INGEBRACHTE ZIENSWIJZEN AANGAANDE PEILGEBIED V13.001

Instantie /
organisatie
Recreatieschap
Voorne Putten
Rozenburg

Uitsnede ingebrachte zienswijzen aangaande peilgebied V13.001 en reactie waterschap
Geacht college,
Hierbij maak ik mijn zienswijze kenbaar met betrekking tot het Ontwerp-peilbesluit Noordrand van Voorne.
Mijn zienswijze heeft betrekking op de peilvakken 12.001 en 13.001. In deze peilvakken is recreatiegebied gelegen van
Natuur- en recreatieschap Voorne-Putten Rozenburg en wordt een peilverhoging voorgesteld. Deze peilverhogingen hebben
een negatief effect op het recreatieve gebruik en de kosten van het onderhoud van de percelen.
Bij V12.001 gaat het om een verhoging van het winterpeil van 5 cm in de praktijk en 10 cm ten opzichte van het huidige
peilbesluit.
Hier hebben wij echter momenteel al problemen met een te natte bodem, met name in het vrijheidsbos. Het maaionderhoud
vindt al plaats met aangepast (kleiner) materieel, omdat er anders te veel schade aan de bodem wordt veroorzaakt door de
lage draagkracht die gepaard gaat met de hoge grondwaterstand. Daarnaast is het voor het gebruik van de natuurpaden,
halfverhard wandelpad en ruiterroute van belang dat de grond goed betreedbaar is, wij verwachten hier zeker problemen mee
bij een nog hogere grondwaterstand.
Bij V13.001 gaat het ook om een verhoging van 5 cm in de praktijk en 10 cm ten opzichte van het huidige peilbesluit. Hier
geldt hetzelfde als bij V12.001. De open velden langs de buitengronden worden gebruikt voor diverse vormen van recreatie,
waaronder hondentrainingen en grotere evenementen. Ook loopt er een ruiterroute door het gebied. Voor zowel het
recreatieve gebruik als het uitvoeren van (maai)onderhoud ondervinden we momenteel al overlast van hoge grondwaterstand
en een nog hoger peil zal de kosten opvoeren en de recreatieve waarde aanzienlijk verlagen.
Een peilverhoging is wat ons betreft dus in beide peilvakken niet wenselijk en zouden we liever zien dat het peil zou gaan
voldoen aan het huidige peilbesluit.
Ik verzoek u, op grond van het bovenstaande, om de grondwaterpeilen in de peilvakken 12.001 en 13.001 niet te verhogen.
Reactie waterschap
Op het ontwerp peil voor peilgebied V13.001 zijn twee zienswijzen ingebracht die conflicterend zijn. Het recreatieschap Voorne
putten Rozenburg is van mening dat de voorgestelde peilverhoging zal leiden tot verhoging van de grondwaterpeilen en dat dit
een negatief effect heeft op het recreatieve gebruik en de kosten van het onderhoud van de recreatieve percelen. De enige
agrariër in peilgebied V13.001 heeft juist in deze fase de wens ingebracht een zomerpeil van NAP -1,00 m in te voeren en
verwacht een positief effect met betrekking tot ondergrondse infiltratie via de drains (subirrigatie).
De ingebrachte zienswijzen en de uitkomsten uit de technische analyse geven aanleiding het ontwerp peil voor peilgebied
V13.001 opnieuw te beschouwen. Hiervoor is aanvullend onderzoek en afstemming met stakeholders nodig. Het peilvoorstel
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voor peilgebied V13.001 is op 23 augustus 2016 door het college van Dijkgraaf en Heemraden uit het ontwerp peilbesluit
Noordrand van Voorne genomen en blijft voor peilgebied V13.001 het vigerende peilbesluit Rest Peilgebieden van toepassing.
De nadere beschouwing van peilgebied V13.001 ‘Nieuwe Ondernemingspolder Oost’ moet zo snel als mogelijk worden
opgestart en worden afgestemd met de stakeholders, zodat op korte termijn een voorstel tot een herziening van het
peilbesluit voor peilgebied V13.001 ‘Nieuwe Ondernemingspolder Oost kan worden vastgesteld.

