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1 Inleiding 

 
 
Het voorliggende rapport is de Nota van beantwoording naar aanleiding van de 
ingediende zienswijzen op het ontwerp-peilbesluit voor de Zuidplaspolder. 
Het ontwerp-peilbesluit heeft ter visie gelegen van maandag 9 juli tot en met vrijdag 24 
augustus 2012. Gedurende deze periode zijn twee inloopavonden voor de 
belanghebbenden in de Zuidplaspolder georganiseerd. De eerste inloopavond was op 
dinsdag 14 augustus 2012 in Nieuwerkerk aan den IJssel. De tweede inloopavond, op 
donderdag 16 augustus 2012 vond plaats in Zevenhuizen. De eerste avond is bezocht 
door ca. 40  en de tweede avond door ca. 10 belanghebbenden. Tijdens deze avond 
waren namens LTO-Noord twee afgevaardigden aanwezig. 
Van de avonden is een verslag gemaakt waarin de gestelde vragen omtrent het ontwerp-
peilbesluit Zuidplaspolder zijn weergegeven en, voor zover mogelijk, beantwoord. Dit 
verslag is naar de bezoekers aan de inloopavonden verstuurd en op de website van het 
hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard (HHSK) gepubliceerd. 
 
Tijdens de inspraakperiode hebben negen belanghebbenden een zienswijze ingediend. De 
zienswijzen hebben geleid tot één wijziging van het voorgestelde peil, genoemd in het 
ontwerp-peilbesluit Zuidplaspolder. De wijziging betreft het verhogen in plaats van 
fixeren van een deel van peilgebied (toevoerplan) GPG-860 van -6,27 m NAP naar  
-6,12 m NAP (GPG-914). Verder zijn er enkele tekstuele wijzigingen in de toelichting op 
het peilbesluit Zuidplaspolder (ten opzichte van het ontwerp-peilbesluit) aangebracht. 
Ook is in de Toelichting GPG-854 met bijbehorende tabel en tekst (hoofdstuk 4.3) 
gecorrigeerd omdat in het ontwerp-peilbesluit een verkeerd praktijkpeil was opgenomen. 
Op de peilbesluitkaart zijn enkele kleine grenscorrecties aangebracht, deze zijn aan het 
licht gekomen tijdens de inloopavonden en gesprekken met diverse ingelanden en zijn 
door de meetploeg van HHSK gecontroleerd. De kaarten 9 (peilbesluitkaart), 10 
(toekomstige ontwikkelingen) en 11 (peilverschil t.o.v. praktijkpeil) in de Toelichting op 
het peilbesluit Zuidplaspolder zijn aangepast. 
 
Eén wijziging is naar aanleiding van de eerste inloopavond op 14 augustus 2012 
doorgevoerd. Diverse belanghebbenden in peilgebied GPG-891 / GPG-888 hebben tijdens 
deze inloopavond aangegeven bezwaar te hebben tegen het voorstel om in GPG-891 een 
peilverlaging van 10 cm door te voeren, dit in verband met kwetsbare funderingen.  
Alle belanghebbenden zijn op 3 september 2012 met een huis-aan-huisbrief 
geïnformeerd over het intrekken van de voorgestelde peilaanpassing (verlaging) en het 
handhaven van het praktijkpeil. Zij zijn door HHSK uitgenodigd om met HHSK contact op 
te nemen, indien ze het niet eens zijn met het handhaven van het praktijkpeil. Van vijf 
ingelanden in het peilgebied GPG-888 zijn positieve telefonische reacties 
binnengekomen. Met een andere belanghebbende is op 7 september 2012 in het 
betreffende peilgebied een veldbezoek afgelegd waarbij de individuele situatie is bekeken 
en besproken. Dit heeft niet tot verdere aanpassingen in het gebied geleid.  
 
Deze nota van beantwoording wordt, samen met het peilbesluit, ter vaststelling 
aangeboden aan de verenigde vergadering van het hoogheemraadschap van Schieland 
en de Krimpenerwaard op 28 november 2012. 
 
De nota van beantwoording zal daarna met een korte aanbiedingsbrief worden verzonden 
aan de indieners van een zienswijze. 
 
Leeswijzer 
In hoofdstuk 2 is een samenvatting gegeven van de inhoud van de ingediende 
zienswijzen en is de beantwoording door het hoogheemraadschap van Schieland en de 
Krimpenerwaard weergegeven. 
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  

 

2.1 Samenvatting van de zienswijzen en beantwoording door HHSK 

 
 
Indiener Samenvatting zienswijze Reactie HHSK 
1. Dienst Landelijk Gebied, 
Bureau Beheer 
Landbouwgronden (BBL), 
dhr. P.J.A. de Vries. 

1. Heeft gronden in de Groene 
Waterparel in eigendom. BBL maakt 
bezwaar tegen de voorgenomen 
peilaanpassing in peilgebied GPG-854 
omdat een daling van het waterpeil 
kan leiden tot oxidatie van de 
katteklei in de ondergrond, waardoor 
de bijzondere natuurwaarden 
aangetast kunnen worden. 
2. Soortgelijke bezwaren / 
opmerkingen gelden ook voor 
peilgebied GPG-859, in combinatie 
met de peilgebieden GPG-46 en GPG-
875. 
 

