Een nieuw peilbesluit
Zuidplaspolder
‘Wij zorgen voor goede waterstanden
in de sloten, plassen en vaarten van
de Zuidplaspolder’

Het hoogheemraadschap van Schieland
en Krimpenerwaard beheert het water,
de dijken, sluizen en gemalen in uw
woon- en werkomgeving.
Ook verzorgt het waterschap de afgesproken
waterstand in plassen, vaarten en sloten.
Deze waterstanden liggen vast in een
(wettelijk) peilbesluit.
Een peilbesluit wordt ongeveer iedere tien
jaar gecontroleerd. Klopt de waterstand
nog met wat is afgesproken? Zijn er
veranderingen of nieuwe inzichten die
een nieuw peilbesluit noodzakelijk maken?
In uw woonomgeving gaan we kijken
of de waterstand nog klopt.

Denk
en praat
mee!

Peilbesluit Zuidplaspolder

Legenda

Iedere kleur op de kaart staat voor een apart waterpeil.

De Zuidplaspolder is groot en ingewikkeld. Er zijn ruim 300 verschillende waterstanden.
Die moeten allemaal bekeken worden. Daarom hebben we het werk verdeeld in drie gebieden.
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 Noord | Moerkapelle - Waddinxveen | 126 verschillende waterpeilen

Iedere kleur op de kaart staat voor een apart waterpeil.
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Iedere kleur op de kaart staat voor een apart waterpeil.
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Belangenafweging

Spelregels

Polderen

Wonen in ons waterrijke land gaat gepaard met rechten
en plichten. We moeten immers rekening houden met
elkaar. Iedereen heeft recht op droge voeten en schoon
water. Dat brengt ook plichten met zich mee. Denk aan
het op diepte houden van sloten, het onderhouden van
duikers en het in stand houden van oevers.

Bij een nieuw peilbesluit neemt het waterschap alle belangen in
overweging. Van bedrijven en bewoners, maar ook het algemeen
belang telt mee: waterkwaliteit, klimaat, natuur, bodemdaling.
Het waterschap gaat daarom met alle belanghebbenden in overleg.
Dit moet zorgvuldig gebeuren, want waar de één graag een hogere
waterstand wil, heeft een ander juist graag een wat lagere waterstand. Dat is dus letterlijk polderen.

Het waterpeil kan ook invloed hebben op uw directe
woonomgeving. Het eventueel ophogen van uw terreinen
en tuinen om deze ‘droog’ te houden is een eigen
verantwoordelijkheid.
Het waterschap weegt ook algemene belangen mee.
Naast de natuur, de waterkwaliteit, verduurzaming of
noodzakelijke aanpassingen aan klimaatverandering is
er nog een zwaarwegend belang: bodemdaling.
In veel veenpolders daalt de bodem. Veen kan krimpen en
oxideren (verteren). Soms gaat dit met millimeters, soms
zelfs met enkele centimeters per jaar. Die daling gebeurt
vooral in veen dat boven het grondwater uitkomt. Het
is een grotendeels onomkeerbaar proces dat zorgt voor
daling van het maaiveld en uitstoot van broeikasgassen.
Beide aspecten wegen zwaar omdat ze van grote invloed
zijn op de toekomstige leefbaarheid van ons lage land.
Het verlagen van de waterstand in veengebieden gebeurt
daarom alleen bij zwaarwegende andere belangen.
Soms is waterstandsverlaging niet mogelijk vanwege
grote risico’s. De bodem kan openbarsten onder druk
van het grondwater. De gevolgen zijn dan groot,
tegenmaatregelen kostbaar. Waterstanden fixeren of
verhogen is in die gevallen het enige alternatief. Het
waterschap geeft bij het te nemen peilbesluit aan op
welke plaatsen deze problemen een rol spelen en hoe
we daar als samenleving mee om moeten gaan.

Ook doet het waterschap uitgebreid onderzoek. Zijn er knelpunten?
Wordt ergens overlast ervaren door te veel of te weinig water?
Zijn daarvoor oplossingen mogelijk en hoe haalbaar zijn die?
Na al deze afwegingen legt het waterschap de nieuwe waterstanden
vast in een ontwerp peilbesluit. Dat wordt ter inzage gelegd.
Als u vindt dat uw belang niet goed is meegewogen, dan kunt u dat
alsnog aangeven. Als het nieuwe peilbesluit is vastgesteld, worden
de overeengekomen waterpeilen doorgevoerd en gehandhaafd.

Ook u kunt meepraten en meedenken
Het waterschap nodigt u uit om uw ideeën, belangen of wensen in
te brengen. Dat kan ook als vertegenwoordiger van een wat grotere
groep, bijvoorbeeld namens de buurt of namens een vereniging.
Neem voor een overleg contact op met het waterschap. Dat kan
schriftelijk (per mail), maar ook telefonisch. Voor een uitgebreider
overleg kan er corona-proof een (virtuele) afspraak worden
gemaakt. U vindt de contactgegevens hier onder. Zet in uw mail
zo mogelijk om welk deelgebied van de Zuidplaspolder het gaat.
Email
peilbesluiten@hhsk.nl
Telefoon 010 4537 200
Meer info schielandendekrimpenerwaard.nl
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