N. Rodenburg
(eigenaar agrarische
percelen Nieuwe
Ondernemingspolder
Oost)

Geacht college,
Via deze brief dien ik een zienswijze in op het Ontwerp-peilbesluit 'Noordrand van
Voorne' met betrekking tot de Nieuwe Ondernemingspolder Oost, peilgebied V13.001
Ik ben eigenaar van de agrarische percelen in dit peilgebied.
Ten eerste een aantal constateringen.
1. Op de bodemkaart staat aangegeven dat a) het grootste gedeelte van de polder lichte klei met homogeen profiel is en b)
een gedeelte tegen de Maasdijk klei met zware tussenlaag of ondergrond. Wat betreft punt a is dit niet geheel correct. De
grond kent absoluut geen homogeen profiel, maar is erg wisselend. Dit komt mede door de aanwezigheid van een oude
vaargeul in de voormalige Brielse Maas. De (onder)grond is ter plaatse van de oude vaargeul zanderiger en erg
droogtegevoelig. In droge zomers treedt hier snel schade op in de gewassen. Een luchtfoto van vorige zomer illustreert dit
goed (zie rode contour in bijlage 1).
2. Op alle kaarten staat 2x in de polder de aanduiding OV in plaats van AK (zie bijlage 2).
3. Op de kaart 'Waterdiepte' (zie ook uitsnede in bijlage 3) staat de diepte van de sloten tegen de Maasdijk op 0,30-0,40 m.
In de zomermaanden is deze diepte geregeld minder en zodanig dat de sloten bijna droog staan.
4. In de omschrijving van het peilgebied staat het volgende over het gebied dat in gebruik is als recreatieterrein;
'De betreffende percelen zijn gevoelig voor vernatting. Met name op de recreatieve percelen (bosstruwelen/grasland) in het
noordwesten van het gebied staan vaak langdurig plassen op het land na regenbuien. Een permanente
verhoging van het waterpeil van meer dan 10 cm zal naar verwachting tot vernatting van de genoemde percelen leiden met
boomsterfte, slechtere (recreatieve) bereikbaarheid en begaanbaarheid en schade aan recreatieve belevingswaarde tot
gevolg'.
Ik ken als geen ander de geschiedenis van deze percelen omdat ze lang bij onze familie in gebruik waren. De percelen waren
bij verkoop door ons in goede landbouwkundige staat, voorzien van goed werkende drainage. Sinds de omzetting naar
recreatiegebied is er aan de drainage geen onderhoud meer gepleegd. Tevens is de grond met de transitie verdicht geraakt en
ook deze verdichting is niet afdoende verholpen. Ik ben het niet eens met de stelling van het waterschap dat een verhoging
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van het waterpeil meer vernatting met zich meebrengt, daar de oorzaak ergens anders ligt. Op mijn eigen percelen ondervindt
ik nauwelijks wateroverlast doordat de doorlaatbaarheid goed is. Onlangs is er ruim 50 mm neerslag gevallen in 8 uur tijd. Dit
heeft op mijn percelen niet tot noemenswaardige overlast geleid.
De zienswijze.
Bovenstaande punten in acht nemend, zou ik graag zien dat ook in peilgebied V13.001 een zomerpeil van NAP -1,00 m wordt
gehanteerd.
Zeker de gevolgen van droogte in de zomermaanden bij het huidige praktijkpeil van NAP -1,25 m baart mij zorgen. Er zal
steeds vaker schade aan gewassen optreden bij een dergelijke lage waterstand. Bij een zomerpeil van NAP -1,00 m is er een
positief effect te verwachten met betrekking tot ondergrondse infiltratie via de drains (subirrigatie). Dit is overigens
aantrekkelijk als aanvulling op conventionele beregening, omdat de energiekosten van subirrigatie veel lager zijn. Het
bestrijden van verdroging staat al geruime tijd volop in de belangstelling. In dit kader wordt gestreefd naar verondieping van
grondwaterstanden. De gewenste grondwaterstand kan in de meeste gevallen door peilverhoging worden gerealiseerd.
Peilverhoging wordt dan ook beschouwd als een bruikbaar instrument om verdroging te bestrijden,
en heeft doorgaans ook een gunstig effect op de waterkwaliteit.
Mijn inziens vormt een verhoging van het peil in de zomermaanden ook geen gevaar m.b.t. wateroverlast. Het peilgebied
beschikt over een relatief grote bemalingscapaciteit en directe lozing op het Brielse Meer. Tevens kan ik met een eigen
noodpomp snel bijspringen in geval van calamiteiten en het gemaal ontlasten.
Ik verwacht dat u het concept peilbesluit voor peilgebied V13.001 zult aanpassen met de gewenste verhoging in de
zomermaanden.
Reactie waterschap
De gebiedsanalyse en het peilbesluit zijn zorgvuldig tot stand gekomen en vooraf gegaan door een uitgebreide
gebiedsinventarisatie. Een onderdeel van deze gebiedsinventarisatie bestond uit een informele inloopbijeenkomst waarbij
ingelanden hun wensen en opmerkingen op het huidige waterpeil en peilbeheer aan medewerkers van het waterschap kenbaar
konden maken. In tegenstelling tot de Nieuwe Ondernemingspolder West is voor de Nieuwe Ondernemingspolder Oost toen
der tijd niet aangegeven een permanent en structureel hoger zomerpeil van NAP -1,00 m in te voeren.
Uw wens om in peilgebied V13.001 een zomerpeil van NAP -1,00 m in te voeren is nieuwe informatie die het waterschap, in
samenhang en samenspraak met de andere functies in het peilgebied, opnieuw zorgvuldig in beschouwing zal nemen. De
ingebrachte zienswijzen en de uitkomsten uit de technische analyse geven aanleiding het ontwerp peil voor peilgebied
V13.001 opnieuw te beschouwen. Hiervoor is aanvullend onderzoek en afstemming met stakeholders nodig. Hiertoe zal het
waterschap voor peilgebied V13.001 zo snel als mogelijk een partiële peilbesluitherziening voor peilgebied V13.001 opstarten.
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Het huidige peilvoorstel voor peilgebied V13.001 is uit het ontwerp peilbesluit gehaald en is niet vastgesteld in het definitieve
peilbesluit Noordrand van Voorne. Tot het moment dat het partiële peilbesluit voor peilgebied V13.001 is vastgesteld door de
Verenigde Vergadering, zal het vigerende peilbesluit Rest Peilgebieden voor peilgebied V13.001 van toepassing blijven. De
nadere beschouwing van peilgebied V13.001 ‘Nieuwe Ondernemingspolder Oost’ moet zo snel als mogelijk worden opgestart
en worden afgestemd met de stakeholders, zodat op korte termijn een voorstel tot een herziening van het peilbesluit voor
peilgebied V13.001 ‘Nieuwe Ondernemingspolder Oost’ kan worden vastgesteld.
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