10 cm zou verlagen en de kunstwerken en watersysteemafmetingen niet 
zou aanpassen, kan er wateroverlast in de polders ontstaan. Er vindt in dat geval dus 
afwenteling plaats op de poldersystemen en op de functies en bewoners die zich daar 
bevinden. 
 
 
2. Het verhelpen van lekkages langs de Rottekade 
De belangengroep vraagt HHSK om, daar waar overmatige lekkage langs de kaden van 
de Rotte plaatsvindt, de kade aan te aarden dan wel af te werken met klei. Dit zodat de 
lekkage bij bewoners die gedurende de laatste 10 jaar is ontstaan, ophoudt overlast te 
geven.  
 
Omdat het waterpeil en de bijbehorende beheermarge van de afgelopen 30 jaar worden 
geformaliseerd in het ontwerp-peilbesluit, zullen de beschreven lekkages niet negatief 
beïnvloed worden door het ontwerp-peilbesluit. De eerder gevraagde waterpeilverlaging 
zou juist negatieve gevolgen hebben voor de waterveiligheid, beheersbaarheid van het 
watersysteem, wateroverlast in de polders en de ecologie (zie beantwoording vraag 1 in 
paragraaf 2.1). Deze vraag houdt geen verband met het ontwerp-peilbesluit, maar heeft 
betrekking op het beheer en onderhoud van de waterkering.  
 
Er kan altijd contact worden opgenomen met HHSK als er klachten zijn over (de staat 
van de) waterkeringen, zodat deskundigen de zaak ter plaatse kunnen beoordelen en zo 
nodig actie kunnen ondernemen. HHSK kan echter pas in actie komen als individuele 
bewoners zich met een klacht bij HHSK melden. Een klacht indienen kan telefonisch en 
digitaal. Meer informatie is te vinden op de website van HHSK: 
http://www.schielandendekrimpenerwaard.nl/loket/melding_klacht/ . Het adres van de 
voorzitter van belangengroep is bekend. Daarom wordt zijn klacht direct in behandeling 
genomen door HHSK.  
 
 
3. Het plaatsen van peilschalen. 
De belangengroep vraagt het waterschap peilschalen te plaatsen op tenminste die 
locaties waar dat wettelijk verplicht is, zoals ter plaatse van de gemalen. 
 
Het peil in de Rotte fluctueert gedurende de dag, afhankelijk van de geldende 
beheerstoestand van het watertransport en weersomstandigheden. Deze fluctuaties 
variëren van plaats tot plaats, als gevolg van onder meer verhang, opwaaiing, golfslag en 
weerstand door plantengroei. De wind heeft veel invloed, met name op het peilverloop in 
de Rotte, gezien de ligging (zuidwest georiënteerd): ter plaatse van Moerkapelle  
(bovenstrooms) is het peil in de Rotte meestal hoger dan bij gemaal Schilthuis 
(benedenstrooms). Het gemiddelde peilverloop, continu gemeten bij de gemalen De Kooi, 
ir. J.M. Leemhuis-Stout en ir. J.J. De Graeff, wordt daarom representatief geacht voor het 
praktijkpeil. Na vaststelling van het peilbesluit zullen er nieuwe peilschalen bij deze 
gemalen worden geplaatst, zodat peilen ter plaatse zijn af te lezen, door de 
peilbeheerder maar ook door belanghebbenden. 
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2.2 Zienswijze dhr. De Snoo Rotte kade 23B  
Tijdens de inspraakperiode heeft dhr. De Snoo, Rottekade 23B te Oud Verlaat een 
zienswijze ingediend (d.d. 23 april 2012, dossiernummer 2012.04042). In deze 
zienswijze schrijft dhr. De Snoo dat op de bewonersavond op 3 april 2012 duidelijk werd 
dat het werkelijke waterpeil van de Rotte de afgelopen jaren is verhoogd. De reden is 
volgens dhr. De Snoo dat nu op basis van instrumentele waarneming het gemiddelde peil 
van drie locaties kan worden gehandhaafd, terwijl voorheen een lokaal werkpeil bij 
gemaal Mr. U.G. Schilthuis werd gebruikt. Dhr. De Snoo voegt hieraan toe dat dit 
gedurende de laatste jaren in de praktijk heeft geleid tot een peilverhoging van 10 tot 20 
cm. Deze peilverhoging is volgens dhr. De Snoo aanleiding tot de wateroverlast op zijn 
perceel. Een jaar geleden, 21 april 2011, heeft hij hierover reeds met de afdeling 
Waterkeringen van HHSK gecorrespondeerd. De reactie d.d. 14 juli 2011 van HHSK 
noemt dhr. De Snoo nogal onbevredigend, omdat er continu water lekt door de kade 
sinds een aantal jaren, terwijl dit voorheen nooit gebeurde. Ook niet tijdens droge 
perioden, zoals HHSK in de reactie op de klacht in de brief uit 2011 stelt. Deze overlast is 
pas begonnen na de laatste verhoging van de kade in 2003, zo stelt dhr. De Snoo in zijn 
zienswijze. De combinatie van een hoger peil en een slecht uitgevoerde verhoging van de 
kade (tevens in aanmerking genomen dat de kade gezakt zal zijn in deze periode) kan 
volgens dhr. De Snoo de overlast veroorzaken. Het advies van HHSK d.d. 2011 m.b.t. 
het aanleggen van een drainage om de carport droog te houden, is volgens hem 
symptoombestrijding en een project van behoorlijke omvang en kosten. Dhr. De Snoo 
heeft bovenstaande in twee vragen samengevat waarop hieronder door HHSK per 
deelvraag zal worden ingegaan.  
 