1. Voor wat betreft de voorgenomen peilaanpassing in peilgebied 
GPG-854 is inmiddels gebleken dat het praktijkpeil, dat uitgangspunt 
is geweest bij de afweging van een nieuw vast te stellen peil vanwege 
de aanwezige katteklei, niet op -5,90 m t.o.v. NAP ligt, maar al jaren 
op de voorgestelde -6,02 m NAP ligt. De drooglegging is bij het 
huidige praktijkpeil van -6,02 m NAP gemiddeld 42 cm. In het nieuwe 
peilbesluit zal dan ook dit praktijkpeil worden gehandhaafd, de 
voorgestelde peilverlaging t.o.v. het praktijkpeil van 10 cm is 
hierdoor niet meer van toepassing. Door het huidige 
oppervlaktewaterpeil van -6,02 m NAP te handhaven, droogt de 
katteklei niet uit en wordt de werking van de katteklei behouden. Dit 
is positief voor de toekomstige functieverandering naar natuur. 
Overigens is het peil van -5,80 m uit het peilbesluit van 1994 nooit 
ingesteld omdat de laagste delen van de betreffende percelen in dit 
peilgebied te nat bleken te worden.  
De tabel en onderbouwing voor het oppervlaktewaterpeil in peilgebied 
GPG-854 zal in de toelichting worden aangepast, in praktijk zal het 
waterpeil niet worden aangepast.  
2. In peilgebied GPG-859 wordt voor het deel van de Groene 
Waterparel geen verandering van het praktijkpeil voorgesteld, het 
praktijkpeil -6,62 m NAP blijft gehandhaafd. Dit peil valt bovendien 
binnen het, in het Waterhuishoudingplan Groene Waterparel 
voorgestelde peil van -6,40 / -6,70 m NAP. 
Voor GPG-860 (op kaart 9 in de Toelichting abusievelijk peilgebied 
GPG-46) geldt dat een deel van het peilgebied (dat in de toekomstige 
Groene Waterparel ligt) in praktijk groter blijkt te zijn: het zuidelijke 
gedeelte, ten oosten van de Tweede Tochtweg loopt door tot aan de 
Derde Tocht. Het (praktijk)peil blijft hier -6,27 m NAP. In het 
Waterhuishoudingplan voor de Groene en Rode waterparel is dit deel 
van het peilgebied (peilgebied GPG-860) (deels) onderdeel van het 
zogenaamde toevoerplan met peil -6,25 m NAP waardoor het 
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praktijkpeil prima past bij de eventuele natuurontwikkeling in de 
toekomst. 
In peilgebied GPG-875 wordt geen verandering in het praktijkpeil 
voorgesteld, alhoewel de mogelijkheid bestaat om lokaal een 
aangevraagde peilafwijking (onder voorwaarden) toe te staan. De 
duur van de afwijking is afhankelijk van de met belanghebbende 
partijen op te stellen toekomstvisie. 
 
Conclusie: 
De zienswijze van dhr. P.J.A. de Vries namens BBL leidt niet tot een 
aanpassing van de peilen in de praktijksituatie en een aanpassing van 
het ontwerp-peilbesluit Zuidplaspolder. Wel zal de tabel en tekst 
behorende bij het peilgebied GPG-854 in de bijbehorende Toelichting 
op het ontwerp-peilbesluit worden gecorrigeerd. Ook zal in het 
definitieve peilbesluit bijlage kaart 9 in de Toelichting worden 
aangepast. 

2. Dhr. H. van Tilburg, 
Moordrecht 

1. Stelt dat in peilgebied GPG-870 
volgens het ontwerp-peilbesluit een 
peilverlaging wordt voorgesteld van -
10 cm. Een verlaging van het 
waterpeil is onwenselijk omdat er dan 
te weinig water in de sloot staat, er 
nog meer verzakking op zal treden, 
flora en fauna afneemt. Het grasland 
is niet gebaat bij een lager waterpeil. 
2. Door een directe verbinding met de 
Vierde Tocht is een grote 
schommeling in het waterniveau 
aanwezig door de werking van het 
gemaal. 
 

1. In het ontwerp-peilbesluit is voor peilgebied GPG-870 geen 
peilverlaging van -10 cm voorgesteld, maar wordt voorgesteld om het 
praktijkpeil van -6,62 / -6,72 m NAP te handhaven. Het peil blijft dus 
ongewijzigd. 
2. Op basis van inventarisaties en berekeningen van het 
watersysteem zullen door HHSK diverse (beheer)maatregelen 
uitgevoerd worden, zodat de waterpeilen onder normale 
neerslagsituaties beter gehandhaafd kunnen worden. Eén van de 
maatregelen zal betrekking hebben op het verbeteren van de afvoer 
naar het gemaal Abraham Kroes door bijvoorbeeld de afvoer door de 
Vierde Tocht te optimaliseren. Hierdoor wordt er minder 
oppervlaktewater uit het bovenstrooms gebied via peilgebied GPG-
875 afgevoerd naar gemaal Kroes.  
De verwachting is dat door het verdelen van waterstromen, een 
geleidelijkere afvoer plaatsvindt, waardoor grote peilschommelingen 
nabij het gemaal afnemen. Overigens blijven peilschommelingen in 
de Derde Tocht bestaan, deze zijn inherent aan een kunstmatig 
aangelegd watersysteem in een laag gelegen polder en de werking 
van het gemaal Abraham Kroes.  
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Conclusie:  
De zienswijze van dhr. H. van Tilburg leidt niet tot een aanpassing 
van het ontwerp-peilbesluit. 

