
Bijlage 2 - Reactienota

Reactienota op zienswijzen n.a.v. ontwerp-projectplan Waterwet Vledders en Leijerhooilanden 

Om privacy redenen zijn de indieners aangeduid met nummers. De verklaring van de nummers vindt u in een vertrouwelijke bijlage.

Nr. Zienswijze Reactie dagelijks algemeen bestuur Aanpassing projectplan? 

1 Indieners geven aan dat zij zich 
zorgen maken over de 
grondwaterpeilverhoging van 20 
cm en het verondiepen van de 
watergangen in het 
projectgebied. In het projectplan 
staat dat aan de westkant van 
het gebied allerlei maatregelen 
worden getroffen om het huidige 
grondwaterpeil te behouden, 
maar er staat niets over 
maatregelen die getroffen 
worden voor de percelen aan de 
oostzijde van het gebied.

Indieners geven aan dat de 
fundering aan de achterzijde van 
de boerderij zo’n 70 tot 80cm 
diep is en aan de voorzijde 
dieper dan 1 meter. Zij willen 
voorkomen dat als gevolg van de 
grondwaterpeilstijging - waardoor 
een grondwaterpeil zal ontstaan 
van 80 cm onder het maaiveld - 
vocht in de (gemetselde) stenen 
fundering en muren terecht komt 
waar door schade aan de 
boerderij en een ongezonde 
leefsituatie (vocht en schimmels) 
kan ontstaan. 
 
Daarom zien indieners graag dat 
maatregelen worden getroffen 
zodat ook voor de oostelijke 
percelen het huidige 
grondwaterpeil blijft gehandhaafd 
en verzoeken zij het projectplan 
hierop aan te passen. 

Het waterschap heeft voor het gehele gebied 
de gevolgen van de extra vernatting in beeld 
laten brengen. Hieruit is gebleken aan de 
westzijde zonder maatregelen de huidige 
functies van agrarisch gebruik en wonen 
onvoldoende worden geborgd. Voor de 
oostzijde kan worden volstaan met minder 
maatregelen om de functies te borgen. Er 
zullen inderdaad veel sloten worden 
verondiept. Echter zoals met u en de overige 
bewoners aan de Poeleweg is afgesproken zat 
een sloot de afwatering van de woningen 
mogelijk maken. Van belang daarbij is dat de 
lokale afwatering (hemelwaterafvoer en 
voldoende sloten) op uw perceel in orde is.

Het ontwerp van het projectplan voorziet in een 
voldoende ontwatering voor de functie wonen. 
In uw zienswijze geeft u aan dat u zich 
desondanks zorgen maakt over schade aan uw 
woning als gevolg van het optrekken van vocht 
via de stenen fundering. Het waterschap heeft 
naar aanleiding hiervan een specialistisch 
bureau opdracht gegeven een 
funderingsonderzoek te doen en de kans op 
schade als gevolg van optrekkend vocht via de 
fundering te beoordelen. Uit dit onderzoek blijkt 
dat geen schade verwacht als gevolg van de 
vernatting door het project.

Aanvullende maatregelen of wijziging van het 
projectplan is op basis van de uitkomsten van 
het funderingsonderzoek niet nodig.
Wel zal het waterschap gedurende vijf jaar de 
situatie monitoren waardoor goed zicht wordt 
gehouden op de ontwikkeling van de 
grondwaterpeilen.

Er is geen aanleiding tot aanpassing van 
het projectplan, wel is de overzichtskaart op 
dit onderdeel verduidelijkt. 
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