
Bijlage 2 - Reactienota

Reactienota op zienswijzen n.a.v. ontwerp-Projectplan Waterwet Soestwetering-bovenloop & Breebroeksleiding. 

Om privacy redenen zijn de indieners aangeduid met nummers. De verklaring van de nummers staat in een vertrouwelijke bijlage.
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3 november 
2020

Nr. Zienswijze Reactie bestuur Aanpassing projectplan? 

1.1 Indiener is op de hoogte van de 
te behalen doelen van het 
Waterschap en staat daar zeker 
niet negatief tegenover. Indiener 
geeft aan dat het waterschap 
enige ruímte heeft bij de invulling 
daarvan. Indiener geeft aan dat 
een starre houding in deze dan 
ook niet nodig is en oplossingen 
zijn veelal wel te vinden.

Er is inderdaad enige ruimte bij de invulling hoe doelen bereikt 
worden. Dat neemt niet weg dat die invulling moet voldoen  aan 
de resultaatsverplichting Europese Kaderrichtlijn Water (KRW).  
Daarbij gaat het om de aanleg van 9 km natuurvriendelijke 
oever. De fysiek beschikbare ruimte is hierbij een knelpunt. Het 
traject ter plaatse van percelen van de indiener maakt onderdeel 
uit van een breedspoor-onderhoudsroute van circa 8,5 kilometer. 
Dit gehele traject wordt op dezelfde extensieve manier 
onderhouden. Eenduidigheid binnen het traject is van belang. 
 

Er is geen aanleiding tot 
aanpassing van het 
projectplan

1.2 De stal staat pal naast de 
wetering, hierdoor zal indiener 
zeer veel last hebben van 
insecten, muggen, knutten die 
een groot risico zijn voor de 
hoogwaardige veestapel 
(landelijke top 10).
Ziektes als blauwtong vormen 
dan ook een zeer groot risico
doordat de oever jaren 
achtereen blijft groeien. 
Ook zomerwrang is een 
uierontsteking als gevolg van 
insecten. 

Op basis van de huidige beschikbare kennis over de relatie 
tussen enerzijds de natuurvriendelijke oevers en de wijze van 
uitvoering daarvan en anderzijds dierziekten, is onvoldoende 
aangetoond dat de aanleg van de natuurvriendelijke oever op 
deze locatie leidt tot onaanvaardbare besmettingsrisico’s bij 
runderen in de naastgelegen stal.
(In dit verband verwijzen we naar de uitspraak van de Afdeling 
Bestuursrechtspraak van de Raad van State van 11 februari 
2015, ECLI:NL:RVS:2015:345, r.o. 20). 
Voor zover indiener vreest voor besmettelijke dierziekten, zoals 
blauwtong of zomerwrang, en overlast van insecten, muggen en 
knutten als gevolg van de aanleg van de natuurvriendelijke 
oever, is van belang dat de bestrijding van besmettelijke 
dierziekten haar regeling primair vindt in andere wetgeving.
Gelet hierop is er voor het waterschap geen aanleiding om het 
ontwerp aan te passen.

Er is geen aanleiding tot 
aanpassing van het 
projectplan.

1.3 Het onderhoud aan de wetering 
is nu perfect. De wetering laat 
veel water door. Dit is nodig voor 
een goede toevoer voor 
Espelobroek. Er is destijds door 
het waterschap voor getekend 
om wateronttrekking in 
Espelo/Holten mogelijk te maken 
voor ‘drinkwater WMO’. 

De goede waterdoorvoer van de wetering blijft behouden. Er is geen aanleiding tot 
aanpassing van het 
projectplan.

1.4 De oever zal veel ‘bloeisels’ 
geven en een hoge ruigte. Die 
grenst pal aan ons erf /huis/ tuin.
“We weten wat een begroeiing 
kan doen in 3 tot 5 jaar en dat 
vinden wij op deze locatie totaal 
niet passend. We spreken over 
een paar honderd meter en wij 
kunnen ons niet voorstellen dat 
in zo’n gebied als WDODelta 
geen ander plekje is om dit te 
realiseren.”

De wijze van onderhoud is mede bepalend voor de mate van 
begroeiing in de NVO en de hogere, drogere zone. Dit 
onderhoud wordt door WDODelta geborgd in het 
onderhoudsplan, dat tegelijk met het projectplan wordt 
vastgesteld. Indien de begroeiing op afrastering gaat hangen of 
landbouwpercelen ingroeit, kan na overleg tussen aanliggende 
eigenaar en waterschap het onderhoud worden aangepast.