3. Land- en Tuinbouw 
Organisatie Noord 

LTO Noord kan zich goed vinden in 
het ontwerp-peilbesluit 
Zuidplaspolder, maar vraagt voor een 
aantal punten aandacht: 
1. Maatwerk in het Restveengebied, 
het verlagen van het peil naar de 
gemiddelde drooglegging tot 60 cm 
mogelijk maken. 
2. Het peilbeheer moet afgestemd zijn 
op ‘peil volgt functie’ en niet op 
toekomstige ontwikkelingen binnen 
een peilvak. LTO Noord bevreemdt 
het dat een peilindexering wordt 
voorgesteld en tegelijkertijd rekening 
wordt gehouden met de toekomstige 
ontwikkeling van de Groene 
Waterparel. 
3. Het afkalven van oevers tussen de 
Tweede en de Derde Tocht is een 
probleem. Hiertegen moeten op korte 
termijn maatregelen uitgevoerd 
worden. 
4. Afwijkende peilen en een soepele 
beoordeling door HHSK van de 
individuele situaties moeten mogelijk 
blijven. 

1. Voor veenweidegebieden geldt de provinciale beleidsregel dat de 
bodemdaling niet gevolgd wordt indien de drooglegging 60 cm of 
meer is. In het Restveengebied is per peilgebied bekeken wat de 
gemiddelde drooglegging is. Indien deze groter dan 60 cm is, wordt 
het oppervlaktewaterpeil niet aangepast aan de maaivelddaling. Voor 
enkele peilgebieden is voorgesteld om het oppervlaktewaterpeil te 
indexeren aan de maaivelddaling (zoals voor peilgebieden GPG-869, 
GPG-871 en GPG-872. Met peilaanpassingen dient zeer terughoudend 
omgegaan te worden. Peilaanpassingen kunnen weer leiden tot 
bodemdaling, opbarsten van slootbodems, slechtere waterkwaliteit en 
instabiele bodems (verlies draagkracht).  
2. In de Toelichting op het ontwerp-peilbesluit Zuidplaspolder wordt 
gewezen op de huidige agrarische gebruiksfunctie van de 
peilgebieden. Ook is de toekomstige ontwikkeling van de Groene 
Waterparel genoemd, vanwege de bestemming hiervan in de 
bestemmingsplannen en het Waterhuishoudingplan voor de Rode en 
Groene Waterparel (Witteveen + Bos, juli 2010). Door het vaststellen 
van het huidige praktijkpeil wordt de huidige gebruiksfunctie bediend 
en niet benadeeld (de drooglegging is voldoende en valt binnen de 
beleidskaders van de Provincie en HHSK). Door het waterpeil niet te 
veranderen worden tevens de ecologische randvoorwaarden m.b.t. de 
(voor de Groene waterparel belangrijke) katteklei gehandhaafd. Dit 
laatste is ook in het belang van de agrarische bestemming: als de 
katteklei door het verlagen van het waterpeil ‘droog’ valt, heeft dit 
een nadelig effect op de chemische samenstelling van de bodem, 
waardoor de kwaliteit van het grasland achteruit kan gaan.   
3. Op basis van inventarisaties en berekeningen van het 
watersysteem zullen door HHSK diverse (beheer)maatregelen 
uitgevoerd worden, zodat de waterpeilen onder normale 
neerslagsituaties beter gehandhaafd kunnen worden. Eén van de 
maatregelen zal betrekking hebben op het verbeteren van de afvoer 
naar het gemaal Abraham Kroes door bijvoorbeeld de afvoer door de 
Vierde Tocht te optimaliseren. Hierdoor wordt er minder 
oppervlaktewater uit het bovenstrooms gebied via peilgebied GPG-
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875 afgevoerd naar gemaal Kroes. Ook zal de situatie tussen de 
Tweede en Derde Tocht verbeteren doordat hier minder water uit 
bovenstroomse gebieden (via gemaal Bierhoogt) wordt afgevoerd. 
De verwachting is dat door het verdelen van waterstromen, een 
geleidelijkere afvoer plaatsvindt, waardoor grote peilschommelingen 
nabij het gemaal afnemen. Overigens blijft de kans op 
peilschommelingen (en dus afkalven van oevers) in de Derde Tocht 
bestaan, deze zijn inherent aan een kunstmatig aangelegd 
watersysteem in een laag gelegen polder en de werking van het 
gemaal Abraham Kroes.  
4. LTO Noord vraagt aandacht om maatwerk mogelijk te maken. 
Eventuele afwijkende peilen worden getoetst en indien er geen 
andere belangen worden geschaad, is een afwijkend (individueel) peil 
(onder geldende beleidsvoorwaarden van de provincie Zuid-Holland 
en HHSK) mogelijk. 
 
Conclusie: 
De zienswijze van dhr. D. Bac namens LTO Noord leidt niet tot een 
aanpassing van de peilen in de praktijksituatie en een aanpassing van 
het ontwerp-peilbesluit.  