 
1. Het peil binnen de marges van het ontwerp-peilbesluit 10 cm verlagen. 
Dhr. De Snoo vraagt aan HHSK om, binnen de marge van het peilbesluit, het peil van de 
Rotte onder normale omstandigheden op maximaal -1,10 m NAP te handhaven.  
 
Het streefpeil van -1,00 m NAP op de Rotte en de bijbehorende beheermarge is de 
laatste 30 jaren terug te vinden in de door de bedrijfsvoerders bijgehouden maalstaten 
van de gemalen. Uit deze maalstaten kan niet worden opgemaakt dat er in de afgelopen 
30 jaar een lager streefpeil is gehandhaafd. HHSK kan, door de toegenomen technische 
ontwikkeling van de gemalen, het streefpeil van -1,00 m NAP sinds 2004 wel 
nauwkeuriger handhaven tijdens intensievere neerslagomstandigheden en hoeft daardoor 
minder voor te malen.  
 
Bij voormalen wordt tijdelijk (minuten tot uren) het peil verlaagd, zodat er ruimte is voor 
de berging van neerslag en de afvoer van water uit de omliggende polders. HHSK hoeft 
sinds 2004 minder voor te malen, omdat in 2004 de dieselpompen vervangen zijn door 
elektrische pompen. Elektrische pompen kunnen nauwkeuriger aangestuurd worden door 
o.a. het gebruik van een frequentieregelaar. Doordat er nu minder voorgemalen hoeft te 
worden, staat naar verhouding het peil sinds 2004 minder vaak aan de onderzijde van de 
beheermarge. Hierdoor zijn de beheersbaarheid van het watersysteem en de veiligheid 
toegenomen (de waterkeringen worden minder aan een laag waterpeil blootgesteld, 
waardoor ze minder snel zullen verschuiven) en wordt de versnelde bodemdaling van de 
boezemlanden en Rottekade tegengegaan. 
 
De beheermarge en het streefpeil voor de Rotte blijft in het ontwerp-peilbesluit 
onveranderd t.o.v. de huidige praktijksituatie, de lage waterpeilen komen na 2004 alleen 
minder vaak voor. Als het streefpeil van -1,00 m NAP (nieuwe peilbesluit -1,02 m NAP 
i.v.m. de NAP-correctie) als hoog wordt ervaren, zijn er hoogstwaarschijnlijk andere 
oorzaken, zoals het niet ophogen van dalende percelen op de boezemlanden.  
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Het streefpeil kan niet lager worden ingesteld binnen de voorgestelde beheermarge van  
-1,20 m NAP en -0,90 m NAP in het ontwerp-peilbesluit, omdat de ruimte onder en 
boven het streefpeil noodzakelijk is voor de beheersing van het boezemsysteem. Dit 
betekent dat bij verlaging van het streefpeil naar -1,10 m NAP de bijbehorende 
beheermarge ook 10 cm mee moet zakken naar beneden. Het streefpeil en de 
bijbehorende beheermarge op de Rotte kunnen niet lager worden ingesteld, omdat dan 
de stabiliteit van de waterkeringen (waterveiligheid) in het geding komt en de 
bodemdaling wordt versneld. Ook het beheer van het boezemsysteem, de (werking van 
de) gemalen en bruggen en de recreatievaart zijn afgestemd op de huidige waterdiepte, 
de beheermarge en het bijbehorend fluctuerend waterpeil. Daarnaast hebben de ecologie 
en waterkwaliteit eisen m.b.t. een minimaal benodigde waterdiepte. Om een lager peil te 
kunnen invoeren zonder dat deze functies in gevaar komen, moeten de waterkeringen, 
de gemalen, de bruggen en de afmetingen van het boezemsysteem (verdiepen van 
profiel en aanpassen kades) worden aangepast. Wanneer HHSK het streefpeil en de 
beheermarge 10 cm zou verlagen en de kunstwerken en watersysteemafmetingen niet 
zou aanpassen, kan er wateroverlast in de polders ontstaan. Er vindt in dat geval dus 
afwenteling plaats op de poldersystemen en op de functies en bewoners die zich daar 
bevinden. 
 