Er is geen aanleiding tot 
aanpassing van het 
projectplan.

1.5 Gevoerd overleg met indiener 
n.a.v. zienswijze met het verzoek 
tot het overwegen van een 
alternatieve locatie voor ca 440m 
natuurvriendelijke oever

Een alternatieve locatie voor de natuurvriendelijke oever is tot op 
zekere hoogte mogelijk. Het voldoen aan de Europese 
resultaatsverplichting Kader Richtlijn Water, eenduidig beheer en 
draagvlak in de omgeving zijn daarbij randvoorwaardelijk. 
Indieners hebben constructief mee gedacht over mogelijke 
alternatieven.

Het projectplan wordt op de 
volgende onderdelen 
aangepast:
- aanleg van de 
natuurvriendelijke oever 
vervalt over een lengte van 
340 m langs het perceel van 
de indiener. Aan de westzijde 
van dit perceel wordt die oever 
nu nog over een lengte van 
100 m aangelegd (in/langs de 
Soestwetering: primaire 
watergang AS.45);
- aanleg van de 
natuurvriendelijke oever over 
een lengte van  260 m, op 
eigendom van het waterschap, 
aan de landzijde van de 
primaire watergang AS.45.28S 
langs de Oosterhuisweg 
(tussen de Klinkenweg en de 
Soestwetering).

2.1 Indiener geeft aan grond 
verkocht te hebben aan het 
waterschap voor het realiseren 
van een vistrap. “Dit onder 
voorwaarde dat er geen 
natuurvriendelijke oevers 
grenzend aan onze grond 
worden gerealiseerd.” Dit is 
volgens indiener mondeling 
toegezegd door een medewerker 
van het waterschap.

De contactmomenten met indiener zijn opgenomen in het 
vastgoedsysteem van het waterschap. Daaruit blijkt wanneer en 
waarover in de loop van de tijd contact is geweest tussen 
indiener en de grondverwerver van het waterschap. In juli 2018 
is de grondverwerver bij indiener op bezoek geweest om te 
kijken wat de mogelijkheden zijn tot grondaankoop voor de 
vispassage. Daarbij is ook toegelicht wat de voornemens van het 
waterschap waren wat betreft de natuurvriendelijke oever (NVO). 
Van de door indiener genoemde voorwaarde is niet gebleken. 
Na verschillende contactmomenten is begin 2019 de 
conceptkoopovereenkomst aan indiener voorgelegd met het 
verzoek die te controleren voor akkoord. Daarop heeft hij laten 
weten geen opmerkingen/aanvullingen te hebben. In maart 2019 
is de akte gepasseerd. Dat hierover onduidelijkheid bij indiener 
is ontstaan, betreurt het waterschap.

Er is geen aanleiding tot 
aanpassing van het 
projectplan.

2.2 Indiener was aanwezig bij een 
informatieavond, waar hij tot
zijn verbazing op de tekening 
zag staan dat er aansluitend aan 
de toekomstige vistrap en
langs zijn grond een 
natuurvriendelijke oever 
getekend staat.
Hierover heeft indiener een 
medewerker van het waterschap 
aangesproken en kort 
samengevat kreeg hij als 
antwoord dat “hij hoog of laag 

Het waterschap heeft vanaf het begin aangegeven dat het
voornemens was om voor de realisatie van de KRW-opgave de 
zuidelijke oever (het schouwpad) af te graven: voor het traject 
vanaf het Overijssels Kanaal tot aan het gemaal Espelo aan de 
Oosterhuisweg. 

Het waterschap zoekt graag in afstemming met de omgeving 
binnen de grenzen van de Europese resultaatsverplichting Kader 
Richtlijn Water en de gewenste eenduidigheid in beheer naar 
alternatieve oplossingen. Zie ook onderdeel 2.5.

 

Het projectplan wordt op 
onderdelen aangepast: zie  
2.5.



Bijlage 1: Overzichtskaart aanpassing Projectplan

Ligging Natuurvriendelijke oever zoals voorgesteld in Ontwerp Projectplan

Ligging Natuurvriendelijke oever na aanpassing zoals opgenomen in het 
Projectplan