4. Dhr. J. in ’t Hout, 
Moordrecht 

1.Verzoekt om een verlaging van het 
oppervlaktewaterpeil vanwege 
maaivelddaling in het Restveengebied 
en de beperkte drooglegging. Gezien 
de landbouwbelangen is een 
aanpassing van het waterpeil nodig, 
alleen inspelen op 
weersverwachtingen middels flexibel 
peil is niet voldoende en afhankelijk 
van personen met kennis. 
2. Vraagt aandacht voor het 
peilbeheer, en een oplossing van 
problemen die ontstaan in peilgebied 
GPG-875 door het bergen van water 
van elders uit de polder.  
 

1. De percelen van dhr. In ’t Hout, gelegen in peilgebied GPG-875, 
hebben voor het grootste gedeelte een maaiveldhoogte van ca -5,89 
/ -5,70 m NAP, deels -5,59 / -5,5 m NAP en -5,49 / -5,40 m NAP. Het 
oppervlaktewaterpeil is -6,37 / -6,48 m NAP. Voor de percelen van 
dhr. In ’t Hout geldt dat de gemiddelde drooglegging groter is dan 60 
cm (varieert van 59 cm tot 108 cm).  
Voor veenweidegebieden geldt de provinciale beleidsregel dat de 
bodemdaling niet gevolgd wordt indien de drooglegging 60 cm of 
meer is. In zowel het gehele peilgebied GPG-875 als voor de percelen 
van dhr. In ’t Hout is de gemiddelde drooglegging groter dan 60 cm. 
Het oppervlaktewaterpeil wordt in het nieuwe peilbesluit dan ook niet 
aangepast, het praktijkpeil van -6,37 / -6,48 m NAP wordt 
gehandhaafd. 
2. HHSK heeft de inspanningsverplichting om de 
oppervlaktewaterpeilen, zoals vastgelegd in het peilbesluit, te 
handhaven. Dit is een constante beheertaak van HHSK waarbij, 
indien nodig, wordt geanticipeerd op (extreme) weersverwachtingen, 
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waardoor een tijdelijke peilverlaging of –verhoging noodzakelijk is, dit 
om wateroverlast of verdroging te voorkomen.  
Op basis van inventarisaties en berekeningen van het watersysteem 
zullen door HHSK diverse (beheer)maatregelen uitgevoerd worden, 
zodat de waterpeilen onder normale neerslagsituaties beter 
gehandhaafd kunnen worden. Een van de maatregelen zal betrekking 
hebben op het verbeteren van de afvoer naar het gemaal Abraham 
Kroes door bijvoorbeeld de afvoer door de Vierde Tocht te 
optimaliseren. Hierdoor wordt er minder oppervlaktewater uit het 
bovenstrooms gebied via peilgebied GPG-875 afgevoerd naar gemaal 
Kroes.  
De verwachting is dat door het verdelen van waterstromen, een 
geleidelijkere afvoer plaatsvindt, waardoor grote peilschommelingen 
nabij het gemaal afnemen. Overigens blijft de kans op 
peilschommelingen in de Derde Tocht bestaan, deze zijn inherent aan 
een kunstmatig aangelegd watersysteem in een laag gelegen polder 
en de werking van het gemaal Abraham Kroes. 
 
Conclusie: 
De zienswijze van dhr. J. in ‘t Hout leidt niet tot een aanpassing van 
het ontwerp-peilbesluit. 

5. Dhr. J.E. de Haan, 
Moordrecht 

1.Verzoekt om een verlaging van het 
oppervlaktewaterpeil vanwege de 
geringe drooglegging van zijn 
percelen in peilgebied GPG-875 
(restveengebied). De gemiddelde 
drooglegging van 73 cm, die genoemd 
is in de toelichting op het ontwerp-
peilbesluit klopt niet. Nu de 
natuurontwikkelingen van de provincie 
voor het Restveengebied niet 
doorgaan is een voldoende 
drooglegging voor de voortzetting van 
de landbouw (melkveehouderij) 
noodzakelijk. Dit is met het ontwerp-
peilbesluit niet realiseerbaar. De 
geringe drooglegging veroorzaakt 

1 en 3. Per peilgebied wordt de gemiddelde drooglegging bepaald. 
Voor peilgebied GPG-875 is gebleken dat de gemiddelde drooglegging 
ca. 70 cm is. De verschillen in het peilgebied zijn echter relatief groot, 
dit komt door de ‘hoge’ kreekruggen in het landschap.  
De percelen die dhr. De Haan pacht van de Stichting van Drost 
IJserman liggen in één van de laagste delen van het peilgebied GPG-
875. De drooglegging van deze percelen varieert van 9 cm tot 108 
cm. Zo’n 40% ligt tussen de 9 en 58 cm ten opzichte van het 
winterpeil, dus nog lager ten opzichte van het zomerpeil.  
In principe is een verdere opdeling van peilgebieden in kleinere 
eenheden met een eigen peilbeheer niet wenselijk vanuit het streven 
van het waterschap naar robuuste en grote peilgebieden en het 
terugdringen van kwel en bevorderen van bodemstabiliteit. Dit is ook 
conform beleid van de provincie. Indien de afgesproken maatregel uit 
2003 (zie ook beantwoording zienswijze van de Stichting van Drost 
IJserman) waarin in natte perioden in de zomer een tijdelijke 
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allerlei financiële en praktische 
problemen. 
2.Voorziet waterproblemen wanneer 
Westergouwe wordt aangelegd, 
aangezien de afvoerende watergang 
langs en door de weidepercelen in dit 
deel van het restveengebied loopt. 
3.Verzoekt om een apart peilvak 
(onderbemaling) in te stellen voor de 
gronden van Stichting van Drost 
IJserman, waarop het bedrijf 
gevestigd is, om agrarische 
bedrijfsvoering nu en in de toekomst 
mogelijk te maken.  
 