 
2. Het verhelpen van lekkages langs de Rottekade. 
Dhr. De Snoo vraagt HHSK de kaden langs de Rotte, waar overmatige lekkage 
plaatsvindt, zodanig aan te aarden, dan wel af te werken met klei, dat de lekkage bij 
bewoners die gedurende de laatste 10 jaar is ontstaan, ophoudt overlast te geven.  
 
Omdat het waterpeil en de bijbehorende beheermarge van de afgelopen 30 jaar worden 
geformaliseerd in het ontwerp-peilbesluit, zullen de beschreven lekkages niet negatief 
beïnvloed worden door het ontwerp-peilbesluit. De eerder gevraagde waterpeilverlaging 
zou juist negatieve gevolgen hebben voor de waterveiligheid, beheersbaarheid van het 
watersysteem, wateroverlast in de polders en de ecologie (zie beantwoording vraag 1 in 
paragraaf 2.2). Deze vraag houdt geen verband met het ontwerp-peilbesluit, maar heeft 
betrekking op het beheer en onderhoud van de waterkering.  
 
Dhr. De Snoo heeft in 2011 contact opgenomen met HHSK in verband met de 
dijklekkages op zijn perceel (dossiernummer HHSK 2011.03745). Een deskundige van 
HHSK heeft ter plaatse de lekkages beoordeeld en een advies uitgebracht 
(dossiernummer HHSK 2011.06141), waarin dhr. De Snoo werd aangeraden drainage 
aan te leggen op zijn perceel om het kwelwater af te vangen en af te voeren. HHSK 
begrijpt dat dit advies niet bevredigend is geweest voor dhr. De Snoo en zal daarom zijn 
klacht nogmaals in behandeling nemen. De afdeling Waterkeringen van HHSK zal daarom 
zo spoedig mogelijk na vaststelling van het ontwerp-peilbesluit en de nota van 
beantwoording contact opnemen met dhr. De Snoo.  
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3. Conclusie 
 
Het ontwerp-peilbesluit van de Rotte heeft ter inzage gelegen gedurende de periode 14 
maart tot en met 24 april 2012. In deze periode is een bewonersavond voor alle 
belanghebbenden georganiseerd. Tijdens de inspraakperiode zijn twee zienswijzen 
ingediend. De Belangengroep Oud Verlaat verzoekt HHSK om het streefpeil met 10 cm te 
verlagen, de dijklekkages te verhelpen en peilschalen te plaatsen (zodat het waterpeil 
gecontroleerd kan worden). Dhr. De Snoo verzoekt HHSK om het streefpeil met 10 cm te 
verlagen en de dijklekkages te verhelpen.  
 
De zienswijzen hebben niet geleid tot een wijziging van het voorgestelde peil en de 
beheermarge, genoemd in het onwerp-peilbesluit. Dit betekent dat het huidige 
praktijkpeil en de bijbehorende beheermarge formeel vastgelegd worden. De klacht van 
dhr. De Snoo over dijklekkage bij zijn perceel zal in behandeling worden genomen. HHSK 
zal zo spoedig mogelijk contact opnemen met dhr. De Snoo. Eén van de 
standaardmaatregelen bij het herzien van peilbesluiten is het beoordelen van de locatie 
en de status van de peilschalen door de bedrijfsvoerders van HHSK. Er zullen naar 
aanleiding van dit peilbesluit nieuwe peilschalen bij de gemalen Schilthuis, de Kooi, ir. 
J.M. Leemhuis-Stout en ir. J.J. De Graeff worden geplaatst.   
 
Vervolg inspraakprocedure 
Aan dhr. De Snoo zal individueel en als vertegenwoordiger van de Belangengroep Oud 
Verlaat, nadat de Verenigde vergadering van 27 juni 2012 het ontwerp-peilbesluit van de 
Rotte (inclusief deze Nota van Beantwoording) als peilbesluit heeft vastgesteld, een 
antwoordbrief worden verstuurd.  
 
Tegen het besluit van de Verenigde Vergadering kan door belanghebbenden gedurende 6 
weken beroep ingesteld worden bij de arrondissementsrechtbank Rotterdam. Nadat de 
rechtbank uitspraak heeft gedaan is er ook nog de mogelijkheid om hoger beroep in te 
stellen bij de afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State. Krachtens de 
Algemene wet bestuursrecht schorst het beroep de werking van het besluit niet. Degene 
die tegen dit besluit beroep aantekent, kan als onverwijlde spoed dat volgens hem 
vereist, gelet op de betrokken belangen, een verzoek tot schorsing bij de 
Voorzieningenrechter indienen.  
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Bijlage 1, Ontvangen zienswijze 
Zienswijze Bestuur Belangengroep Oud Verlaat 
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Zienswijze dhr. De Snoo Rotte kade 23B  
 
 

 
 