peilverlaging van 5 à 7 cm wordt gehanteerd, niet langer soelaas 
biedt, moet bepaald worden of een andere oplossing mogelijk is. In 
het licht van de huidige bedrijfsvoering is het redelijk om een 
afwijkend peil, onder voorwaarden en met een vergunning, tijdelijk 
toe te staan. Voor de uitvoering van het afwijkend peil is dhr. De 
Haan dan zelf verantwoordelijk. 
Overigens zullen, op basis van inventarisaties en berekeningen van 
het watersysteem door HHSK diverse (beheer)maatregelen 
uitgevoerd worden, zodat de waterpeilen onder normale 
neerslagsituaties beter gehandhaafd kunnen worden en er geen 
wateroverlast ontstaat bij extreme neerslagsituaties. Een van de 
maatregelen zal betrekking hebben op het verbeteren van de afvoer 
naar het gemaal Abraham Kroes door bijvoorbeeld de afvoer door de 
Vierde Tocht te optimaliseren. Hierdoor wordt er minder 
oppervlaktewater uit het bovenstrooms gebied via peilgebied GPG-
875 afgevoerd naar gemaal Kroes.  
De verwachting is dat door het verdelen van waterstromen, een 
geleidelijkere afvoer plaatsvindt, waardoor grote peilschommelingen 
nabij het gemaal afnemen. Overigens blijft de kans op 
peilschommelingen in de Derde Tocht bestaan, deze zijn inherent aan 
een kunstmatig aangelegd watersysteem in een laag gelegen polder 
en de werking van het gemaal Abraham Kroes. 
 2. De toekomstige ontwikkeling Westergouwe heeft geen invloed op 
het peilbeheer in peilgebied GPG-875. Westergouwe dient, conform 
afgegeven vergunning, het in het Waterhuishoudingplan 
Westergouwe beschreven watersysteem te realiseren en te beheren. 
Het watersysteem wordt volgens deze voorwaarden aangelegd (o.a. 
de afvoer uit Westergouwe mag niet groter zijn dan maximaal 18 
mm/dag), dus vindt er geen afwenteling plaats op het overige 
watersysteem in de Zuidplaspolder. 
 
Conclusie: 
De zienswijze van dhr. J.E. de Haan leidt niet tot een peilwijziging in 
peilgebied GPG-875. Wel is het voor dhr. De Haan mogelijk om, 
onder bepaalde voorwaarden, voor zijn percelen een vergunning voor 
een afwijkend, nader te bepalen, peil aan te vragen. 
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6. Verhagen Rentmeesters, 
Oud-Beijerland namens de 
Stichting van Drost 
IJserman 

1.Door de geringe drooglegging van 
(een gedeelte van) percelen in 
gebruik bij de heren De Haan te 
Moordrecht, ontstaat regelmatig 
wateroverlast. Het ontwerp-peilbesluit 
zal dit niet / nauwelijks veranderen. 
Verwezen wordt naar een brief van 
HH Schieland, nr. 2003.00638, waarin 
is afgesproken dat in de zomer, 
gedurende natte perioden, een 
flexibele peilinstelling zal worden 
gehanteerd. Door de flexibele 
peilinstelling kan het 
oppervlaktewaterpeil (-6,35 / -6,45 m 
NAP) tijdelijk 5 à 7 cm lager worden 
ingesteld.  
2.Indien in het nieuwe ontwerp-
peilbesluit wordt voldaan aan de 
maatregel genoemd in 2003, dan 
stemt het bestuur van de Stichting 
van Drost IJserman in met het 
ontwerp-peilbesluit Zuidplaspolder. 

1. Zie voor de beantwoording op deze zienswijze de beantwoording 
Ad. 5, de zienswijze van dhr. J.E. de Haan. 
 
Conclusie:  
De zienswijze van Verhagen Rentmeesters, namens de Stichting van 
Drost IJserman leidt niet tot een peilwijziging in peilgebied GPG-875. 
Wel kan een vergunning voor een peilafwijking, onder voorwaarden, 
worden aangevraagd voor de percelen die in gebruik zijn bij dhr. J.E. 
de Haan. 
 

7. Dhr J.A. Roos en dhr. C. 
Reijm, Zevenhuizen 

1. Verzoekt om een hoger 
oppervlaktewaterpeil, zoals dat sinds 
1977 is ingesteld, ter bescherming 
van funderingen van aanwezige 
bebouwing. In het ontwerp-peilbesluit 
is in peilgebied GPG-860 -6,25 m NAP 
voorgesteld in plaats van -6,10 m 
NAP. Vanaf 1980 wordt het peil op 
hoogte gehouden door een opmaling, 
deze is aan vervanging toe. Verzocht 
wordt om het peil van -6,10 m NAP in 
te stellen. 
 

1. Het oppervlaktewaterpeil van peilgebied GPG-860, waarvoor in het 
ontwerp-peilbesluit een peil van -6,27 m NAP is voorgesteld, maakt 
deel uit van het zogenaamde toevoerplan. Het toevoerplan is ooit 
aangelegd om oppervlaktewater vanuit de Ringvaart tot in de 
haarvaten van het watersysteem in de Zuidplaspolder aan te voeren 
en waarbij rekening gehouden werd met gevoelige funderingen. De 
toevoervoorziening, peilgebied GPG-860, doorsnijdt het reliëfrijke 
middengebied van de Zuidplaspolder. Hierdoor is het in de praktijk 
lastig om het hogere peil van -6,10 m uit het verleden te handhaven 
en was er lokaal een extra pompinstallatie nodig. Gezien het 
meervoudig belang voor het handhaven van een iets hoger peil in het 
toevoersysteem is het verzoek om het oude -6,12 m peil te 
handhaven gerechtvaardigd, zolang de bestaande woningen / 
bedrijfsgebouwen aanwezig zijn. Hiermee zijn geen nadelige effecten 
voor derden te verwachten. 
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HHSK zal maatregelen treffen om in een deel van peilgebied GPG-860 
een peil van -6,12 m NAP in te stellen (dit is inclusief de theoretische 
NAP-correctie van 2 cm). 
 
Conclusie:  
De zienswijze van dhr. J.A. Roos en dhr. C. Reijm leidt tot een  
peilaanpassing (peilverhoging van 15 cm) voor een deel van het 
peilgebied GPG-860 in het kader van het behoud van de funderingen 
van de bestaande bebouwing. 

8. Gemeente Waddinxveen, 
Dhr. P. Luijters 

1. Vraagt aandacht om de door HHSK 
verleende watervergunningen voor de 
ontwikkelingen ’t Suijt, Nooitgedacht, 
Centrumplan te verwerken in het 
ontwerp-peilbesluit. 
2. Stelt dat het HHSK-beleid ten 
aanzien van afwijkende peilen niet 
van toepassing is voor de 
ontwikkellocaties waarvoor reeds 
vergunningen zijn verleend. 
3. Verzoekt om een goede verwerking 
van het vastgestelde 
bestemmingsplan voor Triangel en de 
grenzen van ontwikkeling goed vast te 
leggen (i.c. verwijderen van ‘drietal 
uitlopers’ van de hoogwatersloot langs 
de Tweede Bloksweg). 
4. Is de voorgestelde verlaging van 
het streefpeil (zomerpeil) in peilgebied 
GPG-847 van invloed op de 
historische wateropgaven? Indien dit 
leidt tot een verkleining van de 
wateropgaven, is de wateropgave dan 
een reden voor de peilaanpassing? 
5. De gemeente Waddinxveen wordt 
graag geïnformeerd over de juiste 
streefpeilen bij Akkeroord. 
6. Verzoekt om aanpassing van de 

1. In de definitieve versie van het peilbesluit Zuidplaspolder (dat 
volgens planning behandeld wordt door de VV op 28 november 2012) 
zullen de verleende vergunningen m.b.t.  't Suijt, Nooitgedacht, 
Centrumplan worden verwerkt voor zover relevant voor het 
watersysteem.   
2. De peilen voor de ontwikkellocaties, waarvoor reeds vergunningen 
zijn verleend, worden opgenomen in het peilbesluit Zuidplaspolder. 
3. De in de Toelichting opgenomen bijlage 3, kaart 'Toekomstige 
ontwikkelingen' zal worden aangepast aan de grenzen van de 
toekomstige ontwikkeling Triangel. 
4. Het voorstel voor een kleine aanpassing van het zomerpeil (-5 cm) 
in peilgebied GPG-847 is ingegeven doordat delen van het peilgebied 
een te geringe drooglegging hebben (o.a. veroorzaakt 
door bodemdaling) onder normale neerslagomstandigheden. De 
geringe drooglegging heeft nadelige gevolgen voor de 
gebruiksfuncties. Gezien de huidige agrarische functie, die met de 
voorgestelde zomerpeil verlaging wordt gefaciliteerd, acht HHSK deze 
aanpassing gerechtvaardigd. De peilverlaging is dus niet voorgesteld 
in het kader van het verkleinen van de NBW-wateropgave.  
Uit berekeningen voor dit peilgebied GPG-847 is overigens gebleken 
dat het sturen van de afvoer van water uit het noorden efficiënter kan 
(door in het hoge land water langer vast te houden indien nodig). 
Hierdoor wordt peilgebied GPG-847 minder belast met water (in tijd). 
Dit 'efficiënter sturen' heeft wel een (positief) effect op de NBW-
wateropgave in de Zuidplaspolder. 
5. In peilgebied GPG-849, Akkeroord, is in het ontwerp-peilbesluit 
een peil van -6,02 m NAP voorgesteld. Uit metingen blijkt dat er in de 
praktijk (meerdere) hogere peilen aanwezig zijn. Met de bewoners is 
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kaart ‘Ontwikkelingen’. 
7. HHSK draagt zorg voor de 
instandhouding van peilen, dit is geen 
zorg voor de gemeente, is dit correct? 
 

op 10 en 11 september 2012 telefonisch contact opgenomen om het 
optimale peil, rekening houdend met de aanwezige kwetsbare 
funderingen, vast te stellen. In het peilbesluit Zuidplaspolder worden 
voor Akkeroord twee oppervlaktewaterpeilen (-5,68 m en -5,85 m 
NAP) vastgelegd.  
6. Zie antwoord 3. 
7. HHSK is als waterbeheerder o.a. verantwoordelijk voor het 
waterkwantiteitsbeheer. HHSK heeft een inspanningsverplichting om 
de, in het peilbesluit vastgelegde oppervlaktewaterpeilen, te 
handhaven. Wanneer het gaat om (vergunde) afwijkende 
waterpeilen, dan heeft HHSK een rol als toezichthouder en is de 
vergunninghouder verantwoordelijk voor het juiste peilbeheer 
(conform vergunning). 
 
Conclusie:  
De zienswijze van dhr. Luijters namens de gemeente Waddinxveen 
leidt alleen (mogelijk) voor peilgebied GPG-828, Akkeroord, tot een 
peilwijziging ten opzichte van het ontwerp-peilbesluit. Ook zal de 
kaart 10 ‘Toekomstige ontwikkelingen’ in de bijlage van de 
Toelichting op het peilbesluit worden aangepast. 

9. Provincie Zuid-Holland, 
Gedeputeerde Staten, mr. 
C. Verwijs 

1. De provincie vraagt aandacht voor 
de doorvertaling van het 
‘Waterhuishoudingsplan Rode en 
Groene Waterparel Zuidplaspolder’ 
naar het peilbeheer in de 
Zuidplaspolder. 
2. In het gevoerde overleg tussen 
ambtenaren van HHSK en de 
provincie is aangegeven dat een peil 
in peilgebied GPG-854 foutief is 
weergegeven. De provincie neemt aan 
dat het ontwerp-peilbesluit hierop 
wordt aangepast. 
3. Voor wat betreft de vier 
onderbemalingen in het 
Restveengebied tussen de Tweede en 
Vierde Tocht stelt de provincie dat een 

Voor de reactie op vraag 1 en 2 waar het de Groene Waterparel 
betreft, wordt verwezen naar de reactie op de zienswijze van BBL, zie 
Ad. 1. 
 
3. In peilgebied GPG-870, onderdeel van het Restveengebied, liggen 
enkele peilgebieden met een lager oppervlaktewaterpeil. Gezien de 
beperkte drooglegging en de maaivelddaling is een aanpassing aan 
de maaivelddaling voor deze kleinere peilgebieden gerechtvaardigd. 
Indien het grondgebruik in het Restveengebied verandert van 
agrarisch naar natuur, zoals in het Convenant Restveen en Groene 
Waterparel is beoogd, dan pas is het mogelijk om de 
oppervlaktewaterpeilen aan te passen. Zolang het huidige 
grondgebruik wordt voortgezet, zal het oppervlaktewaterpeil zo goed 
mogelijk moeten worden afgestemd op de huidige agrarische 
gebruiksfunctie.  
4. HHSK beseft terdege dat de agrarische functie in het 
Restveengebied en de afvoerfunctie van het gemaal Abraham Kroes 
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verlaging van het praktijkpeil tot een 
versnelde bodemdaling leidt. De 
peilaanpassingen zijn niet in lijn met 
de strekking van het Convenant 
Restveen & Groene Waterparel uit 
2006. De provincie stelt voor om het 
gezamenlijk ondertekende convenant 
Restveen & Groene Waterparel uit 
2006 te betrekken bij het peilbesluit. 
4. De provincie stelt voor om 
gezamenlijk met betrokkenen een 
toekomstperspectief te verkennen 
alvorens de peilverlagingen door te 
voeren. 
5. De provincie wil inzicht in de 
aanwezige informatie over de 
maaivelddaling en verzoekt deze als 
bijlage toe te voegen aan de 
toelichting op het peilbesluit. 
6. In het peilbesluit wordt alleen 
rekening gehouden met het huidige 
grondgebruik terwijl toekomstige 
ruimtelijke ontwikkelingen, waaronder 
de Groene Waterparel en 
Westergouwe, (grotendeels) 
planologisch zijn vastgelegd. De 
provincie bespreekt graag met HHSK 
op welke wijze met het waterbeheer 
kan worden geanticipeerd op nieuwe 
al planologisch vastgelegde 
ontwikkelingen.  
 

in de nabije toekomst nog meer onder druk komen te staan vanwege 
de geringe drooglegging, de geringe draagkracht van de bodem, de 
kweldruk en de opbarstende slootbodems in het zuidelijk deel van de 
Zuidplaspolder. Hierdoor heeft de waterkolom een geringe diepte en 
neemt de waterkwaliteit verder af. Daarnaast nemen de beheer- en 
onderhoudskosten voor HHSK (en dus voor de ingelanden binnen 
HHSK) toe. Echter, zolang het huidige grondgebruik (o.a. 
melkveehouderij) bestaat, zal het oppervlaktewaterpeil zo goed 
mogelijk moeten worden afgestemd op de huidige agrarische 
gebruiksfunctie.  
HHSK wil daarom in samenwerking met de convenantpartners starten 
met een onderzoek naar de optimale toekomstige inrichting van (het 
watersysteem in) het restveengebied in de Zuidplaspolder. De 
noodzaak tot het starten met een verkenning van een 
toekomstperspectief voor het restveengebied, ontslaat HHSK intussen 
echter niet van haar taak en rol als waterbeheerder van het huidige 
watersysteem. 
5. Tijdens het overleg op 13 augustus 2012 met de provincie Zuid-
Holland (Dhr. F. van Pelt en Mw. O. Bongers) heeft HHSK aangegeven 
dat de maaivelddaling in de Zuidplaspolder lastig te bepalen is 
vanwege het ontbreken van voldoende gegevens uit het verleden. In 
het algemeen geldt dat veenbodems aan inklinking, oxidatie en 
zettingen onderhevig zijn.  
HHSK heeft bij de afweging van oppervlaktewaterpeilen in 
veengebieden gekeken naar de gemiddelde drooglegging per 
peilgebied. Indien de gemiddelde drooglegging lager dan de norm 
voor veenweidegebied is (60 cm) dan is het gebied vergeleken met 
het veenweidegebied in Capelle aan den IJssel en de 
Krimpenerwaard.  
De gemiddelde maaivelddaling in het veenweidegebied in Capelle aan 
den IJssel en de Krimpenerwaard is als referentie gebruikt bij het 
bepalen van de maaivelddaling in het min of meer vergelijkbare 
veenweidegebied in de Zuidplaspolder. De maaiveldhoogtetabellen, 
die voor elk peilgebied zijn gemaakt, zullen als bijlage aan mw. 
Bongers en dhr. Van Pelt worden toegestuurd.  
6. Toekomstige stedelijke ontwikkelingen zoals Westergouwe, maar 
ook de natuurontwikkeling Groene Waterparel zijn aangegeven op 
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kaart 10, in de bijlage van de Toelichting op het ontwerp-peilbesluit. 
Beide ontwikkelingen hebben een eigen waterhuishoudingplan. Indien 
een ontwikkeling (gefaseerd) is gerealiseerd, is een partiële 
herziening van het peilbesluit Zuidplaspolder mogelijk. Omdat het 
onduidelijk is binnen welke termijn de ontwikkelingen gerealiseerd 
zullen worden, is in het vast te stellen peilbesluit geen rekening 
gehouden met deze toekomstige peilveranderingen.   
 
Conclusie: 
De zienswijze van mr. C. Verwijs namens Gedeputeerde Staten van 
Zuid-Holland leidt niet tot een aanpassing van peilen in het ontwerp-
peilbesluit. Wel zal de tabel en tekst behorende bij het peilgebied 
GPG-854 in de bijbehorende Toelichting op het ontwerp-peilbesluit 
worden gecorrigeerd. De maaiveldhoogtetabellen zullen, als bijlage 
op het peilbesluit Zuidplaspolder, worden toegezonden aan mw. 
Bongers en dhr. Van Pelt. HHSK zal contact opnemen met de 
provincie Zuid-Holland en andere convenantpartners om te komen tot 
een toekomstvisie voor het Restveengebied.  
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Conclusie 

 
De zienswijzen hebben geleid tot twee kleine peilwijzigingen ten opzichte van het 
voorgestelde peil, genoemd in het ontwerp-peilbesluit Zuidplaspolder. De wijzigingen 
bestaan uit het fixeren (vastzetten) van het huidige praktijkpeil van peilgebied GPG-891 
van -6,42 m NAP in plaats van het verlagen naar -6,52 m NAP. De andere peilwijziging 
betreft een deel van het toevoerplan van peilgebied GPG-860, hier wordt een klein deel 
verhoogd van -6,27 m NAP naar -6,12 m NAP. 
Verder worden er enkele kleine tekstuele wijzigingen in de Toelichting doorgevoerd en 
worden kaarten 9 (nieuw peilbesluit) en 10 (toekomstige ontwikkelingen) en 11 
(peilverschil t.o.v praktijkpeil) aangepast. Ook zal de tabel en tekst voor GPG-854 
worden gecorrigeerd omdat in het ontwerp-peilbesluit een verkeerd praktijkpeil was 
gehanteerd.  
 
 
Vervolg inspraakprocedure 
Nadat de Verenigde vergadering van 28 november 2012 het ontwerp-peilbesluit 
Zuidplaspolder (inclusief deze Nota van Beantwoording) heeft vastgesteld, zal aan alle 
indieners van een zienswijze een antwoordbrief worden verstuurd. 
Tegen het besluit van de Verenigde Vergadering kunnen belanghebbenden gedurende zes 
weken beroep instellen 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 
 

1. Dienst landelijk gebied, regio Utecht, Bureau Beheer Landbouwgronden. 
2. Dhr. Van Tilburg, Moordrecht 
3. Land- en Tuinbouworganisatie Noord, dhr. Bac. 
4. Dhr. J. in ’t Hout, Moordrecht  
5. Dhr. J.E. de Haan, Moordrecht 
6. Verhagen Rentmeesters, Oud-Beijerland, namens de Stichting van Drost IJserman 
7. Dhr. J.C. Roos en dhr. C. Reijm, Zevenhuizen 
8. Gemeente Waddinxveen, Dhr. Luijters 
9. Provincie Zuid-Holland, Gedeputeerde Staten, Mr. C. Verwijs, Den Haag 
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